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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจํารอบปี

การศึกษา 2556 วันที่ 13 มีนาคม 2557  ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของ

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.35  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน 4 

องค์ประกอบ (1, 3, 6, 9) อยู่ในระดับดีมาก, 3 องค์ประกอบ (2, 4, 5, 7)  

 

 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดแข็งหรือ

แนวปฏิบัติที่ดีในด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    และคณะกรรมการ

ประเมินฯ มีข้อสังเกตว่าทางสาขาวิชาฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

องค์ประกอบ 

คะแนน 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

ระดับคณุภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.04 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 4.16 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.33 ดี 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ประเมินในระดับคณะ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 ดีมาก 

ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4.35 ดี 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

ชื่อหน่วยงาน 

 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทีวิโรฒ 
 Department of Visual Design, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University 

 

ที่ต้ัง 

 ต้ังอยู่ที่ อาคาร 16 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์) ช้ัน 8 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 หมายเลขโทรศัพท ์02-260-0123 

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 เมื่อภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมกับภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒได้รวมกันเป็นคณะวิชาใหม่ คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 น้ัน 

ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์เป็นหน่วยงานหน่ึงในคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์ (Bachelor of Arts, Major in Visual Design) หรือ ศศ.บ. (ออกแบบ

ทัศนศิลป์) ซึ่งในเวลาต่อมาได้ปรับปรุงเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกออกแบบทัศนศิลป์ 

(Bachelor of Fine Arts Program, Major in Visual Design) หรือ ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์) เริ่มแรกมี

การเรียนการสอนในสาขาวิชาเอก 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และต่อมาได้เปิดสาขาวิชาออกแบบแฟช่ันเพ่ิมขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2543 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ปรับ
โครงสร้างของคณะเป็นรูปแบบสาขาวิชาขึ้นตรงต่อคณะ ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ได้แยกสาขาวิชาออกแบบ

สื่อสารจัดต้ังเป็นสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ส่วนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบแฟชั่นจัดต้ัง

เป็นสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ โดยเปิดเพ่ิมขึ้นอีก 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะเคร่ืองประดับในปี พ.ศ. 

2544 ซึ่งยังคงมีการเรียนการสอนต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการเปิดใช้หลักสูตรปรับปรุง 2552 ขึ้นมารองรับนิสิตเป็นปีการศึกษาแรก 

ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทําหลักสูตรใหม่ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 
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ปรชัญาหรือปณิธาน/วิสยัทศัน์/พนัธกิจ 

 

ปรัชญา 

สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม อย่างสมดุลและย่ังยืน 

 

ปณิธาน 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวิจารณญาณ สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และ

สังคมได้อย่างมีความสุขที่ย่ังยืน 
 

วิสัยทัศน ์

เป็นสาขาวิชาฯ ที่มีความเป็นสากล เรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยหลักปัญญาธรรม บนพ้ืนฐานของ

บุคลากรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง จะต้องผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการในวงการธุรกิจการออกแบบทัศนศิลป์

สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  สู่สังคม และสู่สากล 

 

พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาฯ ให้มีคณุภาพและคุณธรรม และได้จํานวนตามท่ีกําหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2. ส่งสริมและสนับสนุนบุคลากรในสาขาวิชาฯ ให้ทํางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการออกแบบ

ทัศนศิลป์อย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 4. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยสนับสนุนใหบุ้คลากรและนสิิตเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จดัขึ้นในหน่วยงานทั้งในระดับคณะ และในระดับมหาวิทยาลัย 
 5. เสริมสร้างรากฐาน เกียรติยศ ช่ือเสียงที่มี และเผยแพร่ให้สาขาวิชาฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากข้ึน 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่หน่วยงานน้ัน ๆ กําหนด

ขึ้น ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม

เกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

 2. ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

 3. ให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 
 2. ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 3. สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 4. ศึกษาจากเอกสาร 

 



ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้

คุณภาพ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

ชนิดตัว

บ่งชี้ 

หน่วย

นับ 

เกณฑ์การประเมนิคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ์ (คะแนนเตม็ 5) 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และผล

ดาํเนินการ             คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 2  ตัวบ่งชี้  
5.00 

มศว ภ. 

1.1 การพฒันาแผนปฏิบตัิการประจาํปี 
ขอ้ ขอ้ 

8 

P 1 
2,3 

ขอ้ 

4,5 

ขอ้ 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้  5.00 6 7 5 

มศว ภ. 

1.2 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวั

บ่งชี้ของแผนปฏิบตัิการประจาํปี 
ร้อยละ 

เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ 

ร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 7.00 3.00 ร้อยละ 233.33  5.00 O 

องค์ประกอบที ่2 การผลติบณัฑติ               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 5  ตัวบ่งชี้  4.04 

ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร

หลกัสูตร 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้    

มศว ภ. 

2.1 
P 1 2 3 4 5 ประเมินระดบัคณะ 

มศว ภ. 

2.2 

อาจารยป์ระจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า 

I ร้อยละ 

แนวทางที่1 ร้อยละ 60 เท่ากบั 5 คะแนน 

ร้อยละ 5 

2.00 14.00 ร้อยละ 14.29 

 

 

แนวทางที่ 1 = 

 1.19 

แนวทางที่ 2 = 

0.00 

แนวทางที่2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เท่ากบั 5 

คะแนน 
ค่าการเพิ่มขึ้นร้อยละ ในปี 

ที่ผา่นมา 
ร้อยละ 0.00 

มศว ภ. 

2.3 

อาจารยป์ระจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

I ร้อยละ 

แนวทางที่1 ร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 

ร้อยละ 5 

2.00  14.00 ร้อยละ 14.29 

 

 

แนวทางที่ 1 = 

2.38 

แนวทางที่ 2 = 

5.00 

แนวทางที่2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เท่ากบั 5 

คะแนน 
ค่าการเพิ่มขึ้นร้อยละ ในปี 

ที่ผา่นมา 
ร้อยละ 7.15 

มศว ภ. 

2.4 

ระบบและกลไกการจดัการเรียนการ

สอน 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 

3,4 

ขอ้ 
5 ขอ้ 6 ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,6 5 ขอ้ 3 

 
 

 4.00 



มศว ภ. 

2.5 

ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล

การเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิตที่

พึงประสงค ์

ขอ้ ขอ้ ขอ้ P 1 2 
3,4 

ขอ้ 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้  5.00 5 6 5 

มศว ภ. 

2.6 
ร้อยละของรายวชิาที่นาํผลการประเมิน

การจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุง 

หรือพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 100 เท่ากบั 

5 คะแนน 
ร้อยละ 50.00 67.00 67.00 ร้อยละ 100.00  5.00 P 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิต               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

มศว ภ. 

3.1 การใหค้าํปรึกษาและบริการแก่นิสิต 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้   5.00 P 1 2 3 4 5 4 

องค์ประกอบที ่4  การวจิัย               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 5  ตัวบ่งชี้  4.16 

มศว ภ. 

4.1 

การสนบัสนุนการผลิตงานวจิยัหรือ

งานสร้างสรรค ์และองคค์วามรู้จาก

งานวจิยัหรือ 

งานสร้างสรรค ์

ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,5 4 ขอ้  4.00 P 1 2 3 4 5 3 

มศว ภ. 

4.2 

เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารยแ์ละ

นกัวจิยัประจาํ 

บาท 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานต่อคนตามกลุ่ม

สาขาวชิา 
75,000 1,160,000 12.00 96,666.67  5.00 I 

มศว ภ. 

4.3 
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดร้ับ

การตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
ร้อยละ เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ตามกลุ่มสาขาวชิา ร้อยละ 3.00 2.00 14.00 ร้อยละ 14.29  5.00 O 

มศว ภ. 

4.4 
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 

เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 

คะแนน 
ร้อยละ 3.00 1.00 14.00 ร้อยละ 7.14  1.79 O 

มศว ภ. 

4.5 

ผลงานวชิาการที่ไดร้ับการรับรอง

คุณภาพ 

 

O ร้อยละ เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 10 เท่ากบั 5 

คะแนน 

ร้อยละ 5.00 2.75 14.00 ร้อยบะ 19.64  5.00 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 2  ตัวบ่งชี้  4.00 
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มศว ภ. 

5.1 
การบูรณาการบริการทางวชิาการแก่

สงัคมกบัพนัธกิจอื่น 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,3,5 3 ขอ้  3.00 P 1 2 3 4 5 3 

มศว ภ. 

5.2 

การมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นการ

บริการทางวชิาการแก่ชุมชนหรือ

องคก์รภายนอก 

ร้อยละ เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 50 เท่ากบั 5 

คะแนน 

ร้อยละ 50.00 11.00 12.00 ร้อยละ 91.67  5.00 P 

มศว ภ. 

5.3 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยัหรือ

โครงการ/กิจกรรมภายใตโ้ครงการ

บริการวชิาการ (บก.)ที่ไดร้ับการ

สนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน ที่มีการ

นาํความรู้และประสบการณ์จากการ

ใหบ้ริการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนและ/หรือการวจิยั 

โครงการ รายงานโดยไม่ประเมิน           O 

มศว ภ. 

5.4 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการระดบัคณะหรือภาควชิาที่ไดร้ับ

การสนบัสนุนจากงบประมาณเงิน

รายไดห้รือแหล่งงบประมาณอื่น ที่มี

การนาํความรู้และประสบการณ์จาก

การใหบ้ริการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวจิยั 

โครงการ รายงานโดยไม่ประเมิน         O 

องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม 
              คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

มศว ภ. 

6.1 

การบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ P 1 2 3 4 

5 

ขอ้ 
ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้  5.00 4 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 3  ตัวบ่งชี้  4.33 
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มศว ภ. 

7.1 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัภาควชิา 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5 

ขอ้ 
4 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้  4.00 

มศว ภ. 

7.2 กระบวนการจดัการความรู้ 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5 

ขอ้ 
4 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้  4.00 

มศว ภ. 

7.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5 

ขอ้ 
4 ขอ้ 1,2,3,4,5 5 ขอ้  5.00 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
              คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

มศว ภ. 

9.1 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5,6 

ขอ้ 
5 ขอ้ 1,2,3,4,5,6 6 ขอ้  5.00 

  
  คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 20  ตัวบ่งชี้  4.35 



 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจํารอบปีการศึกษา 

2556  วันที่ 13 มีนาคม 2557 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสาขาวิชา

การออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 

4.35  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน 4 องค์ประกอบ (1, 3, 6, 9) อยู่ในระดับดีมาก, 3 

องค์ประกอบ (2, 4, 5, 7) 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

    คณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ

ตําแหน่งวิชาการมีจํานวนไม่มากนัก 

 

     กระ ตุ้นหรือผลัก ดัน  ใ ห้คณาจารย์สามารถจบ

การศึกษาระดับปริญญาเอกได้ตามกําหนดเวลา และสร้าง

แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทาง

วิชาการ  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

    
ได้รับงบประมาณทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก
ภายนอกเป็นจํานวนมาก 

การบริหารงบประมาณวิจัยอย่างเป็นระบบ และ

รักษาความต่อเน่ือง ตลอดจนผลักดันให้เกิดการเผยแพร่

และนําไปใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

    การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจ
อ่ืนพบว่ายังมีน้อยในเชิงเอกสารหลักฐาน 

     ควรเพ่ิมการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับ
พันธกิจอ่ืนให้มากข้ึนทั้งทางการปฏิบัติจริงและในด้าน

เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ

ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

    มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับกิจกรรม

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง

มาโดยตลอด 

    ควรสร้างความเช่ือมโยงกับการวิจัยมากขึ้น 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

      มีการ พัฒนาด้านการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่เป็นระบบมากข้ึน แต่ในบางองค์ประกอบ

ไม่ได้วางแผนภาพรวมเพ่ือตอบสนองในเรื่องการ

ประเมินคุณภาพทางการศึกษา จึงมีคะแนนดีนักใน

บางองค์ประกอบ  

 

    ควรมีการวางแผนภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ
เพ่ิมข้ึน  เพ่ือให้มีผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ที่มีคะแนนใกล้เคียงปีที่ผ่านมาหรือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ไม่เกิดการขาดช่วงหรือคะแนนตํ่าในบางองค์ประกอบ 
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ภาคผนวก 

กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน   

ระดับสาขาวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  ประจําปีการศึกษา  2556 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

วันพฤหสับดีที ่ 13  มีนาคม  2557 

ณ  ห้องประชมุ 16-802  ชั้น 8  อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร ์

_________________________________________ 

 

09.30 – 10.00 น. หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 

  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ประชุมและพิจารณาเอกสาร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.20 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ประชุมและพิจารณาเอกสาร(ต่อ) 
14.20 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ประชุมและพิจารณาเอกสาร(ต่อ) 

15.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

15.30 – 16.00 น. หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจําสาขา  เข้าฟังการสรุปผลการประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 




