
 

 

แผนปฏิบัตกิารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 
ACTION PLAN 

 

 
 
1.จากการประชมุเชิงปฏิบติัการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 
“โครงการปรับปรุงพฒันาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานคณะศิลปกรรมศาสตร์”  
  ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี  5 ตลุาคม 2554 และครัง้ที่ 2  เมื่อวนัท่ี 16-17 มกราคม 2555 

2.จากการประชมุเชิงปฏิบติัการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
“โครงการสมัมนาปรับปรุงพฒันาแผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานคณะศิลปกรรมศาสตร์”  
  ครัง้ที่ 1  เมือ่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

3.จากการประชมุเชิงปฏิบติัการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
“โครงการสมัมนาปรับปรุงพฒันาแผนกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานคณะศิลปกรรมศาสตร์”  
  ครัง้ที่ 2   เมือ่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555





 

 

สารคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินงานตามพนัธกิจหลกั 4 ด้าน คือ การผลิตบณัฑิต  การวิจยั  การบริการวิชาการ  และการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อร่วม

ขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสูว่ฒันธรรมบรูณาการ (Integral Culture) ในการพฒันาพนัธกิจและภารกิจของ "ความเป็นมหาวิทยาลยั" บนฐานอตัลกัษณ์ มาตรฐานและดชันีชีว้ดัที่เป็น

มาตรฐานสากล 

  การด าเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีปรัชญาและปณิธานที่แน่วแน่ชดัเจน สามารถก าหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนัของทกุภาคสว่นภายในหน่วยงาน ถ่ายทอดลงสูแ่ผนปฏิบตัิ

การท่ีเป็นรูปธรรมและมีผลกระทบตอ่วิสยัทศัน์ที่ได้ก าหนดไว้ 

  ด้วยเหตดุงักลา่ว แผนยทุธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัยิ่งในการขบัเคลื่อนการบริหารจดัการและการด าเนินงานของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ให้สามารถด าเนินไปอยา่งมีทิศทาง    เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ     แผนยทุธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ก่อก าเนิดขึน้บนฐานคิดดงักลา่วข้างต้น  

ด้วยการรวบรวมสรรพก าลงัจากทกุภาคสว่น อนัประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร นิสติ และศิษย์เก่าได้เข้ามามีสว่นร่วมอยา่งเต็มที่  เพื่อให้แผนยทุธศาสตร์ ๔ ปี ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

มีความสมบรูณ์ครบถ้วนสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

  แผนยทุธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ฉบบันี  ้ จดัท าขึน้เพื่อให้หน่วยงานภายในคณะได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปบริหาร

จดัการได้อยา่งเป็นระบบ เพื่อร่วมกนัขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จและบรรลเุป้าหมาย  

  ในนามของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ขอขอบพระคณุคณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ คณาจารย์และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในการร่วมกนัระดมสมอง

และผลกัดนัให้การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ครัง้นีส้ าเร็จลงด้วยดี  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและเป็นแนวทางในการน าเสนอโครงการ /กิจกรรมที่สนบัสนนุให้คณะ

ก้าวไปสูว่ิสยัทศัน์ที่วา่ “การเป็นองค์กรชัน้น าแหง่การเรียนรู้ทางศิลปกรรมด้วยหลกัปัญญาธรรม บนพืน้ฐานของบคุลากรท่ีมีคณุภาพ และเครือขา่ยที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมสูส่ากล”   

 

อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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สารบัญ 

 

 หน้า 

ประวัตคิณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 

1 

โครงสร้างองค์กร 4 

แนวคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัตกิารยุทธศาสตร์หลัก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 6 

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม 13 

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเน่ือง 29 

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 39 

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน 42 

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 46 
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ตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ประกอบด้วย  

1. กราฟสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ Y=ex หมายถึง การเพิ่มหรือความงอกงาม “การศกึษาคือความงอกงาม” 

2. รูปแบบ วงกลม แบง่คร่ึง คือ ความมืด-ความสวา่ง อยูใ่นกรอบความคิด 2 ด้าน 
 

 
สีประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ : สีน า้ตาล คือ สีของดนิ สีธรรมชาต ิเกิดจากการบรูณาการ ของธรรมชาติ+วิทยาศาสตร์ 
 

 

ตราสัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2536-2556) 
เลขสญัลกัษณ์ครบรอบ 20 ปี + สญัลกัษณ์คณะศลิปกรรมศาสตร์ รูปวงกลมแบง่คร่ึง (ความมืด-ความสวา่ง) 
ภายใต้แนวคดิ “กลมเกลียวเป็นหน่ึงเดียวกัน ศิลป์จากธรรมชาต ิกับ ศาสตร์แห่งมวลมนุษย์” 
 

 
 
 
ประวัตคิวามเป็นมาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (โดยย่อ) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถือก าเนิดมาจากแผนกวิชาศิลปศกึษา  วิทยาลยัวิชาการศึกษา  ประสานมิตร  ซึ่งเปิดสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาระดบัปริญญาตรี  
เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี  พ.ศ.  2511  กระทัง่ปี  พ.ศ.  2518  ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  แผนกวิชาศิลปศึกษาได้พฒันาเป็นภาควิชาศิลปะและวฒันธรรมเปิดสอนทัง้
สาขาวิชาศิลปศกึษาและสาขาวิชาศิลปะ  ทางด้านการออกแบบสือ่สารพร้อมกนันัน้ก็เปิดภาควิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและสากล  สงักดัคณะมนษุยศาสตร์  ต่อมาได้พฒันามาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์  
เมื่อวนัที ่ 16  มิถนุายน  2536 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  พฒันาโครงสร้างมาจากภาควิชามาสู่สาขาวิชาโดยได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ในการประชุมครัง้ที่  6/2543  วนัที่  4  สิงหาคม  2543  
หลกัการส าคญัส าหรับระบบสาขาวิชา  คือ  “คณะศิลปกรรมศาสตร์  จะบริหารทรัพยากรบคุคล  ทรัพยากรวตัถแุละทรัพยากรความรู้ร่วมกนัเพื่อการลงทนุต ่าสดุให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ” 
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ปรัชญา 

ศิลปกรรมสรรค์สร้างปัญญา ปัญญาสร้างสรรค์คุณภาพชวีติ 

 
 
ปณิธาน 

ศิลปกรรมมุง่สูค่วามเป็นเลศิด้วยการเป็นศนูย์กลางศิลปวฒันธรรมในเอเชีย  และเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์นวตักรรม  ในรูปแบบบรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัเทคโนโลยีและแนวคิดทาง
ตะวนัตกเพื่อความเป็นอยูข่องประชากรและสร้างภมูิคุ้มกนัในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ 

 
  
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมด้วยหลักปัญญาธรรม  
บนพืน้ฐานของบุคลากรที่ มีคุณภาพ และเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล” 
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พันธกิจพันธกิจ  

1.ผลติบณัฑิตศิลปกรรมที่มีคณุภาพและคณุธรรมให้แก่สงัคม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ และเครือขา่ยที่เข้มแข็ง 
2.สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมที่มีคณุภาพสูส่ากล 
3.ให้บริการวิชาการท่ีมีคณุภาพแก่ชมุชนและสงัคม  
4.ศกึษาและสบืสานวฒันธรรมและศิลปะ 
5.พฒันาระบบบริหารที่มีคณุภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์  

1.การผลติบณัฑิตศิลปกรรมที่มีคณุภาพและคณุธรรม 
2.การสร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 
3.การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชมุชนและสงัคมอยา่งมีคณุภาพ 
4.การสบืสานและบรูณาการวฒันธรรมและศิลปะกบัการเรียนการสอน 
5.การพฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 
 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ 
1.บณัฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์มีคณุภาพและคณุธรรม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลกัปัญญาธรรม และเครือขา่ยที่เข้มแข็ง 
2.คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ด้านศิลปกรรมที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมที่มีคณุภาพสูส่ากล 
3.การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชมุชนและสงัคมมีคณุภาพ 
4.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการศกึษาและสบืสานวฒันธรรมและศิลปะ ตลอดจนบรูณาการกบัการจดัการเรียนการสอน และการวิจยั 
5.ระบบบริหารจดัการมีคณุภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ส ำนักงำน 
คณบดี 

สำขำวิชำ 
กำรออกแบบสื่อสำร 

 

สำขำวิชำ 

กำรออกแบบทัศนศิลป์ 

สำขำวิชำ 
ดุริยำงคศำสตร์ศึกษำ 

สำขำวิชำ 
ศิลปะกำรแสดง 

สำขำวิชำ 
ศิลปะจินตทัศน์ 

สำขำวิชำ 
ศิลปศึกษำ 

ศูนย์ 
ศิลปวิทยบริกำร 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

รองคณบดี 

ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

รองคณบดี 

ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 

งำน 
บัณฑิตศึกษำ 

 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกรรมการประจ า 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

กำรศึกษำและเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำขำวิชำ 
ดุริยำงคศำสตร์สำกล 

สำขำวิชำ 
นำฏศิลป์ 

ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
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แนวคิดในการพฒันาแผนปฏบิัตกิารยุทธการหลัก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 
1. การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

ใช้จุดแข็งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงและการยอมรับจากสงัคม โดยมียอดผู้สมคัรเรียนและผู้สนใจศกึษาต่อจ านวนมากซึง่มีจ านวนล า ดบัต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยนัน้ ในการรับและ
สร้างบคุลากรทางด้านศลิปกรรมให้กบัสงัคมไทย โดยการตอบสนองความพร้อมทางวชิาการและประสบการณ์วชิาชีพโดยตรง 
 คณะศลิปกรรมศาสตร์ได้จดัช่องทางการศกึษาแขนงวชิาเอกท่ีมีความหลากหลายอนัจะสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการทางด้านความรู้และความสามารถ ทางด้านการปฏิบตัิงานศิลปกรรม
ของนิสิต อีกทัง้กระบวนการอบรมให้นิสิตมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอนัพึงประสงค์ ดจุ ปราชญ์ผู้ทรงศีล  รวมถึงอัตลกัษณ์ ทกัษะส่ือสาร อนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีนิสิตจะต้องส่ือสาร วิชาการ 
ความรู้ทางด้านศลิปกรรมศาสตร์ตอ่สงัคมได้ อนัเป็นอตัลกัษณ์ท่ีสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของนิสิตแหง่มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
2. การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 การมุ่งเน้นการผลกัดนัศกัยภาพทางศลิปกรรมของบคุลากรในคณะฯ ท่ีมีความพร้อมในศาสตร์ศลิปกรรมแขนงตา่ง ๆ เช่น ทศันศลิป์ ดนตรี นาฏศลิป์ ศิลปะการแสดง และการออกแบบทศันศิลป์ 
อีกทัง้ศนูย์ความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรม ในรูปแบบของงานวิจยั การสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมการบริการวิชาการความรู้ทางด้านศิลปกรรม และการสร้างกระบวนการทางความคิดท่ีเป็นนวตักรรม
ทางด้านศลิปะ เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์แก่ชมุชนและสงัคมไทย 

 
3. การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 

 ใช้ต้นทนุทางการศกึษาและงานวิชาการท่ีเป็นงานหลกัขององค์กรในการให้บริการวิชาการ ความรู้ และการพฒันาสุนทรียศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมสู่ชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งข้อมลูในการศกึษาวจิยัและประเดน็ในการเรียนการสอน ในการพฒันาปรับปรุงให้ศาสตร์ศลิปกรรมมีความสอดคล้องกบับริบทสงัคมไทยอย่างร่วมสมยั 

 
4. การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะการเรียนการสอน 

 มุ่งเน้นการวจิยัและการพฒันาด้านท านบุ ารุงวฒันธรรมและศิลปะเพ่ือการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดในการบูรณาการสืบสานวฒันธรรมและศิลปะให้ เป็นฐานการเรียนรู้ และยกระดบัสู่เกณฑ์
มาตรฐานสากลของงานศิลปกรรม และเม่ือผลการด าเนินการดงักล่าวประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัแล้ว  คาดว่าจะส่งผลต่อการพฒันาและเสริมสร้ างปัญญา (Wisdom) ของผลงานนิสิต อาจารย์ 
และบคุลากร ท่ีมีความเป็นนานาชาตแิละได้การยอมรับในมาตรฐานงานศลิปกรรมระดบัสากล ควบคูไ่ปกบัการพฒันาท่ีดีขึน้ของชมุชนและสงัคม 

 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการยดึหลักธรรมาภบิาล 

 ให้ความส าคญักบัหลกัการการอยู่ร่วมกนัในสงัคมวชิาการศลิปกรรม โดยมุ่งเน้นถงึหลกัธรรมาภิบาล การรับฟัง การยอมรับการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร การอยู่ร่วมกนัแบบสมานฉันท์ เพ่ือให้
เหน็ถงึคณุประโยชน์ของศลิปะที่เป็นศาสตร์ของการขดัเกลาอารมณ์ให้อ่อนโยน ยอมรับในความแตกตา่งอย่างมีเหตแุละผล ซึง่เป็นระบบการบริหารจดัการองค์กรอนัจะน าไปสู่การพฒันาให้มีความเข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ไปกบับคุลากรในองค์กร และนิสิตอนัเป็นผลผลิตท่ีจะกลายเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพตอ่ไปของประเทศชาตใินอนาคต 
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แผนที่ยุทธศาสตร์แผนที่ยุทธศาสตร์  

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

SSAP – SUPER STRATEGIC ACTION PLAN – แผนยุทธศาสตร์หลกั 

SAP – STRATEGIC ACTION PLAN – แผนปฏิบัตกิารยุทธศาสตร์หลกั 

RAP – ROUTINE ACTION PLAN – แผนปฏิบัตกิารประจ า 

G Goal – เป้าประสงค์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 



7 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 11  
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แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 22 
   

  
  
   

 
  
  
   

   
 

   
  
  

   
  

  
  
   

   

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู
สนบัสนนุการบริหาร การเรียนร ู้ แ ละการวิจยั

G20 ผ ู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากรมีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

G2 ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชน์ในชมุชนและสงัคมไ ด้จริง  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้านศิลปกรรมอยา่งต่อเนื่อง

 G19 เครือข่ายทางวิชาการ การวิจยัมีความเข้มแข็ง

G8 งานวิจยัและผลงานวิชาการมีคณุภาพ 
ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ระดบัชาติ และนานาชาติ

G3 เป็นองค์กรแห่งการเรียนร ู้
ด้านศิลปกรรม

G22 มีการจดัการความร ู้ในองค์กร

G9 งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ได้รบัการจดสิทธิบัตรทางปัญญา

G14 มีระบบ กลไก และแ หล่งทนุ
สนบัสนนุการวิจยั
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แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 33 

   
  

  
   

 
  
  
   

   
 

   
  
  

   
  

  
  
   

   

G7 ผู้ ใช้บณัฑิตและผู้ ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
สนับสนุนการบริหาร การเรียนรู้ และการวิจยั

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เชีย่วชาญในการปฏิบตัิงาน 

G24 ทรัพยากรการศึกษาทางศึกษามีเพยีงพอ

 G19 เครือขา่ยทางวิชาการ การวิจยัมีความเข้มแขง็

G4 การบริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของชมุชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสงัคมอย่างมีคุณภาพ

G18  การบริหารงบประมาณ 
และการเงนิมีประสิทธิภาพ

 

G15  กระบวนการให้บริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพ

G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน
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แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 44 
 
  
  
  
   

 
  
  
  
   
  

   
  
  

   
  

  
  
  
   
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและบรูณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบติังาน 

 G19 เครือข่ายทางวิชาการ การวิจยัมีความเข้มแข็ง

G23 มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี

G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบูรณาการกบัการเรียนการสอน

G5 การสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปกรรม
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แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ แผนที่ยุทธศาสตร์ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 55 
   

  
  
   
 

  
  
   

   
 

   
  
  

   
  

  
  
   

   

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู
สนับสนนุการบริหาร การเรียนรู้ และการวจิยั

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบคุลากรมคีวาม
เชี่ยวชาญในการปฏบิตังิาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

G24 ทรัพยากรการศกึษาทางศึกษามเีพียงพอ

G16 ระบบบริหารจัดการ
มปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภบิาล

 

G18 การบริหารงบประมาณ 
และการเงินมปีระสิทธภิาพ

 

G17 การบริหารแผนงานและ
และการประเมนิผลมปีระสิทธภิาพ

 

G23 มวีฒันธรรมองค์กรท ีด่ี
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แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   

  
  
   

 
  
  
   

   
 

   
  
  

   
  

  
  
   

   

แผนท่ีกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

G1 บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์
มีคุณภาพและคุณธรรม

วิสัยทศัน์: “เป็นองค์กรชัน้น าแห่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมด้วยหลักปัญญาธรรม บนพืน้ฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมสู่สากล”

G7 ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4
การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรม
และศิลปะกับการเรียนการสอน

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
สนบัสนนุการบริหาร การเรียนรู้ และการวิจัย

G20 ผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 G11 การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

G6 คณะได้รับการรับรองคุณภาพจาก
หนว่ยงานประเมินคุณภาพ
ทัง้ภายในและภายนอก

G2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชนใ์นชุมชนและสังคมได้จริง  

G24 ทรัพยากรการศึกษาทางศึกษามีเพียงพอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเนือ่ง

 G12 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์
และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์มีประสิทธิภาพ

 G19 เครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยมีความเข้มแข็ง

G14 มีระบบ กลไก และแหล่งทนุ
สนบัสนนุการวิจัย

G4 การบริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3
การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชมุชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

G8 งานวิจัยและผลงานวิชาการมีคุณภาพ 
ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ

 G13 การวัดและประเมินผล
การศึกษามีประสิทธิภาพ

G3 เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ด้านศิลปกรรม

G16 ระบบบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล

 

G22 มีการจัดการความรู้ในองค์กร G23 มีวัฒนธรรมองค์กรทีดี่

G18 การบริหารงบประมาณ 
และการเงินมีประสิทธิภาพ

 

G15 กระบวนการให้บริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพ

G9 งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ได้รับการจดสิทธิบัตรทางปัญญา

G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบรูณาการกับการเรียนการสอน

G17 การบริหารแผนงานและ
และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ

 

G5 การสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปกรรม
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้ 

G – 9 ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 25 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G1 บณัฑิตศลิปกรรมศาสตร์มีคณุภาพและ

คณุธรรม 
1) ร้อยละของบณัฑิตท่ีเรียน
ส าเร็จแล้วได้งานท าตรง
สาขาภายในระยะเวลา ๑ ปี 
 
 

สมศ. 1 87 89 91 93 ผลติบณัฑิตให้มีคณุภาพและ
คณุธรรม 

โครงการแนะน าการเตรียม
ความพร้อมสูอ่าชีพศลิปกรรม
ศาสตร์ 
 
 
 
 
โครงการประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารศลิปกรรมศาสตร์สู่
เครือข่ายศษิย์เก่า 
 (web / จดหมายข่าว) 

 รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

  2) ระดบัความพงึพอใจเฉล่ีย
ของผู้ใช้บณัฑิตตอ่คณุธรรม
ของบณัฑิตในระดบัดีขึน้ไป 
 

สมศ. 2 
สมศ. 16.2 

4.20 4.20 4.20 4.20  

  3) จ านวนช่องทางในการ
จดับริการข้อมลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า 
 

สกอ. 3.1 กว่า  2 
ช่องทาง 

กว่า  2 
ช่องทาง 

กว่า  2 
ช่องทาง 

กว่า  2 
ช่องทาง 

 SAP 46 ส านกังานคณบดี 

4) ระดบัความพงึพอใจของ
ศษิย์เก่าท่ีได้รับบริการข้อมลู
ข่าวสาร 
 

     

            

G6 คณะได้รับการรับรองคณุภาพจาก
หน่วยงานประเมินคณุภาพทัง้ภายใน
และภายนอก 

5) คะแนนผลการประเมิน
คณุภาพการศกึษาทัง้ภายใน
และภายนอก 
 

สมศ. 15 3.70 

 

3.75 

 

3.80 

 

3.85 

 

สง่เสริมการประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

กิจกรรมการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายนอก  ภายใน 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศึกษาและ
เครือขา่ยการเรียนรู้ 

  6) จ านวนงานวิจยัด้าน
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

 1 1 1 1  โครงการงานวิจยัเพ่ือการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G7 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจ 7) ระดบัความพงึพอใจของ

นิสติตอ่บริการของคณะใน
ระดบัดีขึน้ไป 
 
 

มศว. 2.5.1 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

สง่เสริมการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

งานส ารวจและประเมินความ
พงึพอใจของนิสติท่ีมีตอ่การ
รับบริการภายในคณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ 
 

RAP 27 รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา)   8) ช่องทาง/กิจกรรม/

โครงการในการเสริมสร้าง 
ทศันคติท่ีดีตอ่คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์ 

 ไม่น้อย

กว่า 1 

ช่องทาง/

กิจกรรม/

โครงการ 

ตอ่ปี 

ไม่น้อย

กว่า 1 

ช่องทาง/

กิจกรรม/

โครงการ 

ตอ่ปี 

ไม่น้อย

กว่า 1 

ช่องทาง/

กิจกรรม/

โครงการ 

ตอ่ปี 

ไม่น้อย
กว่า 1 
ช่องทาง/
กิจกรรม/
โครงการ 
ตอ่ปี 

 โครงการเสริมสร้างทศันคตท่ีิ
ดีตอ่คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 

    

            

G11 การจดัการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ 9) ร้อยละของรายวิชาท่ีคณะ
เปิดสอนมีการจดัท ามคอ.๓ 
ท่ีครบถ้วนและถกูต้อง 
 

 สกอ. 2.6 
 

30 35 40 45 พฒันาการจดัการเรียนการ
สอนให้มีประสทิธิภาพ 

โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร 
การจดัท า มคอ. และเตรียม
ความพร้อมตอ่การจดัการ
เรียนการสอน 
 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

  10) รายวิชาท่ีเปิดสอนมีการ
ผลติสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

 10% 10% 10% 10%  โครงการผลติสื่อและ
เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
การปรับปรุงหลกัสตูรท่ีใช้
กระบวนการเรียนรู้เป็นฐาน 
 
การพฒันารายวิชาท่ีมีการ
สง่เสริมการเตรียมความ
พร้อมสูส่มาคมอาเซียน 

SAP 2 

11) ร้อยละของหลกัสตูรมี
การเรียนรู้เป็นฐาน 
 

 10 15 20 25 

12) จ านวนรายวิชาท่ีมีการ
สง่เสริมการเตรียมความ
พร้อมสูส่มาคมอาเซียน 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G 12 กระบวนการเสริมสร้างอตัลกัษณ์และ

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์มี
ประสทิธิภาพ (ทกัษะส่ือสาร) 

13)  จ านวนโครงการ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ของนิสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมศ. 16.1 3 3 3 3 เพิ่มประสทิธิภาพการ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนิสติ 

โครงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์
และคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนิสติศลิปกรรม
ศาสตร์ 
 
โครงการประกวดส่ือ
ประชาสมัพนัธ์เสริมสร้าง   
อตัลกัษณ์นิสติศลิปกรรม 
“ทกัษะส่ือสาร” 
 
 

โครงการอบรมพฒันาบคุลกิผู้
ด าเนินรายการและพิธีกร 
(MC) 
 

โครงการเพิ่มทกัษะภาษา
กลุม่วฒันธรรมอาเซียนและ
ภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ
ศลิปกรรม 
 

SAP 4 รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
 

  14) จ านวนรายวิชาท่ี
สง่เสริมอตัลกัษณ์ของนิสติ 
 
 

สมศ. 16.1 8 16 24 32   รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 

หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

            

G13 การวดัและประเมินผลการศกึษามี
ประสทิธิภาพ 

15)  ร้อยละของรายวิชาท่ีมี
การประเมินผลการเรียน 
(เกรด) ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 

สกอ. 2.6 

 

 

80 80 80 80 พฒันาการวดัและประเมินผล
การศกึษาให้มีประสทิธิภาพ 

แผนงานการตดิตาม
ประเมินผลการเรียน (เกรด) 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในวาระการประชมุคณะทกุ
เดือน 
 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

  16) ร้อยละของหลกัสตูรท่ีมี
การประเมินเพ่ือพฒันาตาม
กรอบเวลา 

 

 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 โครงการประเมินและพฒันา
หลกัสตูรตามกรอบเวลาของ
หลกัสตูร 

SAP 11  
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G19 เครือข่ายทางวิชาการและการวิจยัมี

ความเข้มแข็ง 
17) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีมีความร่วมมือกบั
เครือข่ายวิชาการ 
 

สกอ. 4.1 

 

8 8 8 8 เสริมสร้างความเข้มแขง็ของ
เครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการความร่วมมือและ
การสร้างเครือข่ายศลิปกรรม
กบัองค์กรภายนอกระดบั
สาขาวิชา (8 สาขาวิชา) 

SSAP 
 4-03 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

  18) จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสง่เสริมความเป็น
นานาชาตแิละความเป็น
สากลบนฐานความเป็นไทย 
 

 1 1 1 1  โครงการเจรจาความร่วมมือ
และพฒันาองค์กรสูร่ะดบั
นานาชาต ิ
 
โครงการศลิปกรรมนานาชาต ิ
ACAC – ระดบันานาชาต ิ
FAIC – ระดบัอาเซียน 

SSAP 
 4-03 

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสมัพนัธ์  
 

  19) จ านวนชาวตา่งชาตท่ีิเข้า
มาศกึษาหรืออบรม 

 10 15 20 25    

  20) จ านวนกลุม่วิชาเอกของ
โรงเรียนสาธิตท่ีบรูณาการกบั
อดุมศกึษา 

 1 1 1 1  โครงการพหปัุญญาเลศิ  SAP 12 คณบดีคณะ
ศลิปกรรมศาสตร์ 
 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 

            

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบคุลากรมีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบตังิาน 

21) ร้อยละของบคุลากรท่ี
ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดบัดีขึน้ไป 
 

สกอ. 7.1 
 

90 90 90 90 พฒันาสมรรถนะของผู้บริหาร 
และบคุลากร 

แผนงานการประเมิน
สมรรถนะบคุลากรฝ่าย
วิชาการและฝ่ายสนบัสนนุ
วิชาการของคณะศลิปกรรม
ศาสตร์  
(2 ครัง้ตอ่ปี) 

 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
 
ส านกังานคณบดี 

  22) ร้อยละของสายวิชาการ
ท่ีได้รับการพฒันา 

 100 100 100 100  โครงการสมัมนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนบัสนนุ 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

SAP 46 

23) ร้อยละของสายสนบัสนนุ
ท่ีได้รับการพฒันา 
 

 50 50 50 50 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G24 ทรัพยากรทางการศกึษามีเพียงพอ 24) ร้อยละของนิสติท่ีมีความ

พงึพอใจตอ่ทรัพยากรทาง
การศกึษาของคณะในระดบั
ดีขึน้ไป 

สกอ. 2.6 
 

80 80 80 80 พฒันาและปรับปรุงทรัพยากร
ทางการศกึษา 

แผนการส ารวจเพ่ือพฒันา
บรรยากาศการเรียนรู้และ
ทรัพยากรทางการศกึษา
ศลิปกรรมศาสตร์ 

SAP 1 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
 
ส านกังานคณบดี 

  25) ระดบัความพงึพอใจของ
นิสติตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์และสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้  
 

 คะแนน
เฉล่ีย

มากกว่า 
4.00 

คะแนน
เฉล่ีย

มากกว่า 
4.00 

คะแนน
เฉล่ีย

มากกว่า 
4.00 

คะแนน
เฉล่ีย

มากกว่า 
4.00 

 แผนงานส ารวจความพงึ
พอใจของนิสติตอ่คณุภาพ
การสอนของอาจารย์และสิง่
สนบัสนนุการเรียนรู้ (ปค.
003) 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 
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ภาคผนวก 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G1 (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
บณัฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาตา่งๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ส าเร็จการศกึษา เม่ือเทียบกับบณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษานัน้  การนบัการมีงานท า นบักรณีการท างานสจุริตทกุประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลีย้งชีพตนเองได้  โดยการนบัจ านวนผู้ มีงานท าของผู้ส าเร็จการศกึษาทีล่งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นบัเฉพาะผู้ที่
เปลี่ยนงานใหมห่ลงัส าเร็จการศกึษาเทา่นัน้ 
 

สูตรการค านวณ :  
บณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 

 จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 

จ านวนบณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 
 

หมายเหตุ :  
1. ไมน่บัรวมบณัฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยูแ่ล้ว ผู้ที่ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษา ผู้อปุสมบท และผู้ที่เกณฑ์

ทหาร (หกัออกทัง้ตวัตัง้และตวัหาร) 
2. ข้อมลูจากการส ารวจต้องมีความเป็นตวัแทนของผู้ส าเร็จการศกึษาทัง้ในเชิงปริมาณ อยา่งน้อยร้อยละ 70 และในเชิงคณุลกัษณะ ครอบคลมุทกุคณะ กรณี

บณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจไมถ่ึงร้อยละ 70 ของบณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษา ให้มีการติดตามซ า้ให้ครบและรายงานผลทีต่ิดตามซ า้เปรียบเทียบกบัผลที่เก็บได้
ในครัง้แรก 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 100 เทา่กบั 5 คะแนน ทกุกลุม่สาขาวิชา 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสตูรการค านวณ เทา่กบั ร้อยละ 85 ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบ ดงันี ้
1. ก าหนดร้อยละ 100 เทา่กบั 5 คะแนน 
2. ดงันัน้ ร้อยละ 85 จะเทา่กบัก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (85 x 5)  100 = 4.25 
4. หน่วยงาน จะได้คา่คะแนนการประเมินเทา่กบั 4.25 คะแนน 
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 
  

(สมศ. ๒) 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุอดุมศกึษาแหง่ชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คณุลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
ครอบคลมุอยา่งน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคณุลกัษณะของบณัฑิตจากกรอบ
มาตรฐานทัง้ 5 ด้าน ต้องท าการประเมินครบทกุด้าน 
 
สูตรการค านวณ :  
คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุอดุมศกึษาแหง่ชาติ เท่ากับ 
 

 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 
 

จ านวนบณัฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด 
 
 
หมายเหตุ : 
 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 
  

(สมศ. ๑๖.๒) 
 
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:   
มหาวิทยาลยัมีพันธกิจในการผลิตและพฒันาก าลังคนระดับกลางและระดับสงู การวิจยัเพื่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คมและการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตัิงาน รวมทัง้แผนพฒันาคณุภาพของมหาวิทยาลยัที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอตัลักษณ์ ซึ่ง
พิจารณาให้จากผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ของแตล่ะหน่วยงาน 
 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  หมายถึง  อตัลกัษณ์นิสิตในประเด็น “มีทกัษะสื่อสาร” ซึ่งมหาวิทยาลยัก าหนดให้เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลยัมุ่งให้ปรากฏเป็นคณุลกัษณะ
ของบณัฑิต  มศว  ที่สงัคมยอมรับ 
 
“มีทกัษะส่ือสาร”  ประกอบด้วย  3  ด้าน  ได้แก ่

1. ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชดัเจน  (Language) 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู/ความรู้  (Teaching) 
3. ความสามารถในการใช้  ICT  (Information  Communication  Technology) 

 
สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 
ที่มีคณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

 

 จ านวนบณัฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด  
 
หมายเหตุ :  

1. ข้อมลูจากการส ารวจต้องมีความเป็นตวัแทนของผู้ ส าเร็จการศึกษาทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพครอบคลมุทกุระดับการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศกึษาในแตล่ะระดบั ส าหรับระดบัมหาวิทยาลยันอกจากครอบคลมุทกุระดบัการศกึษาแล้ว ต้องครอบคลมุทกุคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน 

2. คณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจะด าเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยัก็ได้ 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ  ผู้ ใช้บณัฑิตหรือสถานศกึษาที่รับบณัฑิตเข้าศกึษาตอ่ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 
  

(สกอ. 3.1) 
 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
หน่วยงานควรจดับริการด้านตา่งๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าอยา่งครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมตอ่ไปนี ้(1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทัง้ด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทนุกู้ยืมการศึกษา แหล่งทนุการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน แหล่งข้อมลูการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมลูข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลยัที่จ าเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า และ(3) การจดัโครงการเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นิสิตและศิษย์เก่าในรูปแบบตา่งๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการจดับริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
2. มีการจดับริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นิสิต  
3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
4. มีการจดับริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า  
5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 
6. มีการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทกุข้อไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาการจดับริการทีส่นองความต้องการของนิสิต 

 
หมายเหตุ :  
กรณีหน่วยงานที่ยงัไมมี่ศิษย์เก่าถือวา่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนโุลม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 

  1.  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

 
G6 

 
(สมศ. ๑๕) 

 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
ตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ให้สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายใน และให้
หน่วยงานต้นสงักดัของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษานัน้ ซึง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบนัการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษาจงึก าหนดระบบในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในให้มีการตรวจและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ เป็นประจ า
ทกุปีการศกึษา พร้อมทัง้ก าหนดตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพสอดคล้องตามตวับง่ชีค้ณุภาพที่ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด เพ่ือสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณุภาพการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลยั 
 
การพิจารณาผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดันัน้ พิจารณาจากคะแนน ผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัหน่วยงาน ย้อนหลงั 3 ปี โดยเร่ิม
เก็บข้อมลูผลการประเมินคณุภาพภายในตัง้แตปี่การศกึษา 2553  
 
สูตรการค านวณ :  
ผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั เท่ากับ 
 

ผลรวมคะแนนผลประเมินประกนัภายในโดยต้นสงักดั 
จ านวนปี 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
เกณฑ์การประเมินใช้คา่เฉลี่ยของผลประเมินการประกนัคณุภาพภายในโดยต้นสงักดั 3 ปีย้อนหลงั เป็นคะแนนของตวับง่ชีนี้ ้
 
หมายเหตุ :  
ใช้คะแนนประเมินระบบประกนัคณุภาพภายในของสถาบนัอดุมศกึษา ระดบัหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานต้นสงักดัก าหนด ย้อนหลงั 3 ปี ทัง้นี ้หน่วยงานเร่ิมใช้คะแนนตัง้แต่
ปีการศกึษา 2553 เชน่ 

 ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553 

 ประเมินปี 2555 ใช้คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2553 และ 2554 

 ประเมินปี 2556 ใช้คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2553, 2554 และ 2555 
 

2.  
  3.  
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G7 (มศว 2.5.1) ส่ือ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีบริการแหลง่เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอนและการพฒันานิสิตอยา่งน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา และจดุ

เช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
3. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ เชน่ บริการโสตทศันปูกรณ์ บริการสง่เสริมสขุภาพ หรือพืน้ที่นนัทนาการ เป็นต้น  
4. มีบริการระบบสาธารณปูโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยา่งน้อยในเร่ืองห้องสขุา ประปา 

ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย  
5. การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
6. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทกุข้อไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคณุภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาการจดับริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้ รับบริการ 

 

 (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุอดุมศกึษาแหง่ชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คณุลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
ครอบคลมุอยา่งน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคณุธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคณุ ลกัษณะของบณัฑิตจากกรอบ
มาตรฐานทัง้ 5 ด้าน ต้องท าการประเมินครบทกุด้าน 
 

สูตรการค านวณ :  
คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุอดุมศกึษาแหง่ชาติ เท่ากับ 

 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 
 

จ านวนบณัฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด 
 

หมายเหตุ : 
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

  4.  
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G11 

 
(สกอ. 2.6) 

 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัทกุหลกัสตูร 
2. ทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา ตามที่ก าหนดใน

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
3. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาที่สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั 
4. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร 
5. มีการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวชิา ทกุภาคการศกึษา โดยผลการ

ประเมินความพงึพอใจแตล่ะรายวิชาต้องไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทกุรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ : 

 มหาวิทยาลยัหรือคณะจะต้องประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่คณุภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาค
การศกึษา ยกเว้น รายวิชาที่ไมมี่การเรียนการสอนในชัน้เรียนหรือในห้องปฏิบตัิการ เชน่ การฝึกงาน สหกิจศกึษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สาร
นิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็นต้น 

 งานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยัของผู้สอนของหน่วยงานที่ได้พฒันาขึน้ และน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการสอน 

 กรณีหลกัสตูรที่ไมเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) ต้องมีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาด้วย 
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G12 

 
(สมศ. ๑๖.๑) 

 
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
มหาวิทยาลยัมีพนัธกิจในการผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบักลางและระดบัสงู การวิจยัเพ่ือสร้างและพฒันาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแกส่งัคมและการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัจงึมีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏบิตัิงานที่สอดคล้องกบัอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
ด้วยการมีสว่นร่วมของคณาจารย์ บคุลากร และนิสิต  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 
2. มีการสร้างระบบการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนและบคุลากรในการปฏบิตัิตามกลยทุธ์ที่ก าหนดอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 
3. ผลการประเมินความเหน็ของผู้ เรียนและบคุลากร  เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของสถาบนัที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์  ไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนน 5 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม 
5. ผู้ เรียน/บคุลากร/คณะ/สถาบนั  ได้รับการยกยอ่งในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

 
หมายเหตุ :  

“หนึ่งมหาวิทยาลยั หนึ่งอตัลกัษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 

1. คณะและมหาวิทยาลยั  มีอตัลกัษณ์เดยีวกนั  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
2. คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยัก็ได้ 
3. กรณีที่คณะได้ด าเนินการร่วมกบัมหาวทิยาลยัจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดงหลกัฐานการด าเนินงานด้วย  โดยใช้ผลการประเมินของ

สถาบนั 
4. กรณีคณะด าเนินการแยกกบัสถาบนั  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  5.  
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G13 

 

 
(สกอ. 2.6) 

 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัทกุหลกัสตูร 
2. ทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
3. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาที่สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิทัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั 
4. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร 
5. มีการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ

ประเมินความพงึพอใจแตล่ะรายวิชาต้องไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทกุรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ : 

 มหาวิทยาลยัหรือคณะจะต้องประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อคณุภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาคการศึกษา 
ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชัน้เรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
ปริญญานิพนธ์ เป็นต้น 

 งานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยัของผู้สอนของหน่วยงานที่ได้พฒันาขึน้ และน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการสอน 

 กรณีหลกัสตูรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาด้วย 

 
  8.  

 
G19 

 

 
(สกอ. 4.1) 

 
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านการวิจยัของหน่วยงาน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบรูณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กบัการจดัการเรียนการสอน 
3. มีการพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 
4. มีการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเป็นทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
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5. มีการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลกัษณ์ของหนว่ยงานอยา่งน้อยในประเด็นตอ่ไปนี ้

 ห้องปฏิบตัิการวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ หรือศนูย์เคร่ืองมือ หรือศนูย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุการวิจยัฯ 

 ห้องสมดุหรือแหลง่ค้นคว้าข้อมลูสนบัสนนุการวิจยัฯ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัฯ เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในห้องปฏิบตัิการ
วิจยั 

 กิจกรรมวิชาการที่สง่เสริมงานวิจยัฯ เชน่ การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคนัตกุะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุในข้อ 4 และข้อ 5 อยา่งครบถ้วนทกุประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน 

 
9.  

  10.  

 
G20 

 

 
(สกอ. 7.1) 

 
ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. สภามหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏบิตัิหน้าทีต่ามที่พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและ/หรือหน่วยงานก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดลว่งหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพฒันาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยงับคุลากร
ในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสินใจแกบ่คุลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศกัยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
7. สภามหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยา่งเป็นรูปธรรม  
 

 
  11.  
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G24 

 

 
(สกอ. 2.6) 

 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัทกุหลกัสูตร 
2. ทกุรายวิชาของทกุหลกัสตูร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษา ตามที่ก าหนดใน

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
3. ทกุหลกัสตูรมีรายวิชาที่สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัทิัง้ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั 
4. มีการให้ผู้ มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชมุชนภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร 
5. มีการจดัการเรียนรู้ที่พฒันาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่คณุภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวชิา ทกุภาคการศกึษา โดยผลการ

ประเมินความพงึพอใจแตล่ะรายวิชาต้องไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทกุรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

หมายเหตุ : 

 มหาวิทยาลยัหรือคณะจะต้องประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่คณุภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาค
การศกึษา ยกเว้น รายวิชาที่ไมมี่การเรียนการสอนในชัน้เรียนหรือในห้องปฏิบตัิการ เชน่ การฝึกงาน สหกิจศกึษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน        
สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็นต้น 

 งานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยัของผู้สอนของหน่วยงานที่ได้พฒันาขึน้ และน าไปใช้ในการพฒันาวิธีการสอน 

 กรณีหลกัสตูรที่ไมเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) ต้องมีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาด้วย 

 
  12.  
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

G – 6 ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 11 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G2 ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

น าไปใช้ประโยชน์ในชมุชนและสงัคม
ได้จริง 

1) จ านวนผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 

สมศ. 6 

 

10  
ชิน้งาน 

11  
ชิน้งาน 

12  
ชิน้งาน 

13 
 ชิน้งาน 

สง่เสริมการน าผลงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ในชมุชนและสงัคม 

โครงการสง่เสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจยัสร้างสรรค์ด้าน
ศลิปกรรมศาสตร์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์แก่ชมุชนและ
สงัคม 
 

SSAP 
2-05 

 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

  2) ร้อยละผลรวมถ่วง
น า้หนกัของงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยัทัง้หมด  

สมศ.5 คะแนน
เฉลี่ย 
3.51 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.00 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.00 

คะแนน
เฉลี่ย 
4.00 

 โครงการสง่เสริมการ
เผยแพร่ผลงานระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ
- FAIC 
- ACAC 
- ต่างประเทศ 

SAP 29 
 

 
 
งานสร้างสรรค์ 6 
งานวิจยั 6 

            

G3 เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ด้าน
ศลิปกรรม 

3) จ านวนโครงการของศนูย์
การเรียนรู้ด้านศลิปกรรมท่ี
ให้บริการตอ่สงัคม 

 4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

4 
โครงการ 

พฒันาสูก่ารเป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้ด้านศลิปกรรม 

โครงการศลิปกรรมบรูณา
การสร้างเครือข่ายแก่ชมุชน
และสงัคมอย่างยัง่ยืน 
(บก.) 
 

SAP 33 คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
 

  4) ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชมุชน สงัคม 
ประเทศชาตหิรือนานาชาต ิ
ตอ่จ านวนโครงการทัง้หมด 
 

 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ตอ่ปี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ตอ่ปี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ตอ่ปี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ตอ่ปี 

   รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษาและ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ 
ศนูย์ศลิปวิทย-
บริการ 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G8 งานวิจยัและผลงานวิชาการมี

คณุภาพ  
5) จ านวนงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

สมศ. 5 
 

 

12 12 12 12 สง่เสริมการตีพมิพ์เผยแพร่

งานวิจยัและผลงานวิชาการ 

โครงการวารสารวิชาการ 
“วารสารศลิปกรรมศาสตร์” 
(วารสารภาษาองักฤษ) 
 

โครงการสง่เสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่วิชาการศลิปกรรม 

SAP 34 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
รองคณบดีฝ่าย 
วิเทศสมัพนัธ์ 
 

  6) จ านวนผลงานวิชาการท่ี
ได้รับรองคณุภาพ 
 

สมศ. 7 
 

8  
 

9 10 11  ศาสตร์ท่ีมีคณุภาพ         
(Full Paper) 
 
โครงการวารสารวิชาการ 
“วารสารศลิปกรรมวิชาการ” 
(วารสารภาษาไทย) 
 
โครงการผลติต ารา 

  
 

            

G9 งานสร้างสรรค์นวตักรรมได้รับการจด
สทิธิบตัรทางปัญญา 

7) จ านวนงานสร้างสรรค์
และนวตักรรมท่ีได้รับจด
สทิธิบตัรหรืออนสุทิธิบตัร 
 

สกอ. 4.2 
 

1 1 1 1 สง่เสริมงานสร้างสรรค์และ
นวตักรรมให้ได้รับการจด
สทิธิบตัร 

โครงการสง่เสริมความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปกรรมสูก่ารจดสทิธิบตัร 

 
 

 รองคณบดีฝ่าย 
ประกนัคณุภาพ
การศกึษาและ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ 

 
         

   

G14 มีระบบกลไก และแหลง่ทนุสนบัสนนุ
การวิจยั 

8) สดัสว่นเงินทนุวิจยั
ภายในและภายนอกตอ่
อาจารย์ประจ า 
 

สกอ. 4.3 
 

56,000 
 

56,500 57,000 57,500 พฒันาระบบและกลไก และ
จดัหาแหง่ทนุสนบัสนนุการ
วิจยั 

โครงการจดัหาแหลง่เงินทนุ
วิจยัจากองค์กรภายนอก 
 

SSAP  
2-05 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
( ภายนอก) 
 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั    
(ภายใน) 

  โครงการสร้างความร่วมมือ 
(MOU) ในการสนบัสนนุทนุ
วิจยัจากองค์กรเอกชน 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G22 มีการจดัการความรู้ในองค์กร 9) ระดบัความส าเร็จในการ

จดัการความรู้ของคณะ 
 

(ตวับ่งชี ้
สกอ. 7.2) 

 

4 4 4 4 สง่เสริมการจดัการความรู้ใน
องค์กร 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
องค์กรสูก่ารเรียนรู้ (KM) 
ด้านการเรียน การสอน ของ
คณะศลิปกรรมศาสตร์  
 

SAP 7 รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษาและ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ 
 

 
 

หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

  10) จ านวนองค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการจดัการทางความรู้
ในองค์กรและพฒันาเป็น
แนวปฏิบตัท่ีิดี 

 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง   โครงการพฒันาศกัยภาพ
องค์กรสูก่ารเรียนรู้ ฝ่าย
วิชาการและงานวิจยั 1 
โครงการ 

 

 โครงการพฒันาศกัยภาพ
องค์กรสูก่ารเรียนรู้ ระดบั
มหาบณัฑิต 4 โครงการ 

 

 โครงการพฒันาศกัยภาพ
องค์กรสูก่ารเรียนรู้ ระดบั
ดษุฎีบณัฑิต 1 โครงการ 

 

 

  11) ร้อยละหลกัสตูรท่ีมีการ
ท าวิจยัด้านการเรียนการ
สอน 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

 
 
 

โครงการวิจยัด้านการเรียน
การสอนศลิปกรรมศาสตร์ 

SAP 8 
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ภาคผนวก 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวจิัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเน่ือง 

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G2 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมลู TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ 
ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลา่สดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ 
ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลา่สดุ ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในฐานสากล ISI 

 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั หรือจงัหวดั 

0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน  

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

 
 
สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมถ่วงน า้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 
   

หมายเหตุ :  
 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจดัแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็นต้น 

 การเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม่อาเซยีน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 

 อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซยี พม่า ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิเป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส าหรับทกุประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุม่อาเซียน) 
 

เกณฑ์การประเมนิ :    
ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

  

(สมศ. ๖) 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้: 

การวิจยัเป็นพนัธกิจหนึ่งที่ส าคญัของหน่วยงาน การด าเนินการตามพนัธกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ที่มีคณุภาพ และมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทีน่ ามาใช้ประโยชน์

ในการแก้ปัญหาตามวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ในโครงการวิจยัและรายงานการวจิยัโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั

ประจ า  

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ที่ระบไุว้ในโครงการ  โครงการวิจยัและ

รายงานการวิจยัอยา่งถกูต้องสามารถน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นรูปธรรม  มีความคิดเห็นริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยกุต์ใช้กบักลุม่เป้าหมายโดยมีหลกัฐานปรากฏ

ชดัเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอยา่งชดัเจน  ตามวตัถปุระสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  พร้อมทัง้ระบุผลของการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์หรือ

บริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก  เช่น  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 
  

 

สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยัประจ ำทัง้หมด รวมลำศึกษำต่อ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 20 เทา่กบั 5 คะแนน ทกุกลุม่สาขาวชิา 

 

ตัวอย่างการค านวณ : จากสตูรการค านวณ เทา่กบั ร้อยละ 15.5 ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบ ดงันี ้

1. ก าหนดร้อยละ 20 เทา่กบั 5 คะแนน 
2. ดงันัน้ ร้อยละ 15.5 จะเทา่กบัก่ีคะแนน 

3. การค านวณ คือ  (15.5 x 5)  20 = 3.875 
4. หน่วยงาน จะได้คา่คะแนนการประเมินเทา่กบั 3.875 คะแนน 
5.  

13.  

  14.  

 
G3 

 
(ภาคผนวก) 

 
SSAP 3 (ภาคผนวก 3-1) 

1. มหาวิทยาลยัก าหนดพืน้ท่ีทีจ่ะด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการยทุธศาสตร์หลกัที่ 3 การพฒันางานบริการวิชาการเพื่อชมุชนและสงัคม
อยา่งยัง่ยืน (1จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั) ไว้ 2 พืน้ท่ี คือ จงัหวดันครนายก และ จงัหวดัสระแก้ว 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายไว้ดงันี ้
2.1  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก 

2.2  ต าบลหนองหมากฝ้าย และ ต าบลหนองตะเคยีน  อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแก้ว 

 
 

 
  15.  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G8 (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 

ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ 
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีลา่สดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถกูจดัอยูใ่นควอไทล์ 
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีลา่สดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานสากล ISI 

 
 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้

ค่าน า้หนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั หรือจงัหวดั 

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  

 
 
สูตรการค านวณ :  

 ผลรวมถ่วงน า้หนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ าทัง้หมด  



36 

 

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 
   

หมายเหตุ :  
 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหวา่งประเทศ เชน่ ความร่วมมือการจดัแสดงโขนระหวา่ง ไทย-ลาว เป็นต้น 

 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม่อาเซียน 10 ประเทศ (อยา่งน้อย 5 ประเทศ) 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กมัพชูา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทกุประเทศ (อยา่งน้อย 5 ประเทศ ที่ไมไ่ด้อยู่ในกลุม่อาเซียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน :    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทยีบก าหนดร้อยละ เท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน 

 
  

(ภาคผนวก) 
 
SSAP 3 (ภาคผนวก 3-1) 

1. มหาวิทยาลยัก าหนดพืน้ท่ีทีจ่ะด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการยทุธศาสตร์หลกัที่ 3 การพฒันางานบริการวชิาการเพื่อชมุชนและสงัคม

อยา่งยัง่ยืน (1จงัหวดั 1 มหาวิทยาลยั) ไว้ 2 พืน้ท่ี คือ จงัหวดันครนายก และ จงัหวดัสระแก้ว 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายไว้ดงันี ้

2.1  ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก 

2.2  ต าบลหนองหมากฝ้าย และ ต าบลหนองตะเคยีน  อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 
  16.  
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G9 
 

 
(สกอ. 4..2) 

 
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ 

 มีระบบและกลไกสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

 มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

 มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สูส่าธารณชนและผู้ เก่ียวข้อง 

 มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

 มีระบบและกลไกเพ่ือชว่ยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ 

 มีระบบและกลไกสง่เสริมการจดสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัร และมีการยื่นจดสิทธิบตัรและอนสุิทธิบตัร  
 

  17.  

 
G14 

 

 
(สกอ. 4.3) 

 
เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้: 
ปัจจยัส าคญัที่สง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในหน่วยงาน คือ เงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันัน้ หน่วยงานจงึต้องจดัสรรเงินจาก
ภายในหน่วยงานและที่ได้รับจากภายนอกหน่วยงานเพ่ือสนบัสนนุการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อยา่งมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจดุเน้นของหน่วยงาน 
นอกจากนัน้เงินทนุวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงานได้รับจากแหลง่ทนุภายนอกยงัเป็นตวับง่ชีท้ี่ส าคญั ที่แสดงถึงศกัยภาพด้านการวิจยัของหน่วยงาน 
 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ านบัเฉพาะที่ปฏบิตัิงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศกึษาตอ่ 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

จากภายในและภายนอก 
 
 
x 5 จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ : จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 
บาทขึน้ไปตอ่คน 

18.  

  19.  

G22 
 

(สกอ. 7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานอยา่งน้อยครอบคลมุพนัธกิจด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจยั  

2. ก าหนดบคุลากรกลุม่เป้าหมายที่จะพฒันาความรู้และทกัษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยัอยา่งชดัเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
3. มีการแบง่ปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสูบ่คุลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยูใ่นตวับคุคลและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏบิตัิที่ดีมาพฒันาและจดัเก็บอยา่งเป็น

ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาปัจจบุนัหรือปีการศกึษาที่ผา่นมา ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 

ทกัษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏบิตัิงานจริง 
 

  20.  

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

(ปีงบประมาณ) 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัประจ า (ปีการศกึษา) 

(นบัเฉพาะทีป่ฏิบตัิงานจริงไมน่บัรวมผู้ลาศกึษาตอ่) 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้ 

G – 2 ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 5 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G4 การบริการวิชาการตอบสนองความ

ต้องการของชมุชนและสงัคม 
1) จ านวนโครงการบริการ
วชิาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชมุชนและสงัคม 
 

สกอ. 5.1 
 

8 8 8 8 ให้บริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของชมุชน 

โครงการบริการวิชาการ 8 
สาขาวิชาเอกของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
 

SAP33 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 
 
 

  2) ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน สงัคม 
ประเทศชาติหรือนานาชาติ ต่อ
จ านวนโครงการทัง้หมด 
 

 ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 
ต่อปี 

ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 
ต่อปี 

ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 
ต่อปี 

ไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 
ต่อปี 

 แผนงานการส ารวจ โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพฒันา
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชน 

 

  3) จ านวนหน่วยงานความ
ร่วมมือทางวิชาการด้าน
นวตักรรมการเรียนรู้ภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 

 1 
 หน่วยงาน 

1 
 หน่วยงาน 

1 
 หน่วยงาน 

1 
 หน่วยงาน 

 แผนงานสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการด้านนวตักรรมการ
เรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลยั 

SSAP  
1-03 

            

G15 กระบวนการให้บริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

4) ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการวิชาการในระดบัดี
ขึน้ไป 
 

สกอ. 5.1 
 

90 90 90 90 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
วิชาการ 

การบริการวิชาการท่ีบรูณาการ
กบัการเรียนการสอนและ
งานวิจยั 8 สาขาวิชาเอกของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

SAP 6 รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 
 
 

  5) จ านวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีบรูณาการกบัการ
เรียนการสอนและงานวิจยั 
 
 

สมศ. 8 

 

8 8 8 8    
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G4 

 
(สกอ. 5.1) 

 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียนการสอน 

3. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกส่งัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยต้องมีการประเมินความส าเร็จของการ 
บรูณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกส่งัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

  
(ภาคผนวก) 

 
SSAP 3 (ภาคผนวก 3-1) 

1. มหาวิทยาลยัก าหนดพืน้ที่ที่จะด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการยทุธศาสตร์หลกัที่ 3 การพฒันางานบริการวิชาการเพื่อชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน (1จงัหวดั 

1 มหาวิทยาลยั) ไว้ 2 พืน้ที่ คือ จงัหวดันครนายก และ จงัหวดัสระแก้ว 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก าหนดพืน้ที่เป้าหมายไว้ดงันี ้

2.1 ต าบลองครักษ์  อ าเภอองครักษ์  จงัหวดันครนายก 

2.2 ต าบลหนองหมากฝ้าย และ ต าบลหนองตะเคียน  อ าเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแก้ว 

 

 

 

 

 
  21.  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

 
G15 

 
(สกอ. 5.1) 

 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกส่งัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยต้องมีการประเมินความส าเร็จของ

การบรูณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกส่งัคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 

 

  
(สมศ. ๘) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลกัษณะของการเป็นที่พึง่ของชมุชนหรือเป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลตอ่การพฒันาชมุชนในด้าน
วิชาการหรือการพฒันาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดบัของการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พฒันาหรือบรูณาการ
เข้ากบัการเรียนการสอนและการวิจยั อาทิ บทความ ต ารา หนงัสือ รายวิชาหรือหลกัสตูร เป็นต้น 
 
การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการมาพฒันา  มี  2  ประเภท  คือ 

1. การพฒันาการเรียนการสอน 
2. การพฒันาการวิจยั 

ในการประเมินตวับง่ชีนี้ต้้องมีโครงการทัง้สองประเภท  ทัง้นีใ้นแตล่ะโครงการไมจ่ าเป็นต้องมีทัง้สองประเภท 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เทา่กบั 5 คะแนน 
 

 

  22.  
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

G – 2 ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 6 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G5 มาตรฐานคณุภาพด้านศลิปกรรม

วฒันธรรม ระดบัชาต ิ
1) มาตรฐานคณุภาพด้าน
วฒันธรรมและศลิปะ 

 สมศ. 10 

 

1 1 1 1 สง่เสริมการสร้างมาตรฐาน
คณุภาพผลงานด้าน
ศลิปกรรม 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
งานสร้างสรรค์ศลิปกรรม 
เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านศลิปกรรมศาสตร์ 
 
การสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
คณุภาพด้านวฒันธรรมและ
ศลิปะ 
 

SSAP 
4-03 

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษาและ
เครือข่ายการ
เรียนรู้ 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศลิปวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสมัพนัธ์ 

         
          

  2) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจยัด้านวฒันธรรม
และศลิปะ ระดบัชาต ิ

 1 
ผลงานวิจยั 

1 
ผลงานวิจยั 

1 
ผลงานวิจยั 

1 
ผลงานวิจยั 

 โครงการสนบัสนนุการ
สร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศลิปกรรมของอาจารย์ท่ีมี
คณุภาพและเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาต ิ 

SSAP 
2-06 

 

3) จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวฒันธรรมและ
ศลิปะ 

2 
ประเทศ 

2 
ประเทศ 

2 
ประเทศ 

2 
ประเทศ 

แผนงานสร้างเครือข่ายเครือ
ร่วมมือ MOU ทางด้าน
วฒันธรรมและศลิปะ 
(อาเซียน) 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G10 การสืบสานวฒันธรรมและศลิปะ

สามารถบรูณาการกบัภารกิจอ่ืนๆ 
4) จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงวฒันธรรมและศลิปะท่ี
บรูณาการกบัการเรียนการ
สอน 
 

สกอ. 6.1 8 8 8 8 บรูณาการการสืบสาน
วฒันธรรมและศลิปะกบัการ
เรียนการสอน 

โครงการท านบุ ารุง
วฒันธรรมและศลิปะ 
 

RAP 7 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8 สาขาวิชา) 

5) จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงวฒันธรรมและศลิปะท่ี
บรูณาการกบักจิกรรมนิสิต 

2 2 2 2 รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศลิปวฒันธรรม 
 

6) จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงวฒันธรรมและศลิปะท่ี
บรูณาการกบักจิกรรม
พัฒนาองค์กร  
(คน/กจิกรรม/พืน้ท่ี) 
 

1 1 1 1 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 
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ภาคผนวก 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G5 
 

(สมศ. ๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA)  
2. บรรลเุป้าหมายตามแผนไมต่ า่กวา่ร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม ่าเสมออยา่งตอ่เน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่ชมุชน 
5. ได้รับการยกยอ่งระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ

 

 (สมศ. 11) 
 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
ศิลปะและวฒันธรรม เก่ียวข้องกบัความสนุทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวติและสงัคม โดยมีลกัษณะที่เป็นพลวตั มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทนัอยา่ง
มีปัญญา โดยมีแผนในการพฒันา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสนุทรีย์ภาพในบริบทของศลิปะและวฒันธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ 
สร้างให้ตนเองและสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างรู้คณุคา่ความงาม อยา่งมีสนุทรีย์ที่มีรสนิยม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวฒันธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแตง่อยา่งมีความสนุทรีย์  
3. ปรับแตง่และรักษาภมิูทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
4. มีพืน้ที่ทางวฒันธรรมที่เอือ้และสง่เสริมตอ่การจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนิสิต ไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
  23.  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G10 
 

(สกอ. 6.1) ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบรูณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ 

 

 (สมศ. 11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
ศิลปะและวฒันธรรม เก่ียวข้องกบัความสนุทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวติและสงัคม โดยมีลกัษณะที่เป็นพลวตั มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทนัอยา่ง
มีปัญญา โดยมีแผนในการพฒันา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสนุทรียภาพในบริบทของศลิปะและวฒันธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ 
สร้างให้ตนเองและสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างรู้คณุคา่ความงาม อยา่งมีสนุทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวฒันธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแตง่อยา่งมีความสนุทรีย์  
3. ปรับแตง่และรักษาภมิูทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
4. มีพืน้ที่ทางวฒันธรรมที่เอือ้และสง่เสริมตอ่การจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนิสิต ไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  
  24.  
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ผู้ประสานงานหลัก : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ / รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

G – 5 ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 11 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้านประกนั
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 
G16 ระบบบริหารจดัการมี

ประสิทธิภาพตามหลกัธรร
มาภิบาล 

1) ค่าเฉล่ียผลคะแนนการประเมนิ
ตนเองของผู้บริหารท่ีบรรลเุป้าหมาย 
เร่ืองระบบบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพตามหลกั   ธรรมาภิ
บาล 

สกอ. 7.1 
 

 

3.51 3.51 3.51 3.51 พฒันาระบบบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพตามหลกั   
ธรรมาภิบาล 

โครงการส ารวจผลประเมนิระบบการ
บริหารจดัการมีประสิทธิภาพตาม
หลกั    ธรรมาภิบาล คณะศลิปกรรม
ศาสตร์ 
 
 
 
-ประชมุ 
-แบบสอบถาม 
-กล่องรับความคิดเห็น 

RAP 
25 

คณบดีคณะศลิปกรรม
ศาสตร์ 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
 
 

รองคณบดีฝ่ายประกนั
คณุภาพการศึกษาและ
เครือขา่ยการเรียนรู้ 

  2) ค่าเฉล่ียผลคะแนนของการ
ประเมนิของบคุลากรในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

 3.51 3.51 3.51 3.51   

3) ช่องทางการรับความคิดเหน็ใน
การมีสว่นร่วมและการบริหารจดัการ 

ไมน้่อย
กว่า 2 
ช่องทาง 

ไมน้่อย
กว่า 2 
ช่องทาง 

ไมน้่อย
กว่า 2 
ช่องทาง 

ไมน้่อย
กว่า 2 
ช่องทาง 

            

G17 การบริหารแผนงานและการ
ประเมนิผลมีประสิทธิภาพ 

4) ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการ
ส าเร็จตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

สกอ. 7.1 
 

85 90 90 90 พฒันาระบบบริหารแผนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการการทบทวนแผนและจดัท า
แผนงานประจ าปี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

SSAP 
7-02 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 

  5) จ านวนครัง้ท่ีด าเนนิ- 
งานตามแผนการติดตามการบริหาร
ความเส่ียง 

 2 
ครัง้ตอ่ปี 

2 
ครัง้ตอ่ปี 

2 
ครัง้ตอ่ปี 

2 
ครัง้ตอ่ปี 

 โครงการติดตามการบริหารความเสี่ยง  รองคณบดีฝ่ายประกนั
คณุภาพการศึกษาและ
เครือขา่ยการเรียนรู้ 

            

G18 การบริหารงบประมาณและ
การเงนิมีประสิทธิภาพ 

6) ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณ
รายจา่ยจากเงินรายได้เป็นไปแผน
งบประมาณประจ าปี 

สกอ. 8.1 80 80 80 80 พฒันาระบบการบริหาร
งบประมาณและการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานการติดตามการใช้
งบประมาณตามแผน  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
 
ส านกังานคณบดี 
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FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั 
ตวับ่งชีง้าน
ประกนั
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

56 57 58 59 

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูสนบัสนนุ
การบริหาร การเรียนรู้ และ
การวิจยั 

7) จ านวนฐานข้อมลูสนบัสนนุการ
บริหารการเรียนรู้ และการวิจยั ที่
เพิ่มขึน้ 
 

มศว. 7.3.1 

 

1 1 1 1 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมลู
สนบัสนนุการบริหารและ
การปฏิบตังิาน 

โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู
สนบัสนนุการบริหาร การเรียนรู้ 
และการวิจยั คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
 
ส านกังานคณบดี 

8) ร้อยละของการประเมินความพงึ
พอใจตอ่การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมลู 
 

80 80 80 80 

         

 
  

G23 มีวฒันธรรมองค์กรท่ีดี 9) จ านวนโครงการเสริมสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีขององค์กร 
 

สมศ. 11 
 

1 1 1 1 เสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดี
ขององค์กร 

โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดี
ขององค์กรศลิปกรรมศาสตร์ 

- โครงการรณรงค์การแตง่กาย
ด้วยผ้าไทยในวนัส าคญัของ
มหาวิทยาลยั 

- โครงการบริจาคโลหติของ
อาจารย์ นิสติ บคุลากรและ
เจ้าหน้าท่ีศลิปกรรมศาสตร์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
 
ส านกังานคณบดี 

  10) จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ประหยดัทรัพยากร 

 1 
 โครงการ 
ต่อปี 

1 
 โครงการ 
ต่อปี 

1 
 โครงการ 
ต่อปี 

1 
 โครงการ 
ต่อปี 

 - โครงการประหยดัพลงังาน ไฟฟ้า / 
น า้ / กระดาษ เพ่ือความยัง่ยืน
ศลิปกรรม 

 

SSAP 
7-04 

  11) จ านวนโครงการท่ีมีการ
ตอบสนองตอ่การแก้ปัญหาองค์กร 
 

 1 1 1 1  โครงการบริหาร พฒันา องค์กรจาก
ผลส ารวจการแก้ปัญหาในองค์กร 
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ภาคผนวก 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาระบบบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

 
G16 

 
(สกอ. 7.1) 

 
ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. สภามหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏบิตัิหน้าที่ตามที่พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและ/หรือหน่วยงานก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดลว่งหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงับคุลากรทกุระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพฒันาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยงั
บคุลากรในหน่วยงาน 

4. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ ให้อ านาจในการตดัสินใจแกบ่คุลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศกัยภาพ 
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
7. สภามหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยา่งเป็นรูปธรรม  
 

  25.  

 
G17 

 
(สกอ. 7.1) 

 
ภาวะผู้น าของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ  
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

(เหมือนกบัข้อด้านบน)  
 

 
 
 
 

  26.  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G18 
 

(สกอ. 8.1) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และการวางแผนการใช้เงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีทีส่อดคล้องกบัแผนปฏบิตัิการในแตล่ะพนัธกิจและการพฒันาหน่วยงานและบคุลากร 
4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลยัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5. มีการน าข้อมลูทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จา่ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมัน่คงของหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทีห่น่วยงานและมหาวิทยาลยัก าหนด 
7. ผู้บริหารระดบัสงูมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมลูจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

  27.  

G21 
 

มศว. 7.3.1 
 

การพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
หน่วยงานควรมีการพฒันาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตดัสินใจที่สอดรับกบันโยบายและการวางแผน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบรูณ์สามารถเช่ือมโยง
กับทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทัง้เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตดัสินใจของผู้บริหารทกุระดบั เพื่อการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจทกุด้านของบคุลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพฒันาหน่วยงาน ทัง้นี ้ระบบดงักล่าวต้องมีความสะดวก
ในการใช้งานโดยประเมินจากความพงึพอใจของผู้ ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีแผนการใช้ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
2. มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสนิใจ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
3. มีการน าข้อมลูจากระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจและมีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่ใช้ เสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร

หน่วยงาน 
4. มีการประเมินแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือประเมินแผนพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ  

  28.  
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เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค าอธิบายรายละเอียด 

G23 
 

สมศ. 11 
 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้:  
ศิลปะและวฒันธรรม เก่ียวข้องกบัความสนุทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวติและสงัคม โดยมีลกัษณะที่เป็นพลวตั มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทนัอยา่ง
มีปัญญา โดยมีแผนในการพฒันา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสนุทรียภาพในบริบทของศลิปะและวฒันธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ 
สร้างให้ตนเองและสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างรู้คณุคา่ความงาม อยา่งมีสนุทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. การมีสว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวฒันธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถกูสขุลกัษณะ และตกแตง่อยา่งมีความสนุทรีย์  
3. ปรับแตง่และรักษาภมิูทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
4. มีพืน้ที่ทางวฒันธรรมที่เอือ้และสง่เสริมตอ่การจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมสม ่าเสมอ  
5. ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรและนิสิต ไมต่ ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ :  
1. “สะอาด” หมายถึง ไมร่ก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 
2. “สขุลกัษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภยั ไร้มลภาวะ สขุใจ สบายกาย 
3. “สวยงาม” หมายถึง มีการจดัแตง่อาคาร สภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัพืน้ที่แวดล้อม ไมส่ิน้เปลือง และไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

 

 

 

  29.  
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คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   ตัง้อยูท่ี่อาคาร  16  ชัน้ 1 และชัน้ 5 -  15 (อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร์)  114  ซอยสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กทม. 10110  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2260-0123 
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