แผนปฏิบัตกิ ารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ ๑๕ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)

ACTION PLAN

1.จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555)
“โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ”
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2555

2.จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556)
“โครงการสัมมนาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ”
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

3.จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556)
“โครงการสัมมนาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ”
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

สารคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้ าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่ วม
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสูว่ ฒ
ั นธรรมบูรณาการ (Integral Culture) ในการพัฒนาพันธกิจและภารกิจของ "ความเป็ นมหาวิทยาลัย" บนฐานอัตลักษณ์ มาตรฐานและดัชนีชี ้วัดที่เป็ น
มาตรฐานสากล
การดาเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงจาเป็ นต้ องมีปรัชญาและปณิธานที่แน่วแน่ชดั เจน สามารถกาหนดวิสยั ทัศน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนภายในหน่วยงาน ถ่ายทอดลงสูแ่ ผนปฏิบตั ิ
การที่เป็ นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อวิสยั ทัศน์ที่ได้ กาหนดไว้
ด้ วยเหตุดงั กล่าว แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการและการดาเนินงานของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ให้ สามารถดาเนินไปอย่างมีทิศทาง เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้ ก่อกาเนิดขึ ้นบนฐานคิดดังกล่าวข้ างต้ น
ด้ วยการรวบรวมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วน อันประกอบด้ วย ผู้บริ หาร คณาจารย์ บุคลากร นิสติ และศิษย์เก่าได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
มีความสมบูรณ์ครบถ้ วนสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อให้ หน่วยงานภายในคณะได้ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถนาไปบริ หาร
จัดการได้ อย่างเป็ นระบบ เพื่อร่วมกันขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ ประสบความสาเร็ จและบรรลุเป้าหมาย
ในนามของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องในการร่ วมกันระดมสมอง
และผลักดันให้ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้สาเร็ จลงด้ วยดี หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานและเป็ นแนวทางในการนาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้ คณะ
ก้ าวไปสูว่ ิสยั ทัศน์ที่วา่ “การเป็ นองค์กรชันน
้ าแห่งการเรี ยนรู้ทางศิลปกรรมด้ วยหลักปั ญญาธรรม บนพื ้นฐานของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ และเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง เพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรมสูส่ ากล”

อาจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

สารบัญ

หน้ า
ประวัตคิ ณะศิลปกรรมศาสตร์

1

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์
โครงสร้ างองค์ กร

4

แนวคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ หลัก คณะศิลปกรรมศาสตร์

5

แผนที่ยุทธศาสตร์

6

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม

13

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การสร้ างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่ างต่ อเนื่อง

29

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การให้ บริการวิชาการด้ านศิลปกรรมแก่ ชุมชนและสังคมอย่ างมีคุณภาพ

39

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรี ยนการสอน

42

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี : ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

46

2

ตราสัญลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ประกอบด้ วย
1. กราฟสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ Y=ex หมายถึง การเพิ่มหรื อความงอกงาม “การศึกษาคือความงอกงาม”
2. รูปแบบ วงกลม แบ่งครึ่ง คือ ความมืด-ความสว่าง อยูใ่ นกรอบความคิด 2 ด้ าน

สีประจาคณะศิลปกรรมศาสตร์ : สีน ้าตาล คือ สีของดิน สีธรรมชาติ เกิดจากการบูรณาการ ของธรรมชาติ+วิทยาศาสตร์

ตราสัญลักษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2536-2556)
เลขสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี + สัญลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ รูปวงกลมแบ่งครึ่ง (ความมืด-ความสว่าง)
ภายใต้ แนวคิด “กลมเกลียวเป็ นหนึ่งเดียวกัน ศิลป์จากธรรมชาติ กับ ศาสตร์ แห่ งมวลมนุษย์ ”

ประวัตคิ วามเป็ นมาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (โดยย่ อ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ถือกาเนิดมาจากแผนกวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ซึ่งเปิ ดสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาระดับปริ ญญาตรี
เป็ นแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2511 กระทัง่ ปี พ.ศ. 2518 ได้ รับการยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ แผนกวิชาศิลปศึกษาได้ พฒ
ั นาเป็ นภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมเปิ ดสอนทัง้
สาขาวิชาศิลปศึกษาและสาขาวิชาศิลปะ ทางด้ านการออกแบบสือ่ สารพร้ อมกันนันก็
้ เปิ ดภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ไทยและสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาได้ พฒ
ั นามาเป็ นคณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2536
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาโครงสร้ างมาจากภาควิชามาสู่สาขาวิชาโดยได้ รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในการประชุมครั ง้ ที่ 6/2543 วันที่ 4 สิงหาคม 2543
หลักการสาคัญสาหรับระบบสาขาวิชา คือ “คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะบริ หารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัตถุและทรัพยากรความรู้ร่วมกันเพื่อการลงทุนต่าสุดให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด”
1

ปรัชญา
ศิลปกรรมสรรค์ สร้ างปั ญญา ปั ญญาสร้ างสรรค์ คุณภาพชีวติ

ปณิธาน
ศิลปกรรมมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศด้ วยการเป็ นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และเป็ นต้ นแบบการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม ในรูปแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับเทคโนโลยีและแนวคิดทาง
ตะวันตกเพื่อความเป็ นอยูข่ องประชากรและสร้ างภูมิค้ มุ กันในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์ กรชัน้ นาแห่ งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมด้ วยหลักปั ญญาธรรม
บนพืน้ ฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพ และเครือข่ ายที่เข้ มแข็ง เพื่อสร้ างสรรค์ นวัตกรรมสู่สากล”

2

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมให้ แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ และเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง
2.สร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมที่มีคณ
ุ ภาพสูส่ ากล
3.ให้ บริ การวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพแก่ชมุ ชนและสังคม
4.ศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
5.พัฒนาระบบบริ หารที่มีคณ
ุ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
2.การสร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง
3.การให้ บริ การวิชาการด้ านศิลปกรรมแก่ชมุ ชนและสังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
4.การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรี ยนการสอน
5.การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1.บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยหลักปั ญญาธรรม และเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง
2.คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ด้านศิลปกรรมที่สามารถสร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมที่มีคณ
ุ ภาพสูส่ ากล
3.การให้ บริ การวิชาการด้ านศิลปกรรมแก่ชมุ ชนและสังคมมีคณ
ุ ภาพ
4.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ ตลอดจนบูรณาการกับการจัดการเรี ยนการสอน และการวิจยั
5.ระบบบริ หารจัดการมีคณ
ุ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3

โครงสร้ างองค์ กร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการประจา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ

ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย

ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน

ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

กำรศึกษำและเครือข่ำยกำรเรียนรู้

สำนักงำน
คณบดี

ศูนย์
ศิลปวิทยบริกำร
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งำน
บัณฑิตศึกษำ

สำขำวิชำ
กำรออกแบบทัศนศิลป์

สำขำวิชำ
ศิลปศึกษำ

สำขำวิชำ
กำรออกแบบสื่อสำร

สำขำวิชำ
ศิลปะจินตทัศน์

สำขำวิชำ
ศิลปะกำรแสดง

สำขำวิชำ
ดุริยำงคศำสตร์ศึกษำ

สำขำวิชำ
นำฏศิลป์

สำขำวิชำ
ดุริยำงคศำสตร์สำกล

แนวคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัตกิ ารยุทธการหลัก คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ใช้ จุดแข็งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคม โดยมียอดผู้สมัครเรี ยนและผู้สนใจศึกษาต่อจานวนมากซึง่ มีจานวนลา ดับต้ น ๆ ของมหาวิทยาลัยนัน้ ในการรับและ
สร้ างบุคลากรทางด้ านศิลปกรรมให้ กบั สังคมไทย โดยการตอบสนองความพร้ อมทางวิชาการและประสบการณ์วชิ าชีพโดยตรง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ จดั ช่องทางการศึกษาแขนงวิชาเอกที่มีความหลากหลายอันจะสามารถตอบสนองต่อความต้ องการทางด้ านความรู้ และความสามารถ ทางด้ านการปฏิบตั ิงานศิลปกรรม
ของนิสิต อีกทังกระบวนการอบรมให้
้
นิสิตมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอันพึงประสงค์ ดุจ ปราชญ์ ผ้ ูทรงศีล รวมถึงอัตลักษณ์ ทักษะสื่อสาร อันเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่นิสิตจะต้ องสื่อสาร วิชาการ
ความรู้ ทางด้ านศิลปกรรมศาสตร์ ตอ่ สังคมได้ อันเป็ นอัตลักษณ์ที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะของนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. การสร้ างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่ างต่ อเนื่อง
การมุ่งเน้ นการผลักดันศักยภาพทางศิลปกรรมของบุคลากรในคณะฯ ที่มีความพร้ อมในศาสตร์ ศลิ ปกรรมแขนงต่าง ๆ เช่น ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และการออกแบบทัศนศิลป์
อีกทังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศทางด้ านศิลปกรรม ในรู ปแบบของงานวิจยั การสร้ างสรรค์ผลงาน กิจกรรมการบริ การวิชาการความรู้ ทางด้ านศิลปกรรม และการสร้ างกระบวนการทางความคิดที่เป็ นนวัตกรรม
ทางด้ านศิลปะ เพื่อที่จะนาไปใช้ ประโยชน์แก่ชมุ ชนและสังคมไทย

3. การให้ บริการวิชาการด้ านศิลปกรรมแก่ ชุมชนและสังคมอย่ างมีคุณภาพ
ใช้ ต้นทุนทางการศึกษาและงานวิชาการที่เป็ นงานหลักขององค์กรในการให้ บริ การวิชาการ ความรู้ และการพัฒนาสุนทรี ยศาสตร์ ทางด้ านศิลปกรรมสู่ชุมชน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งข้ อมูลในการศึกษาวิจยั และประเด็นในการเรี ยนการสอน ในการพัฒนาปรับปรุ งให้ ศาสตร์ ศลิ ปกรรมมีความสอดคล้ องกับบริ บทสังคมไทยอย่างร่ วมสมัย

4. การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะการเรียนการสอน
มุ่งเน้ นการวิจยั และการพัฒนาด้ านทานุบารุ งวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อการเรี ยนการสอน โดยมีแนวคิดในการบูรณาการสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะให้ เป็ นฐานการเรี ยนรู้ และยกระดับสู่เกณฑ์
มาตรฐานสากลของงานศิลปกรรม และเมื่อผลการดาเนินการดังกล่าวประสบความสาเร็ จตามที่คาดหวังแล้ ว คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาและเสริ มสร้ างปั ญญา (Wisdom) ของผลงานนิสิต อาจารย์
และบุคลากร ที่มีความเป็ นนานาชาติและได้ การยอมรับในมาตรฐานงานศิลปกรรมระดับสากล ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาที่ดีขึ ้นของชุมชนและสังคม

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล
ให้ ความสาคัญกับหลักการการอยู่ร่วมกันในสังคมวิชาการศิลปกรรม โดยมุ่งเน้ นถึงหลักธรรมาภิบาล การรับฟั ง การยอมรับการมีส่วนร่ วมของคนในองค์กร การอยู่ร่วมกันแบบสมานฉันท์ เพื่อให้
เห็นถึงคุณประโยชน์ของศิลปะที่เป็ นศาสตร์ ของการขัดเกลาอารมณ์ให้ อ่อนโยน ยอมรับในความแตกต่างอย่างมีเหตุและผล ซึง่ เป็ นระบบการบริ หารจัดการองค์กรอันจะนาไปสู่การพัฒนาให้ มีความเข้ มแข็ง
มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน และเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ไปกับบุคลากรในองค์กร และนิสิตอันเป็ นผลผลิตที่จะกลายเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพต่อไปของประเทศชาติในอนาคต
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แผนที่ยุทธศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
SSAP – SUPER STRATEGIC ACTION PLAN – แผนยุทธศาสตร์ หลัก
SAP – STRATEGIC ACTION PLAN – แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ หลัก
RAP – ROUTINE ACTION PLAN – แผนปฏิบัตกิ ารประจา
G Goal – เป้าประสงค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างสรรค์ งานวิจ ัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง

G2 ผลงานวิ จ ัยและงานสร้า งสรรค์
นาไปใช้ป ระโยชน์ในช ุมชนและส ังคมไ ด้จริง

G3 เป็ นองค์กรแห่ง การเรียนรู้
ด้า นศิลปกรรม

G8 งานวิ จ ัยและผลงานวิ ชาการมีค ุณภาพ
ได้ร ับการตีพิ มพ์ เผยแพร่ระด ับชาติ และนานาชาติ

G9 งานสร้า งสรรค์ นวัต กรรม
ได้ร ับการจดสิทธิ บัตรทางปั ญญา

G14 มีระบบ กลไก และแ หล่ง ทุน
สนับสนุนการวิ จ ัย
G19 เครือข่า ยทางวิ ชาการ การวิ จ ัยมีความเข้มแข็ง

G20 ผบู้ ริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบ ัติง าน

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อ มูล
สนับสนุนการบริหาร การเรีย นรู้ แ ละการวิ จ ัย

G22 มีการจ ัดการความรู้ในองค์ก ร
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การให้ บริการวิ ชาการด้านศิลปกรรมแก่ชมุ ชนและสังคมอย่างมี คุณภาพ

G4 การบริก ารวิชาการตอบสนอง
ความต้ อ งการของชุมชนและสังคม

G7 ผู้ใช้บณ
ั ฑิตและผู้ใช้บริก าร
มีความพึงพอใจ

G10 การสืบสานวัฒ นธรรมและศิลปะ
สามารถบูรณาการกับการเรีย นการสอน

G18 การบริหารงบประมาณ
และการเงินมีประสิทธิภาพ

G15 กระบวนการให้ บริก ารวิชาการ
มีประสิทธิภาพ

G19 เครือ ข่ายทางวิชาการ การวิจยั มีความเข้มแข็ง

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิงาน

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อ มูล
สนับสนุนการบริหาร การเรีย นรู้ และการวิจยั

G24 ทรัพ ยากรการศึก ษาทางศึกษามีเพีย งพอ
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกั บการเรี ยนการสอน

G5 การสร้ างมาตรฐานคุณภาพ
ด้ านศิลปกรรม

G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบูรณาการกับการเรี ยนการสอน

G19 เครื อข่ายทางวิ ชาการ การวิ จยั มี ความเข้ มแข็ง

G20 ผู้บริ หาร อาจารย์ และบุคลากรมี ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิ บตั ิงาน
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G23 มี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

แผนที่ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัด การโดยยึด หลักธรรมาภิบาล

G16 ระบบบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล

G17 การบริหารแผนงานและ
และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ

G20 ผู้ บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

G23 มีวัฒนธรรมองค์กรทีดี่

G18 การบริหารงบประมาณ
และการเงินมีประสิทธิภาพ

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
สนับสนุนการบริหาร การเรียนรู้ และการวิจัย

G24 ทรัพ ยากรการศึกษาทางศึกษามีเพียงพอ
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แผนที่กลยุทธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
แผนที่กลยุ ทธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
วิสัยทัศน์: “เป็ นองค์กรชั ้นนาแห่งการเรียนรู้ ทางศิลปกรรมด้ ว ยหลักปัญญาธรรม บนพื ้นฐานของบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเครือข่ายที่เข้ มแข็ง เพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรมสู่ สากล”
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 1
การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรม

G1 บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์
มีคุณภาพและคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 2
การสร้ างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่างต่อเนือ่ ง

G5 การสร้ างมาตรฐานคุณภาพ
ด้ านศิลปกรรม

G2 ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
นาไปใช้ ประโยชน์ในชุมชนและสังคมได้ จริ ง

G7 ผู้ใช้ บัณฑิตและผู้ใช้ บริ การ
มีความพึงพอใจ
G6 คณะได้ รั บการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานประเมินคุณภาพ
ทังภายในและภายนอก
้

G11 การจัดการเรี ยนการสอน
มีประสิทธิภ าพ
G12 กระบวนการเสริม สร้ างอัตลักษณ์
และคุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงค์ม ีประสิทธิภ าพ

G13 การวัดและประเมินผล
การศึกษามีประสิทธิภ าพ

12

G3 เป็ นองค์กรแห่ง การ
เรี ยนรู้ ด้ านศิลปกรรม

G4 การบริการวิชาการตอบสนอง
ความต้ องการของชุม ชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 4
การสืบสานและบูร ณาการวัฒนธรรม
และศิลปะกับการเรี ยนการสอน

G9 งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ได้ รั บการจดสิทธิบัตรทางปั ญญา

G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบูร ณาการกับการเรี ยนการสอน

G8 งานวิจัยและผลงานวิชาการมีคุณภาพ
ได้ รั บการตีพมิ พ์เผยแพร่ร ะดับชาติ และนานาชาติ

G16 ระบบบริ หารจัดการ
มีประสิทธิภ าพตามหลักธรรมาภิบาล

G14 มีร ะบบ กลไก และแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 5
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

G18 การบริ หารงบประมาณ
และการเงินมีประสิทธิภ าพ

G17 การบริ หารแผนงานและ
และการประเมินผลมีประสิทธิภ าพ

G15 กระบวนการให้บริ การวิชาการ
มีประสิทธิภ าพ

G19 เครื อข่ายทางวิชาการ การวิจัยมีความเข้ มแข็ง

G20 ผู้บริ หาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

G22 มีการจัดการความรู้ ในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 3
การให้บริ การวิชาการด้ านศิลปกรรมแก่ชมุ ชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล
สนับสนุนการบริ หาร การเรี ยนรู้ และการวิจัย

G23 มีวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี

G24 ทรั พยากรการศึกษาทางศึกษามีเพียงพอ

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเครือข่ ายการเรี ยนรู้
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี ้งาน
FOFA
เป้าประสงค์
ตัวชี ้วัด
ประกันคุณภาพ
56
57
58
59
G1

บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพและ
คุณธรรม

1) ร้ อยละของบัณฑิตที่เรี ยน
สาเร็ จแล้ วได้ งานทาตรง
สาขาภายในระยะเวลา ๑ ปี

สมศ. 1

87

89

91

93

2) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณธรรม
ของบัณฑิตในระดับดีขึ ้นไป

สมศ. 2
สมศ. 16.2

4.20

4.20

4.20

4.20

3) จานวนช่องทางในการ
จัดบริ การข้ อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า

สกอ. 3.1

กว่า 2
ช่องทาง

กว่า 2
ช่องทาง

กว่า 2
ช่องทาง

กว่า 2
ช่องทาง

สมศ. 15

3.70

3.75

3.80

3.85

G – 9 ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 25 ข้ อ
กลยุทธ์

โครงการ/แผนงาน

ผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพและ
คุณธรรม

โครงการแนะนาการเตรี ยม
ความพร้ อมสูอ่ าชีพศิลปกรรม
ศาสตร์

SWU

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารศิลปกรรมศาสตร์ สู่
เครื อข่ายศิษย์เก่า
(web / จดหมายข่าว)

SAP 46

สานักงานคณบดี

4) ระดับความพึงพอใจของ
ศิษย์เก่าที่ได้ รับบริการข้ อมูล
ข่าวสาร

G6

คณะได้ รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานประเมินคุณภาพทังภายใน
้
และภายนอก

5) คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทังภายใน
้
และภายนอก

6) จานวนงานวิจยั ด้ าน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริ มการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1

1

1

1

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้

โครงการงานวิจยั เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

13

FOFA
G7

เป้าประสงค์
ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจ

G11

การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ

ตัวชี ้วัด
7) ระดับความพึงพอใจของ
นิสติ ต่อบริ การของคณะใน
ระดับดีขึ ้นไป

8) ช่องทาง/กิจกรรม/
โครงการในการเสริ มสร้ าง
ทัศนคติที่ดีตอ่ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

9) ร้ อยละของรายวิชาที่คณะ
เปิ ดสอนมีการจัดทามคอ.๓
ที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง

มศว. 2.5.1

สกอ. 2.6

56

เป้าหมาย
57
58

59

4.00

4.00

4.00

4.00

ไม่น้อย

ไม่น้อย

ไม่น้อย

กว่า 1

กว่า 1

กว่า 1

ช่องทาง/

ช่องทาง/

ช่องทาง/

กิจกรรม/

กิจกรรม/

กิจกรรม/

โครงการ

โครงการ

โครงการ

ต่อปี

ต่อปี

ต่อปี

30

35

40

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ไม่น้อย
กว่า 1
ช่องทาง/
กิจกรรม/
โครงการ
ต่อปี

45

โครงการ/แผนงาน

SWU

งานสารวจและประเมินความ
พึงพอใจของนิสติ ที่มีตอ่ การ
รับบริ การภายในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

RAP 27

พัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ มีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดทา มคอ. และเตรี ยม
ความพร้ อมต่อการจัดการ
เรี ยนการสอน

10%

10%

10%

10%

โครงการผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีในการสอนเพื่อการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง

11) ร้ อยละของหลักสูตรมี
การเรี ยนรู้เป็ นฐาน

10

15

20

25

การปรับปรุ งหลักสูตรที่ใช้
กระบวนการเรี ยนรู้เป็ นฐาน
การพัฒนารายวิชาที่มีการ
ส่งเสริ มการเตรี ยมความ
พร้ อมสูส่ มาคมอาเซียน

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

โครงการเสริ มสร้ างทัศนคติที่
ดีตอ่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

10) รายวิชาที่เปิ ดสอนมีการ
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง

12) จานวนรายวิชาที่มีการ
ส่งเสริ มการเตรี ยมความ
พร้ อมสูส่ มาคมอาเซียน

14

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)
SAP 2

FOFA
G 12

เป้าประสงค์
กระบวนการเสริ มสร้ างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์มี
ประสิทธิภาพ (ทักษะสื่อสาร)

ตัวชี ้วัด
13) จานวนโครงการ
เสริ มสร้ างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของนิสติ

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สมศ. 16.1

56

เป้าหมาย
57
58

59

3

3

3

3

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เสริ มสร้ างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนิสติ

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเสริ มสร้ างอัตลักษณ์
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนิสติ ศิลปกรรม
ศาสตร์

SAP 4

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ

โครงการประกวดสื่อ
ประชาสัมพันธ์เสริ มสร้ าง
อัตลักษณ์นิสติ ศิลปกรรม
“ทักษะสื่อสาร”

14) จานวนรายวิชาที่
ส่งเสริ มอัตลักษณ์ของนิสติ

สมศ. 16.1

8

16

24

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกผู้
ดาเนินรายการและพิธีกร
(MC)

32

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

โครงการเพิ่มทักษะภาษา
กลุม่ วัฒนธรรมอาเซียนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ศิลปกรรม
G13

การวัดและประเมินผลการศึกษามี
ประสิทธิภาพ

15) ร้ อยละของรายวิชาที่มี
การประเมินผลการเรี ยน
(เกรด) ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

16) ร้ อยละของหลักสูตรที่มี
การประเมินเพื่อพัฒนาตาม
กรอบเวลา

สกอ. 2.6

80

ร้ อยละ
100

80

ร้ อยละ
100

80

ร้ อยละ
100

80

ร้ อยละ
100

พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

แผนงานการติดตาม
ประเมินผลการเรี ยน (เกรด)
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในวาระการประชุมคณะทุก
เดือน
โครงการประเมินและพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบเวลาของ
หลักสูตร

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

SAP 11

15

FOFA
G19

เป้าประสงค์
เครื อข่ายทางวิชาการและการวิจยั มี
ความเข้ มแข็ง

ตัวชี ้วัด
17) จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับ
เครื อข่ายวิชาการ

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สกอ. 4.1

18) จานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่สง่ เสริ มความเป็ น
นานาชาติและความเป็ น
สากลบนฐานความเป็ นไทย

56

เป้าหมาย
57
58

59

8

8

8

1

19) จานวนชาวต่างชาติที่เข้ า
มาศึกษาหรื ออบรม
20) จานวนกลุม่ วิชาเอกของ
โรงเรี ยนสาธิตที่บรู ณาการกับ
อุดมศึกษา

1

8

1

กลยุทธ์
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
เครื อข่ายความร่วมมือ

1

10

15

20

25

1

1

1

1

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

โครงการความร่ วมมือและ
การสร้ างเครื อข่ายศิลปกรรม
กับองค์กรภายนอกระดับ
สาขาวิชา (8 สาขาวิชา)

SSAP
4-03

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

โครงการเจรจาความร่ วมมือ
และพัฒนาองค์กรสูร่ ะดับ
นานาชาติ

SSAP
4-03

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

โครงการศิลปกรรมนานาชาติ
ACAC – ระดับนานาชาติ
FAIC – ระดับอาเซียน
โครงการพหุปัญญาเลิศ

SAP 12

คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

G20

ผู้บริ หาร อาจารย์ และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบตั งิ าน

21) ร้ อยละของบุคลากรที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ระดับดีขึ ้นไป

22) ร้ อยละของสายวิชาการ
ที่ได้ รับการพัฒนา
23) ร้ อยละของสายสนับสนุน
ที่ได้ รับการพัฒนา

16

สกอ. 7.1

90

90

90

90

100

100

100

100

50

50

50

50

พัฒนาสมรรถนะของผู้บริ หาร
และบุคลากร

แผนงานการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรฝ่ าย
วิชาการและฝ่ ายสนับสนุน
วิชาการของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
(2 ครัง้ ต่อปี )
โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

สานักงานคณบดี

SAP 46

FOFA
G24

เป้าประสงค์
ทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ

ตัวชี ้วัด
24) ร้ อยละของนิสติ ที่มีความ
พึงพอใจต่อทรัพยากรทาง
การศึกษาของคณะในระดับ
ดีขึ ้นไป
25) ระดับความพึงพอใจของ
นิสติ ต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิง่ สนับสนุนการ
เรี ยนรู้

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สกอ. 2.6

56

เป้าหมาย
57
58

59

80

80

80

คะแนน
เฉลี่ย
มากกว่า
4.00

คะแนน
เฉลี่ย
มากกว่า
4.00

80

คะแนน
เฉลี่ย
มากกว่า
4.00

คะแนน
เฉลี่ย
มากกว่า
4.00

กลยุทธ์

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาและปรับปรุ งทรัพยากร
ทางการศึกษา

แผนการสารวจเพื่อพัฒนา
บรรยากาศการเรี ยนรู้และ
ทรัพยากรทางการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตร์
แผนงานสารวจความพึง
พอใจของนิสติ ต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์และสิง่
สนับสนุนการเรี ยนรู้ (ปค.
003)

SAP 1

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน

สานักงานคณบดี
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

17

ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G1

(สมศ. ๑)

คาอธิบายรายละเอียด
บัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาต่างๆ ที่ได้ งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษานัน้ การนับการมีงานทา นับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้ างรายได้ เข้ ามาประจาเพื่อเลี ้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ นบั เฉพาะผู้ที่
เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านัน้
สูตรการคานวณ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ ากับ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทังหมด
้

x 100

หมายเหตุ :
1. ไม่นบั รวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้ าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจาอยูแ่ ล้ ว ผู้ที่ศกึ ษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อปุ สมบท และผู้ที่เกณฑ์
ทหาร (หักออกทังตั
้ วตังและตั
้
วหาร)
2. ข้ อมูลจากการสารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทังในเชิ
้ งปริมาณ อย่างน้ อยร้ อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณี
บัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้ อยละ 70 ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ให้ มีการติดตามซ ้าให้ ครบและรายงานผลทีต่ ิดตามซ ้าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้
ในครัง้ แรก
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้ อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่ สาขาวิชา
ตัวอย่ างการคานวณ : จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้ อยละ 85 ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี ้
1. กาหนดร้ อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
2. ดังนัน้ ร้ อยละ 85 จะเท่ากับกี่คะแนน
3. การคานวณ คือ (85 x 5)  100 = 4.25
4. หน่วยงาน จะได้ คา่ คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.25 คะแนน
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

(สมศ. ๒)

คาอธิบายรายละเอียด
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปั ญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้ าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภาหรื อองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรื อ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต กรณีที่เป็ นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตจากกรอบ
มาตรฐานทัง้ 5 ด้ าน ต้ องทาการประเมินครบทุกด้ าน
สูตรการคานวณ :
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ เท่ ากับ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทังหมด
้

หมายเหตุ :
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด

(สมศ. ๑๖.๒)

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริ การวิชาการแก่สงั คมและการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม นาไปสู่การกาหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตั ิ งาน รวมทังแผนพั
้
ฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่จะสร้ างองค์ความรู้ ให้ สอดคล้ องตามอัตลักษณ์ ซึ่ง
พิจารณาให้ จากผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย หมายถึง อัตลักษณ์นิสิตในประเด็น “มีทกั ษะสื่อสาร” ซึ่งมหาวิทยาลัยกาหนดให้ เป็ นประเด็น ที่มหาวิทยาลัยมุ่งให้ ปรากฏเป็ นคุณลักษณะ
ของบัณฑิต มศว ที่สงั คมยอมรับ
“มีทกั ษะสื่อสาร” ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ความสามารถในการใช้ ภาษาสื่อสารได้ เข้ าใจชัดเจน (Language)
2. ความสามารถในการถ่ายทอดข้ อมูล/ความรู้ (Teaching)
3. ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication Technology)
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทังหมด
้
หมายเหตุ :
1. ข้ อมูลจากการสารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาเร็ จการศึกษาทัง้ ในเชิงปริ มาณและเชิง คุณภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อย่ างน้ อยร้ อยละ 20 ของจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ สาหรับระดับมหาวิทยาลัยนอกจากครอบคลุมทุกระดับการศึกษาแล้ ว ต้ องครอบคลุมทุกคณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
2. คณะหรือหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนจะดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตหรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้ าศึกษาต่อ
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด

(สกอ. 3.1)

ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริ การด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
หน่วยงานควรจัดบริการด้ านต่างๆ ให้ นิสิตและศิษย์เก่าอย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี ้ (1) การบริการด้ านการแนะแนวและการให้ คาปรึกษา ทังด้
้ านวิชาการ
และการใช้ ชีวิต (2) การบริ การด้ านข้ อมูล ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน แหล่งข้ อมูลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็ นแก่นิสิตและศิษย์เก่า และ(3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นิสิตและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการจัดบริการให้ คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่นิสิต
2. มีการจัดบริการข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นิสิต
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
4. มีการจัดบริการข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ ศษิ ย์เก่า
6. มีการประเมินคุณภาพของการให้ บริการในข้ อ 1–3 ทุกข้ อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการทีส่ นองความต้ องการของนิสิต
หมายเหตุ :
กรณีหน่วยงานที่ยงั ไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ อ 4 และ ข้ อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้ อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้ อ

1.
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G6

(สมศ. ๑๕)

คาอธิบายรายละเอียด
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และให้
หน่วยงานต้ นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานัน้ ซึง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงกาหนดระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ มกี ารตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เป็ นประจา
ทุกปี การศึกษา พร้ อมทังก
้ าหนดตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพสอดคล้ องตามตัวบ่งชี ้คุณภาพที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เพื่อสะท้ อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้ านต่างๆ ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
การพิจารณาผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัดนัน้ พิจารณาจากคะแนน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน ย้ อนหลัง 3 ปี โดยเริ่ม
เก็บข้ อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตังแต่
้ ปีการศึกษา 2553
สูตรการคานวณ :
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด เท่ ากับ
ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันภายในโดยต้ นสังกัด
จานวนปี
เกณฑ์ การประเมิน :
เกณฑ์การประเมินใช้ คา่ เฉลี่ยของผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด 3 ปี ย้ อนหลัง เป็ นคะแนนของตัวบ่งชี ้นี ้
หมายเหตุ :
ใช้ คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหน่วยงาน ตามที่หน่วยงานต้ นสังกัดกาหนด ย้ อนหลัง 3 ปี ทังนี
้ ้ หน่วยงานเริ่มใช้ คะแนนตังแต่
้
ปี การศึกษา 2553 เช่น
 ประเมินปี 2554 ใช้ คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553
 ประเมินปี 2555 ใช้ คะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2553 และ 2554
 ประเมินปี 2556 ใช้ คะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2553, 2554 และ 2555
2.
3.
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G7

(มศว 2.5.1)

สื่อ อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. มีบริการด้ านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้ อยในด้ านห้ องเรียน ห้ องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตในระบบไร้ สาย
3. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่นๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการส่งเสริมสุขภาพ หรือพื ้นที่นนั ทนาการ เป็ นต้ น
4. มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้ อยในเรื่องห้ องสุข า ประปา
ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย
5. การจัดการขยะ รวมทังมี
้ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้ อ 1 – 4 ทุกข้ อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้ อ 5 มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้ านกายภาพที่สนองความต้ องการของผู้รับบริการ

(สมศ. ๒)

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปั ญญา 4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้ าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภาหรื อองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรื อสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต กรณีที่เป็ นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณ ลักษณะของบัณฑิตจากกรอบ
มาตรฐานทัง้ 5 ด้ าน ต้ องทาการประเมินครบทุกด้ าน
สูตรการคานวณ :
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ เท่ ากับ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทังหมด
้
หมายเหตุ :
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ คา่ เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
4.
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(สกอ. 2.6)

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ จากการปฏิบตั ทิ งในและนอกห้
ั้
องเรียนหรือจากการทาวิจยั
4. มีการให้ ผ้ มู ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทกุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้ องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
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มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้ องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ คุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทกุ รายวิชา ทุกภาค
การศึกษา ยกเว้ น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชันเรี
้ ยนหรือในห้ องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้ นคว้ าอิสระ วิชาโครงงาน สาร
นิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็ นต้ น
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผู้สอนของหน่วยงานที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น และนาไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้ องมีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้ วย
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(สมศ. ๑๖.๑)

คาอธิบายรายละเอียด
ผลการบริหารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
มหาวิทยาลัยมีพนั ธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจยั เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คมและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้ รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ด้ วยการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้ รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. มีการสร้ างระบบการมีสว่ นร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของสถาบันที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน 5
4. ผลการดาเนินงานก่อให้ เกิดผลกระทบที่เป็ นประโยชน์และ/หรือสร้ างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้ รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
หมายเหตุ :
1.
2.
3.
4.

“หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งอัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
คณะและมหาวิทยาลัย มีอตั ลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ได้
กรณีที่คณะได้ ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยจะต้ องรายงานไว้ ใน SAR ของคณะและแสดงหลักฐานการดาเนินงานด้ วย โดยใช้ ผลการประเมินของ
สถาบัน
กรณีคณะดาเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

5.
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G13

(สกอ. 2.6)

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้จากการปฏิบตั ิทงในและนอกห้
ั้
องเรียนหรือจากการทาวิจยั
4. มีการให้ ผ้ มู ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อคุณ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้ องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
 มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้ องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ทกุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา
ยกเว้ น รายวิชาที่ไม่มีการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนหรื อในห้ องปฏิบัติการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้ น คว้ าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
ปริญญานิพนธ์ เป็ นต้ น
 งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผู้สอนของหน่วยงานที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น และนาไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการสอน
 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้ องมีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้ วย
8.

G19

26

(สกอ. 4.1)

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนด้ านการวิจยั ของหน่วยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์และให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจยั แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั
4. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานอย่างน้ อยในประเด็นต่อไปนี ้
 ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ
 ห้ องสมุดหรือแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการ
วิจยั
 กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้ างสรรค์ การจัดให้ มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ 4 และข้ อ 5 อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ของหน่วยงาน
9.
10.

G20

ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการประจาหน่ วยงานและผู้บริ หารทุกระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานกาหนด
ครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้ า
2. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้ อมูล
สารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทังสามารถสื
้
่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร
ในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ให้ อานาจในการตัดสินใจแก่บคุ ลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริ มพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้ สามารถทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
7. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็ นรูปธรรม

(สกอ. 7.1)

11.
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด

G24

(สกอ. 2.6)

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้จากการปฏิบตั ทิ งในและนอกห้
ั้
องเรียนหรือจากการทาวิจยั
4. มีการให้ ผ้ มู ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทกุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้ องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :





12.

28

มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้ องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่ คุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทกุ รายวิชา ทุกภาค
การศึกษา ยกเว้ น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชันเรี
้ ยนหรือในห้ องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้ นคว้ าอิสระ วิชาโครงงาน
สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ เป็ นต้ น
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจยั ของผู้สอนของหน่วยงานที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น และนาไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้ องมีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้ วย

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การสร้ างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่ างต่ อเนื่อง
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
FOFA

เป้าประสงค์

G2

ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
นาไปใช้ ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
ได้ จริ ง

ตัวชี ้วัด
1) จานวนผลงานวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้ จริ ง

2) ร้ อยละผลรวมถ่วง
น ้าหนักของงานวิจยั หรื อ
งานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ ตอ่ จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ทังหมด
้
G3

เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ด้าน
ศิลปกรรม

3) จานวนโครงการของศูนย์
การเรี ยนรู้ ด้านศิลปกรรมที่
ให้ บริ การต่อสังคม
4) ร้ อยละโครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนาและเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศชาติหรื อนานาชาติ
ต่อจานวนโครงการทังหมด
้

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สมศ. 6

G – 6 ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 11 ข้ อ
เป้าหมาย

56

57

58

59

10
ชิ ้นงาน

11
ชิ ้นงาน

12
ชิ ้นงาน

13
ชิ ้นงาน

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการนาผลงานวิจยั
และงานสร้ างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคม

สมศ.5

คะแนน
เฉลี่ย
3.51

คะแนน
เฉลี่ย
4.00

คะแนน
เฉลี่ย
4.00

คะแนน
เฉลี่ย
4.00

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริ มการเผยแพร่
ผลงานวิจยั สร้ างสรรค์ด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์แก่ชมุ ชนและ
สังคม

SSAP
2-05

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

โครงการส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานระดับชาติ
หรือนานาชาติ

SAP 29

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

งานสร้ างสรรค์ 6
งานวิจยั 6

- FAIC
- ACAC
- ต่างประเทศ

4
โครงการ

4
โครงการ

4
โครงการ

4
โครงการ

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ร้ อยละ 80 ร้ อยละ 80 ร้ อยละ 80
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

พัฒนาสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ ด้านศิลปกรรม

โครงการศิลปกรรมบูรณา
การสร้ างเครื อข่ายแก่ชมุ ชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน
(บก.)

SAP 33

คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้
ศูนย์ศลิ ปวิทยบริ การ

29

FOFA
G8

เป้าประสงค์
งานวิจยั และผลงานวิชาการมี
คุณภาพ

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

5) จานวนงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ

สมศ. 5

6) จานวนผลงานวิชาการที่
ได้ รับรองคุณภาพ

สมศ. 7

เป้าหมาย
56

57

58

59

12

12

12

12

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการตีพมิ พ์เผยแพร่
งานวิจยั และผลงานวิชาการ

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

โครงการวารสารวิชาการ
“วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ”
(วารสารภาษาอังกฤษ)

SAP 34

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

โครงการส่งเสริ มการตีพิมพ์
เผยแพร่ วิชาการศิลปกรรม
8

9

10

11

ศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ
(Full Paper)
โครงการวารสารวิชาการ
“วารสารศิลปกรรมวิชาการ”
(วารสารภาษาไทย)
โครงการผลิตตารา

G9

งานสร้ างสรรค์นวัตกรรมได้ รับการจด
สิทธิบตั รทางปั ญญา

7) จานวนงานสร้ างสรรค์
และนวัตกรรมที่ได้ รับจด
สิทธิบตั รหรื ออนุสทิ ธิบตั ร

สกอ. 4.2

1

1

1

1

ส่งเสริ มงานสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมให้ ได้ รับการจด
สิทธิบตั ร

โครงการส่งเสริ มความรู้ ด้าน
การสร้ างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมสูก่ ารจดสิทธิบตั ร

G14

มีระบบกลไก และแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจยั

8) สัดส่วนเงินทุนวิจยั
ภายในและภายนอกต่อ
อาจารย์ประจา

สกอ. 4.3

56,000

56,500

57,000

57,500

พัฒนาระบบและกลไก และ
จัดหาแห่งทุนสนับสนุนการ
วิจยั

โครงการจัดหาแหล่งเงินทุน
วิจยั จากองค์กรภายนอก
โครงการสร้ างความร่ วมมือ
(MOU) ในการสนับสนุนทุน
วิจยั จากองค์กรเอกชน
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รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้

SSAP
2-05

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและวางแผน
( ภายนอก)
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
(ภายใน)

FOFA
G22

เป้าประสงค์
มีการจัดการความรู้ ในองค์กร

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

9) ระดับความสาเร็ จในการ
จัดการความรู้ของคณะ

(ตัวบ่งชี ้
สกอ. 7.2)

10) จานวนองค์ความรู้ ที่เกิด
จากการจัดการทางความรู้
ในองค์กรและพัฒนาเป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี

11) ร้ อยละหลักสูตรที่มีการ
ทาวิจยั ด้ านการเรี ยนการ
สอน

เป้าหมาย
56

57

58

59

4

4

4

4

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

1 เรื่ อง

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ร้ อยละ 15 ร้ อยละ 20 ร้ อยละ 25

กลยุทธ์

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริ มการจัดการความรู้ ใน
องค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสูก่ ารเรี ยนรู้ (KM)
ด้ านการเรี ยน การสอน ของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

SAP 7

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้



โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสูก่ ารเรี ยนรู้ ฝ่ าย
วิชาการและงานวิจยั 1
โครงการ



โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสูก่ ารเรี ยนรู้ ระดับ
มหาบัณฑิต 4 โครงการ



โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรสูก่ ารเรี ยนรู้ ระดับ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 โครงการ

โครงการวิจยั ด้ านการเรี ยน
การสอนศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

SAP 8
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ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การสร้ างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรมอย่ างต่ อเนื่อง
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G2

(สมศ. ๕)

คาอธิบายรายละเอียด
งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
0.25
0.50
0.75

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรื อมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้ อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนันถู
้ กจัดอยูใ่ นควอไทล์
ที่ 3 หรื อ 4 (Q3 หรื อ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรื อมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้ อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)
โดยวารสารนันถู
้ กจัดอยูใ่ นควอไทล์
ที่ 1 หรื อ 2 (Q1 หรื อ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรื อมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานสากล ISI

ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ท่เี ผยแพร่ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
0.125
0.25
0.50
0.75
1.00

ระดับคุณภาพการเผยแพร่
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรื อจังหวัด
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน ้าหนักของงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทังหมด
้
32

x 100

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด
หมายเหตุ :
 การเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เป็ นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่ วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็ นต้ น
 การเผยแพร่ ในระดับภูมภิ าคอาเซียน เป็ นการเผยแพร่ เฉพาะในกลุม่ อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้ อย 5 ประเทศ)
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้ แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
 การเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ ที่เปิ ดกว้ างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้ อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ อาเซียน)
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ บัญญัตไิ ตรยางศ์ เทียบกาหนดร้ อยละ เท่ ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กาหนดร้ อยละ 10 เท่ ากับ 5 คะแนน

(สมศ. ๖)

งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ท่นี าไปใช้ ประโยชน์
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
การวิจยั เป็ นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของหน่วยงาน การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้ จากผลงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ และมีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวาง จากการเปรียบเทียบจานวนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทีน่ ามาใช้ ประโยชน์
ในการแก้ ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในโครงการวิจยั และรายงานการวิจยั โดยได้ รับการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ประจา
งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ท่นี าไปใช้ ประโยชน์ หมายถึง งานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในโครงการ โครงการวิจยั และ
รายงานการวิจยั อย่างถูกต้ องสามารถนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีความคิดเห็นริเริ่มสร้ างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ กบั กลุม่ เป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนาไปใช้ จนก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้ รับการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่ วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้ อมทัง้ ระบุผลของการนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์ หรือ
บริการที่จัดให้ แก่ บุคคลภายนอก เช่ น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของจานวนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์

x

100

จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิ จยั ประจำทัง้ หมด รวมลำศึกษำต่อ
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้ อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่ สาขาวิชา
ตัวอย่ างการคานวณ : จากสูตรการคานวณ เท่ากับ ร้ อยละ 15.5 ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

กาหนดร้ อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
ดังนัน้ ร้ อยละ 15.5 จะเท่ากับกี่คะแนน
การคานวณ คือ (15.5 x 5)  20 = 3.875
หน่วยงาน จะได้ คา่ คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.875 คะแนน

13.
14.

G3

SSAP 3 (ภาคผนวก 3-1)

(ภาคผนวก)

1.
2.

15.

34

มหาวิทยาลัยกาหนดพื ้นที่ทจี่ ะดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ หลักที่ 3 การพัฒนางานบริ การวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน (1จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) ไว้ 2 พื ้นที่ คือ จังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ ว
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 กาหนดพื ้นที่เป้าหมายไว้ ดงั นี ้
2.1 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2.2 ตาบลหนองหมากฝ้ าย และ ตาบลหนองตะเคียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G8

(สมศ. ๕)

คาอธิบายรายละเอียด
งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้ อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:
www.scimagojr.com) โดยวารสารนันถู
้ กจัดอยูใ่ นควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี ลา่ สุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชี ื่อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้ อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank
:www.scimagojr.com) โดยวารสารนันถู
้ กจัดอยูใ่ นควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี ลา่ สุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชี ื่อปรากฏในฐานสากล ISI

ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ ท่เี ผยแพร่ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพการเผยแพร่
0.125
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด
0.25
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สูตรการคานวณ :
ผลรวมถ่วงน ้าหนักของงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทังหมด
้

x 100
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หมายเหตุ :
 การเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เป็ นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย-ลาว เป็ นต้ น
 การเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็ นการเผยแพร่เฉพาะในกลุม่ อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้ อย 5 ประเทศ)
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้ แก่ บูรไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
 การเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ เป็ นการเผยแพร่ที่เปิ ดกว้ างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้ อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ อาเซียน)
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบกาหนดร้ อยละ เท่ ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กาหนดร้ อยละ 10 เท่ ากับ 5
คะแนน

SSAP 3 (ภาคผนวก 3-1)

(ภาคผนวก)

1. มหาวิทยาลัยกาหนดพื ้นที่ทจี่ ะดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ หลักที่ 3 การพัฒนางานบริ การวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน (1จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) ไว้ 2 พื ้นที่ คือ จังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ ว
2. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 กาหนดพื ้นที่เป้าหมายไว้ ดงั นี ้
2.1 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2.2 ตาบลหนองหมากฝ้ าย และ ตาบลหนองตะเคียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว

16.
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G9

(สกอ. 4..2)

ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป : ข้ อ
 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เป็ นองค์ความรู้ที่คนทัว่ ไปเข้ าใจได้ และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด






มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่ได้ จากข้ อ 2 สูส่ าธารณชนและผู้เกี่ยวข้ อง
มีการนาผลงานงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้ อ
มีระบบและกลไกส่งเสริ มการจดสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร และมีการยื่นจดสิทธิบตั รและอนุสิทธิบตั ร

17.

G14

(สกอ. 4.3)

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจัยประจา
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ปั จจัยสาคัญที่สง่ เสริ มสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ในหน่วยงาน คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ดังนัน้ หน่วยงานจึงต้ องจัดสรรเงินจาก
ภายในหน่วยงานและที่ได้ รับจากภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทาวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์อย่างมีประสิทธิ ภาพตามสภาพแวดล้ อมและจุดเน้ นของหน่วยงาน
นอกจากนันเงิ
้ นทุนวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ที่หน่วยงานได้ รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้ านการวิจยั ของหน่วยงาน

สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจานับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริงไม่ นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอก
(ปี งบประมาณ)
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา (ปี การศึกษา)
(นับเฉพาะทีป่ ฏิบตั ิงานจริงไม่นบั รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ ในข้ อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์
ที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

x5

เกณฑ์ การประเมิน :
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกหน่วยงานที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 75,000
บาทขึ ้นไปต่อคน
18.
19.

G22

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิต
บัณฑิตและด้ านการวิจยั
2. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1
3. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้ นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1
และเผยแพร่ไปสูบ่ คุ ลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ 1 ทังที
้ ่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้ จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรือปี การศึกษาที่ผา่ นมา ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริง

(สกอ. 7.2)

20.

38

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การให้ บริ การวิชาการด้ านศิลปกรรมแก่ ชุมชนและสังคมอย่ างมีคุณภาพ
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและเครื อข่ ายการเรียนรู้
FOFA
G4

G15

เป้าประสงค์
การบริ การวิชาการตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชนและสังคม

กระบวนการให้ บริ การวิชาการมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

G – 2 ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 5 ข้ อ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

SAP33

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

56

57

58

59

8

8

8

8

2) ร้ อยละโครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนาและเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศชาติหรื อนานาชาติ ต่อ
จานวนโครงการทังหมด
้

ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80
ต่อปี

ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80
ต่อปี

ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80
ต่อปี

ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80
ต่อปี

แผนงานการสารวจ โครงการ
บริ การวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้ องการพัฒนา
และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน

3) จานวนหน่วยงานความ
ร่วมมือทางวิชาการด้ าน
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ภายนอก
มหาวิทยาลัย

1
หน่วยงาน

1
หน่วยงาน

1
หน่วยงาน

1
หน่วยงาน

แผนงานสร้ างความร่วมมือทาง
วิชาการด้ านนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย

SSAP
1-03

การบริ การวิชาการที่บรู ณาการ
กับการเรี ยนการสอนและ
งานวิจยั 8 สาขาวิชาเอกของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

SAP 6

1) จานวนโครงการบริ การ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชนและสังคม

สกอ. 5.1

4) ร้ อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การวิชาการในระดับดี
ขึ ้นไป

สกอ. 5.1

90

90

90

90

5) จานวนโครงการบริ การ
วิชาการที่บรู ณาการกับการ
เรี ยนการสอนและงานวิจยั

สมศ. 8

8

8

8

8

ให้ บริ การวิชาการตอบสนอง
ความต้ องการของชุมชน

เพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การ
วิชาการ

โครงการบริ การวิชาการ 8
สาขาวิชาเอกของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)
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ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั โดยต้ องมีการประเมินความสาเร็จของการ
บูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้ อ 3

5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
SSAP 3 (ภาคผนวก 3-1)
1. มหาวิทยาลัยกาหนดพื ้นที่ที่จะดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ หลักที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน (1จังหวัด

(ภาคผนวก)

1 มหาวิทยาลัย) ไว้ 2 พื ้นที่ คือ จังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ ว

2. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 กาหนดพื ้นที่เป้าหมายไว้ ดงั นี ้
2.1 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2.2 ตาบลหนองหมากฝ้าย และ ตาบลหนองตะเคียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว

21.
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G15

(สกอ. 5.1)

คาอธิบายรายละเอียด
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั โดยต้ องมีการประเมินความสาเร็จของ
การบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้ อ 3
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
ผลการนาความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรือการวิจัย
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ความสามารถในการให้ บริการทางวิชาการในลักษณะของการเป็ นที่พงึ่ ของชุมชนหรือเป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้ าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้ าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้ มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ พิจารณาจากระดับของการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ พฒ
ั นาหรือบูรณาการ
เข้ ากับการเรียนการสอนและการวิจยั อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรื อหลักสูตร เป็ นต้ น

(สมศ. ๘)

การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้ บริการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจยั
ในการประเมินตัวบ่งชี ้นี ้ต้ องมีโครงการทังสองประเภท
้
ทังนี
้ ้ในแต่ละโครงการไม่จาเป็ นต้ องมีทัง้ สองประเภท
เกณฑ์ การประเมิน :
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน

22.

41

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
FOFA
G5

เป้าประสงค์
มาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปกรรม
วัฒนธรรม ระดับชาติ

ตัวชี ้วัด
1) มาตรฐานคุณภาพด้ าน
วัฒนธรรมและศิลปะ

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สมศ. 10

G – 2 ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 6 ข้ อ
เป้าหมาย

56

57

58

59

1

1

1

1

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการสร้ างมาตรฐาน
คุณภาพผลงานด้ าน
ศิลปกรรม

โครงการ/แผนงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานสร้ างสรรค์ศลิ ปกรรม
เพื่อสร้ างเกณฑ์มาตรฐาน
ด้ านศิลปกรรมศาสตร์

SWU

ผู้รับผิดชอบ

SSAP
4-03

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้

การสร้ างเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพด้ านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
2) จานวนผลงานสร้ างสรรค์
หรื องานวิจยั ด้ านวัฒนธรรม
และศิลปะ ระดับชาติ

3) จานวนเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้ านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
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1
1
1
1
ผลงานวิจยั ผลงานวิจยั ผลงานวิจยั ผลงานวิจยั

2
ประเทศ

2
ประเทศ

2
ประเทศ

2
ประเทศ

โครงการสนับสนุนการ
สร้ างสรรค์ผลงานด้ าน
ศิลปกรรมของอาจารย์ที่มี
คุณภาพและเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
แผนงานสร้ างเครื อข่ายเครื อ
ร่ วมมือ MOU ทางด้ าน
วัฒนธรรมและศิลปะ
(อาเซียน)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
SSAP
2-06

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

FOFA
G10

เป้าประสงค์
การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบูรณาการกับภารกิจอื่นๆ

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

4) จานวนโครงการทานุ
บารุ งวัฒนธรรมและศิลปะที่
บูรณาการกับการเรี ยนการ
สอน

สกอ. 6.1

5) จานวนโครงการทานุ
บารุ งวัฒนธรรมและศิลปะที่
บูรณาการกับกิจกรรมนิสิต

เป้าหมาย
56

57

58

59

8

8

8

8

2

2

2

2

กลยุทธ์
บูรณาการการสืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะกับการ
เรี ยนการสอน

โครงการ/แผนงาน
โครงการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ

SWU

ผู้รับผิดชอบ

RAP 7

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8 สาขาวิชา)
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม

6) จานวนโครงการทานุ
บารุ งวัฒนธรรมและศิลปะที่
บูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนาองค์ กร
(คน/กิจกรรม/พืน้ ที่)

1

1

1

1

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและ
วางแผน
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ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด

G5

(สมศ. ๑๐)

การส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 80
3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชน
5. ได้ รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

(สมศ. 11)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้ องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวติ และสังคม โดยมีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จาเป็ นต้ องรู้ทนั อย่าง
มีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรีย์ภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ
สร้ างให้ ตนเองและสังคมอยูร่ ่วมกันอย่างรู้คณ
ุ ค่าความงาม อย่างมีสนุ ทรีย์ที่มีรสนิยม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้ สวยงาม สอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
4. มีพื ้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื ้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้ อ
23.
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้ อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้ อ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด

G10

(สกอ. 6.1)

ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
6. มีการกาหนดหรือสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ

(สมศ. 11)

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้ องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวติ และสังคม โดยมีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ย นแปลงอยูต่ ลอดเวลา จาเป็ นต้ องรู้ทนั อย่าง
มีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ
สร้ างให้ ตนเองและสังคมอยูร่ ่วมกันอย่างรู้คณ
ุ ค่าความงาม อย่างมีสนุ ทรีย์ที่มีรสนิยม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้ สวยงาม สอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
4. มีพื ้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื ้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้ อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้ อ

24.
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผู้ประสานงานหลัก : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ / รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
FOFA
G16

เป้าประสงค์
ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

G17

การบริหารแผนงานและการ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งานประกัน
คุณภาพ

1) ค่าเฉลี่ยผลคะแนนการประเมิน
ตนเองของผู้บริหารที่บรรลุเป้าหมาย
เรื่ องระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิ
บาล
2) ค่าเฉลี่ยผลคะแนนของการ
ประเมินของบุคลากรในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
3) ช่องทางการรับความคิดเห็นใน
การมีสว่ นร่วมและการบริหารจัดการ

สกอ. 7.1

4) ร้ อยละของโครงการที่ดาเนินการ
สาเร็จตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

สกอ. 7.1

G18

การบริหารงบประมาณและ
การเงินมีประสิทธิภาพ

6) ร้ อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ เป็ นไปแผน
งบประมาณประจาปี

เป้าหมาย
56

57

58

59

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

5) จานวนครั ้งที่ดาเนินงานตามแผนการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง

สกอ. 8.1

G – 5 ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 11 ข้ อ

3.51

3.51

กลยุทธ์

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้ มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการสารวจผลประเมินระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพตาม
หลัก ธรรมาภิบาล คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

RAP
25

คณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

3.51

ไม่น้อย
กว่า 2
ช่องทาง

ไม่น้อย
กว่า 2
ช่องทาง

ไม่น้อย
กว่า 2
ช่องทาง

ไม่น้อย
กว่า 2
ช่องทาง

85

90

90

90

2
ครัง้ ต่อปี

2
ครัง้ ต่อปี

2
ครัง้ ต่อปี

2
ครัง้ ต่อปี

80

80

80

80

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้

-ประชุม
-แบบสอบถาม
-กล่องรับความคิดเห็น

พัฒนาระบบบริหารแผนงาน
ให้ มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการบริหาร
งบประมาณและการเงินให้ มี
ประสิทธิภาพ

โครงการการทบทวนแผนและจัดทา
แผนงานประจาปี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
โครงการติดตามการบริ หารความเสี่ยง

แผนงานการติดตามการใช้
งบประมาณตามแผน

SSAP
7-02

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
และวางแผน
รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน
สานักงานคณบดี

46

FOFA

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

G21

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้ อมูลสนับสนุน
การบริ หาร การเรี ยนรู้ และ
การวิจยั

7) จานวนฐานข้ อมูลสนับสนุนการ
บริ หารการเรี ยนรู้ และการวิจยั ที่
เพิ่มขึ ้น

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกัน
คุณภาพ
มศว. 7.3.1

8) ร้ อยละของการประเมินความพึง
พอใจต่อการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล

G23

มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ดี

9) จานวนโครงการเสริ มสร้ าง
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

10) จานวนโครงการ/กิจกรรม
ประหยัดทรัพยากร

11) จานวนโครงการที่มีการ
ตอบสนองต่อการแก้ ปัญหาองค์กร

สมศ. 11

เป้าหมาย
56

57

58

59

1

1

1

1

80

80

80

80

1

1

1

1

1
โครงการ
ต่อปี

1
โครงการ
ต่อปี

1
โครงการ
ต่อปี

1
โครงการ
ต่อปี

1

1

1

1

กลยุทธ์

โครงการ/แผนงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล
สนับสนุนการบริ หารและ
การปฏิบตั งิ าน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
สนับสนุนการบริ หาร การเรี ยนรู้
และการวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร์

เสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร

SWU

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
และวางแผน
สานักงานคณบดี

โครงการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กรศิลปกรรมศาสตร์
- โครงการรณรงค์การแต่งกาย
ด้ วยผ้ าไทยในวันสาคัญของ
มหาวิทยาลัย
- โครงการบริ จาคโลหิตของ
อาจารย์ นิสติ บุคลากรและ
เจ้ าหน้ าที่ศลิ ปกรรมศาสตร์
- โครงการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า /
น ้า / กระดาษ เพื่อความยัง่ ยืน
ศิลปกรรม

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
และวางแผน
สานักงานคณบดี

SSAP
7-04

โครงการบริ หาร พัฒนา องค์กรจาก
ผลสารวจการแก้ ปัญหาในองค์กร

47

ภาคผนวก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G16

(สกอ. 7.1)

คาอธิบายรายละเอียด
ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการประจาหน่ วยงานและผู้บริ หารทุกระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานกาหนด
ครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้ า
2. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้ อมูล
สารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาหน่วยงาน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทังสามารถสื
้
่อสารแผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรในหน่วยงาน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บคุ ลากรในหน่วยงานมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ให้ อานาจในการตัดสินใจแก่บคุ ลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้ สามารถทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
7. สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็ นรูปธรรม
25.

G17

ภาวะผู้นาของสภามหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการประจาหน่ วยงานและผู้บริ หารทุกระดับ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
(เหมือนกับข้ อด้ านบน)

(สกอ. 7.1)

26.

48

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

G18

(สกอ. 8.1)

คาอธิบายรายละเอียด
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปี ทีส่ อดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัยอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์คา่ ใช้ จา่ ย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมัน่ คงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ทหี่ น่วยงานและมหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้ อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ
27.

G21

การพัฒนาหรือนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
หน่วยงานควรมีการพัฒนาหรือนาระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน เพื่อให้ เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
เป็ นระบบที่ใช้ งานได้ ทงเพื
ั ้ ่อการบริ หาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริ หารทุกระดับ เพื่อการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจทุกด้ านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทังนี
้ ้ ระบบดัง กล่าวต้ องมีความสะดวก
ในการใช้ งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้

มศว. 7.3.1

เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. มีแผนการใช้ ระบบสารสนสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2. มีการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้ ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการนาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจและมีการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน
4. มีการประเมินแผนการใช้ ระบบสารสนเทศ หรื อประเมินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
5. มีการปรับปรุงแผนการใช้ ระบบสารสนเทศ หรือแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้ อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้ อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้ อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้ อ

28.
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

คาอธิบายรายละเอียด

G23

สมศ. 11

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ :
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้ องกับความสุนทรี ย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวติ และสังคม โดยมีลกั ษณะที่เป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จาเป็ นต้ องรู้ทนั อย่าง
มีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ
สร้ างให้ ตนเองและสังคมอยูร่ ่วมกันอย่างรู้คณ
ุ ค่าความงาม อย่างมีสนุ ทรีย์ที่มีรสนิยม
เกณฑ์ มาตรฐาน : ข้ อ
1. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้ สวยงาม สอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
4. มีพื ้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื ้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสม่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ :
1. “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้ สะดวก
2. “สุขลักษณะ” หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้ มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
3. “สวยงาม” หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับพื ้นที่แวดล้ อม ไม่สิ ้นเปลือง และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้ อ
2 ข้ อ
3 ข้ อ
4 ข้ อ
5 ข้ อ
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตังอยู
้ ท่ ี่อาคาร 16 ชัน้ 1 และชัน้ 5 - 15 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ) 114 ซอยสุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-0123

จัดทาโดย : ฝ่ ายแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คุณศรีรัตน์ ปิ ยวชิรอัมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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