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คำนำ 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   
มหาวิทยาลัยบูรพา  สำหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2561 ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 จัดทำขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 นำเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร 
(Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที ่ 4 
ภาคผนวก 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลันบูรพา มีความคาด
หวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็น
เอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น 
และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหา
วิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ……91…….. คน อาจารย์ประจำ………5…….. 
คน คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จำนวน……0…… คน รองศาสตราจารย์ 
จำนวน……0…… คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน……0…… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจำนวน……2…. คน  

งบประมาณในป ี2561 รวมทั้งสิ้น…446,460...บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ………………
0………. บาท และเงินรายได้………446,460……บาท  

 ผลการประเมินทั้ง…11…..ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ..............4............ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี ้ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน                             ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....4...... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....4...... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
 ระดับ ....4...... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....4...... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ....3...... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....4...... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ ...N/A..... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ .....4..... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ .....4..... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ .....4..... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ .....4..... 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. หลักสูตรตระหนักและให้ความสำคัญในการกำหนด ELO และมีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ ELO 
ครรอบคลุมผลดารเรียนรู้เฉพาะทางการรียนรู้ทั่วไปของหลักสูตร 

2. มีระบบและกลไกการดำเนินแบบ PDCA สะท้องการให้ถึงการวางแผน การดำเนินการ การปฎิบัติ 
และประเมิน และแนวทางการพัฒนา ในทุก Critiria 

 จุดที่ควรพัฒนา   
1. เมื่อเข้าสู่รอบการปรับหลักสูตร สามารถปรับ ELO ให้สอดคล้องกับ ELO ที่แท้จริง ให้มีอัตลักษณ์
ตอบโจทย์ธรรมชาติของหลักสูตรได้ และสามารถต่อยอดไปยัง curriculum mapping ได้อีกด้วย 

2. ให้มีการมองแนวทางในยุค Disruptive มองด้านการปรับตัวในการหลักสูตรระยะสั้น มองมิติอื่นที่
ไม่ใช่แค่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงอย่างเดียว แต่ให้มองให้บริบทอื่นด้านสังคมด้วย 

ค



 !4

3. รายวิชาทฤษฎีให้ชั้นปีที่ 1 อาจจะให้มีการหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ
ความผู้เรียน 

4. การเทียบเคียงมาตรฐาน การเลือกคู่ทียบที่ใกล้เคียงและเหมาะสม



วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

คำนิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดำเนินการ 

ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนำในการเตรียมความพร้อมให้้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สำคัญ 7 ด้านประกอบ
ด้วย (1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ที่เกี่ยวข้องกับผู้้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทำงาน (5) ศาสตร์์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน 
และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย บนพื้นฐานของคติพจน์์ที่ว่า “การวิจัยนำการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้      
อย่างมั่นคงจากคำนิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน   
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

จ
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   ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
-ปรัชญา- 

 “หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุสร้างสรรค ์
สู่การพัฒนางานออกแบบในระดับสากล” 

-ความสำคัญ- 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการจากรากฐาน ภูมิปัญญา วิถีทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หลังสำเร็จการศึกษา 
ได้อย่างกว้างขวาง 

-วัตถุประสงค์- 
 1)  หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับ  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและในระดับสากล 
 2)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี ้
  2.1)  มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตระหนัก
ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2)  มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถนำไป
ประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับนานาชาติ 
  2.3)  มีความสามารถในการค้นคว้าสร้างสรรค์ ประมวลผล พัฒนาแก้ไขปัญหา  
และนำเสนองานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
ตามกระบวนการทางศิลปกรรมศาสตร์ 
  2.4)  มีความเป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   
มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคิดแบบองค์รวม พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะ 
ในการทำงานเพื่อส่วนรวม 
    2.5)  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เป็นอย่างดี 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ELO 
 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
จึงควรยืดผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนำ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย 
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 ในการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๋์ของมหาว
ทิยาลัยมาพิจารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสูตรโดยคำนึงถึงการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู ้ และสามารถทำให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จักพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านกระบวนการสนเทศ การฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนี ้ ผลการเรียนรู้ที่ควาดหวังนี ้
ควรถูกกำหนดเข้าไปในรายวิชาต่างๆ ตั้งแต่วิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาที่มีความเฉพาะทางหรือการสร้าง
ทักษะเฉพาะตลอดจนวิชาที่เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลการเรียนรู้ : วิชาเฉพาะด้าน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1)  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2)  มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 (3)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (4)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
 (5)  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 
 ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
 (2)  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 (3)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (4)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
 (5)  มีความรู้ในทางศิลปะ ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 (6)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกร
รมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา  
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (2)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
 (3)  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจา
รณญาณ 
 (4)  สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได ้
 (6)  มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  มจีติสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สำนกึในความเปน็พลเมอืงทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคม และมคีวาม
เปน็ไทย 
 (2)  มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีม 
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 (3)  มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัม
พันธ์ที่ดี 
 (4)  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ 
 (5)  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตก
ต่าง 
 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (1)  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
 (2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีกา
รสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (5)  มีความสามารถในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ
ศิลปกรรม 
 ด้านทักษะพิสัย 

(1)  สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
 1  จำนวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต 
 2  โครงสร้างหลักสูตร 

       1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30  หน่วยกิต 
 -  กลุม่วชิาภาษาเพือ่การสือ่สาร                                          12  หนว่ยกติ 
 -  กลุม่วชิาอตัลกัษณแ์ละคณุภาพชวีติบณัฑติบรูพา                    4  หนว่ยกติ 
 -  กลุม่วชิาทกัษะชวีติและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
                           และสิง่แวดลอ้ม                                                            7  หนว่ยกติ 
 -  กลุม่วชิานวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค ์                           4  หนว่ยกติ 
 -  กลุม่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ                                           3  หนว่ยกติ 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ         99  หน่วยกิต 
              -  วิชาแกน                     6  หน่วยกิต 
              -  วิชาเฉพาะด้าน            15  หน่วยกิต 
     -  วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ         9  หน่วยกิต 
              -  วิชาเอก             69  หน่วยกิต 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี             ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต



 ส่วนที่ 2 
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
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รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน และ 
อาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงหลักสูตรเดียว 
และปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2561 
ยกเว้นมีออกไประหว่างปีการศึกษา 1 คน 
และรับเข้ามาใหม่อีก 1 คน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 1. นางสาวรสา สุนทรายุทธ คุณวุฒิ ป.เอก  
2. นางสาวมิยอง ซอ คุณวุฒิ ป.เอก  
3. นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ คุณวุฒิ 
ป.โท  

4. นายมณเฑียร หงุ่ยตระกูล คุณวุฒิ ป.โท 
(กำลังศึกษาต่อ มาแทนโดย นางปภัทร
นันท์ คูณพูลทรัพย์ คุณวุฒิ ป. เอก)  

5. นางสาววรรณวรางค์ เล็กอุทัย คุณวุฒิ 
ป.โท   

ปฏิบัติงานเป็นทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก
สูตร และอาจารย์ผู้สอน
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3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน อยู่
ประจำหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2561 
(ยกเว้นลำดับที่ 4) เพียงหลักสูตรเดียว 
1. นางสาวรสา สุนทรายุทธ คุณวุฒิ ป.เอก 
สาขา PhD. (Design Arts) 
(International Program) 

2. นางสาวมิยอง ซอ คุณวุฒิ ป.เอก สาขา 
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 

3. นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ คุณวุฒิ 
ป.โท สาขา M.A. (Design and 
Branding Strategy) 

4. นายมณเฑียร หงุ่ยตระกูล คุณวุฒิ ป.โท 
สาขา M.A. (Art and Design) 

     (กำลังศึกษาต่อ มาแทนโดย  
     นางปภัทร นันท์ คูณพูลทรัพย์  
     คุณวุฒิ ป. เอก สาขาปร.ด. (ทัศนศิลป์      
     และการออกแบบ)) 
5. นางสาววรรณวรางค์ เล็กอุทัย คุณวุฒิ 
ป.โท สาขา ศ.ม. (ภาพพิมพ)์ 

คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาทั้งหมด

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน
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4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นไปตามเงื่อนไขต่อ
ไปนี้
1. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

2. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อใช้ในการ
จบปริญญา  

อาจารย์ผู้สอน (นอกเหนือจากอาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตร) และอาจารย์พิเศษ 
1. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง คุณวุฒิ ป. 
เอก ศ.ป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
2. นายดวงแก้ว  สิงห์ทอง คุณวุฒิ ป.โท 
สถ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
3. นางสาวไทปิดา  มุทิตาภรณ์ คุณวุฒิ 
ป.โท M.F.A. (Art and Technology) 
4. นายอิทธิพล  สิงห์คำ คุณวุฒิ ป.โท ปร.ด. 
(การออกแบบผลิตภัณฑ์) 
5. นายรัฐไท  พรเจริญ คุณวุฒิ ป. เอก 
ศ.ป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี)

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้น
คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดบับณัฑติศกึษามผีลงานวจิยัอยา่งตอ่เนือ่งและ
สมำ่เสมอ

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน
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สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 11  
✓ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต เนื่องจากไม่ได้มีการนำชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อออกจากหลักสูตร และนำเอาอาจารย์
รายชื่อใหม่เข้ามาในหลักสูตร อยู่ระหว่างการรอการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์รายชื่อใหม่ เพื่อให้
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตารางอาจารย์ประจำหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

รหัสหลักสูตร 25520191101279 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด หลักสูตรเริ่มเปิดรับนิสิตรุ่นแรก และจัดการ
เรียนการสอนในปี พ.ศ. 2552 และใช้มา
จนถึงปี พ.ศ. 2554 จนครบรอบการปรับ
หลักสูตร 5 ปี ใน ปี พ.ศ. 2559

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ประ
จำหลักสูตรใน 
มคอ 2 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา)

ตำแหน่ง 
ทางวิชา
การ

ความ
สัมพันธ์

อาจารย์ประจำ
หลักสูตรใน 
ปีการศึกษา 

2561

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิตำแหน่
งทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่ 
เปลี่ยนแปลง
ใหม่)

1. นายธนภัทร  
ศิริจารุกุล

ศ.ป.ม. (การ
ออกแบบผลิต
ภัณฑ์)

อาจารย์ สัมพันธ์ 1. นางสาวรสา   
สุนทรายุทธ

อาจารย์ประจำ
หลักสูตรลำดับที่ 
1 ลาออก

2. นางสาวมิยอง 
ซอ

ปร.ด. (ทัศน
ศิลป์และการ
ออกแบบ)

อาจารย์ สัมพันธ์ 2. นางสาวมิยอง 
ซอ

คงเดิม
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อาจารย์ผู้สอน (ในปีการศึกษา 2561) 
1. นางสาวรสา สุนทรายุทธ 
2. นางสาวมิยอง ซอ 
3. นางสาวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ 
4. นายมณเฑียร หงุ่ยตระกูล 
5. นางสาววรรณวรางค ์เล็กอุทัย 
6. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 
7. นายดวงแก้ว  สิงห์ทอง 
8. นางสาวไทปิดา  มุทิตาภรณ์ 
9. นายอิทธิพล  สิงห์คำ 
10. นายรัฐไท  พรเจริญ 

11. นางสาวปภัทรนันท์ คุณพูลทรัพย์ 
12. นายสมพันธ์ ราชรักษา 
13. Mr. Federico D’Orazio 

14. Mr. Dale Wade Walton 

ผลการกำกับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

✓ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 

✓ เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 

3. นางสาวรสา        
สุนทรายุทธ

PhD (Design 
Arts)

อาจารย์ สัมพันธ์ 3. นางสาวฝน
ทิพย์ รังสิตสวัสดิ์

เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนลำดับ

- - - - 4. นายมณเฑียร 
หงุ่ยตระกูล

เพิ่มเติม

- - - - 5. นางสาววรรณ
วรางค์ เล็กอุทัย

เพิ่มเติม
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
✓ เป็นไปตามเกณฑ์   

ข้อสังเกต.................................................................................................. 

ตารางอาจารย์ผู้สอน และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่สำเร็จ
การศึกษา

สถานภาพ

อาจารย์
ประจำ

ผู้ทรงคุณ
วุฒิภาย
นอก

1. นางสาวรสา สุนทรายุทธ อาจารย์ PhD (Design Arts) 
พ.ศ. 2560 
M.A. (Design)  
พ.ศ. 2552 
ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) พ.ศ. 
2549

√

2. นางสาวมิยอง ซอ อาจารย์ ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ) พ.ศ. 2559 
M.Ed. (Fine Arts Education) 
พ.ศ. 2550
B.F.A. (Woodworking and 
Furniture Design) พ.ศ. 2543

√

3. นางสาวฝนทิพย์ รังสิต
สวัสดิ์

อาจารย์ M.A. (Design and Branding 
Strategy) พ.ศ. 2552
ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) พ.ศ. 
2549

√

4. นายมณเฑียร หงุ่ย
ตระกูล

อาจารย์ M.A. (Art and design) พ.ศ. 
2557
ศป.บ. (เซรามิกส์) พ.ศ. 2552 

√

5. นางสาววรรณวรางค์ 
เล็กอุทัย

อาจารย์ ศ.ม. (ภาพพิมพ์) 
พ.ศ. 2541
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) 
พ.ศ. 2537

√
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เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
✓ เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 11 ข้อ 
       เป็นไปตามเกณฑ์ 

✓ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  โปรดระบุข้อ ....1..... 
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ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การดำเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Rating Description

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการ ดำเนินงาน ตามเกณฑ์ที่ กำหนด

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document 
or evidence available. Performance of the QA practice shows little or 
poor results. 
มีผลการ ดำเนินงาน เบื้องต้น (เป็นข้อมูล ดิบ เริ่มมี ระบบ แต่ยัง ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ ไม่มีการ วิเคราะห์

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/มี ผลการ วิเคราะห์การ ดำเนินงาน  
เทียบกับ เป้าหมายมีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/มี ผลการ วิเคราะห์ 
การ ดำเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences 
support that it has been fully implemented.  Performance of the QA 
practice shows consistent results as expected. 
ผลการ ดำเนินงาน ของระบบดี ทำให้เกิดผล เป็นไป/ใน ทิศทางตามเป้าหมายที่ 
กำหนด



 12

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. 
Evidences support that it has been efficiently implemented. 
Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend. 
มีการ ดำเนินงาน เหนือกว่าที่ เกณฑ ์กำหนด ส่งผลให้เกิด การพัฒนา ระบบ

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of 
best practices in the field. Evidences support that it has been 
effectively implemented. Performance of QA practice shows very good 
results and positive improvement trend. 
มีผลการดำเนินงาน ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นนำของ ประเทศ  
มีการ ดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงาน เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นนำ ระดับประเทศ)

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends.

Rating Description
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคำนึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The Programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the Programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่างชัด
เจน เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

3. The Programme is designed to cover both subject specific outcomes that 
relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะ
ทางของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The Programme has clearly formulated the expected learning outcomes 
which reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจำเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลการประเมินตนเอง  

ผลการดำเนินงาน 
1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย 
 ในปีการศึกษา 2561 มี การใช้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และมีการเริ่มใช้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสะท้อนถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
ทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร    
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  มีความชื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รับฟังความคิดเห็นในทางสร้างสรรค ์
และสามารถนำมาประยุกต์ใช ้เพื่อพัฒนางานและความคิดของตนเอง 

AUN-QA Criterion 1 – Checklist
ระดับ

2560 2561

1.1 The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอด
คล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4 4

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป

4 4

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน

3 4

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4
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 (2)  มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ำเสมอ 
 ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางศิลปกรรม ในหลายบริบท และสามารถนำมาปรับประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
 (2)  มีความรู้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์ได้ด้วยตน
เอง 
 (3)  มีความรู้ในการจัดการทางศิลปกรรมในการอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์และ
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพตนเอง 
 (4)  มีความรู้ในการวิจัย และการวิจัยสร้างสรรค์ ในวิชาชีพของตนเอง เพื่อได้ข้อมูลอันเป็นประ
โยชน์ต่อตนเองและสังคมในการที่จะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ในวิชาชีพของตนเอง 
 (2)  มีความสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา จากหลักการและกระบวนการสร้างสรรค์จากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับความแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม องค์กร ที่ได้ปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  สามารถถ่ายทอดประเด็นความคิด โดยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร นำเสนอกระบวนการทาง
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2)  มีทักษะการประยุกต์วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม 
 (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และนำเสนอผล
งานของตนเอง 
 ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร ์
 (1)  สามารถปฏิบัติการกระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
 (2)  สามารถแสดงอัตตลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสะท้อนถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
ทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรประกอบ
ด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
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 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1)  มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2)  มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 (3)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (4)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 
 (5)  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 
 ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
 (2)  สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 (3)  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (4)  มีความสามารถในการค้นคว้า แก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 
 (5)  มีความรู้ในทางศิลปะ ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
 (6)  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด้านการประกอบวิชาชีพด้าน        
ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา  
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1)  มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (2)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
 (3)  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างม ี  
วิจารณญาณ 

 (4)  สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได ้
 (6)  มีความคิดสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  มจีติสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สำนกึในความเปน็พลเมอืงทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคม และมคีวาม
เปน็ไทย 
 (2)  มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีม 
 (3)  มีภาวะผู้นำ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษย  
สัมพันธ์ที่ดี 
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 (4)  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพ 

 (5)  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตก
ต่าง 
 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (1)  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
 (2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธี   
การสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (5)  มีความสามารถในเชิงการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ
ศิลปกรรม 
 ด้านทักษะพิสัย 

(1) สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 

 โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง
สองหลักสูตร หรือ มคอ. 2 [AUN-QA 1.1-01] ซึ่งแต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาด
หวังไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม สะท้อนถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทั้งของมหาวิทยาลัยบูรพาและ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ [AUN-QA 1.1-02] คือ 
 ปรัชญา 
  มหาวิทยาลัย 
   ส่งเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   เป็นเลิศวิชาการ            สานสร้าง  ศิลปกรรม 
   เชิดชูคุณธรรม   มุ่งนำสู่สากล 

วิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัย 

ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน 
Wisdom of the East for the Future of the Nation 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
    แหล่งเรียนรู้คุณภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
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 พันธกิจ 
  มหาวิทยาลัย  

 1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการ
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาค
รัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุ
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวด
ล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม 
  2. วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
  3. ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  
 1.    เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 2. เพื่อสร้างและปลูกฝังทัศนคติสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติสิ่งแวด
ล้อมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 3. เพื่อสามารถนำความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศชาติ 
 4. เพื่อผลิตผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลตอบสนองต่อความต้องการ 
ของมวลมนุษย์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ
สนองความต้องการกำลังคนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถ 
ประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี ้ 
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
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ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2. มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถนำไป 
ประยุกต์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับนานาชาติ 

2.3 มีความสามารถในการค้นคว้าสร้างสรรค์ ประมวลผล พัฒนาแก้ไขปัญหา และ 
นำเสนองานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามกระบวน
การทางศิลปกรรมศาสตร์ 

2.4 มีความเป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มนุษยสัมพันธ์ดี มี 
ทักษะการคิดแบบองค์รวม พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อส่วนรวม 

2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
เป็นอย่างดี 

 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของทั้งสองหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขา 
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรัชญา 
คำขวัญ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถเปรียบเทียบได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1-1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome (ELO) 
ของหลักสูตรกับปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ที่ ปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน ์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

1 2 3 4 5 6

1. ปรัชญา 
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม √ √ √ √ √

2. คำขวัญ 
สุโข ปญญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข √ √ √

3. วิสัยทัศน์ 
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตแห่งแผ่นดิน √ √ √
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ตารางที่ 1-2 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcome (ELO) 
ของหลักสูตรกับปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร ์

4. พันธกิจ 
1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 
ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการและการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริย
ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนิน
การให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบา
ทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ที่ ปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน ์และพันธกิจของคณะศิลป
กรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์หลัก (ELO)

1 2 3 4 5 6

1 ปรัชญา 
เป็นเลิศวิชาการ สานสร้างศิลปกรรม เชิดชูคุณธรรม มุ่ง
นำสากล

√ √ √ √ √

2 วิสัยทัศน์ 
แหล่งเรียนรู้คุณภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม √ √ √ √ √ √

3 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม 
2. วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
3. ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปกรรมวัฒนธรรม

√ √ √ 
√ 
√

√ 
√
√

√

√

√
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จากตารางที่ 1-1 และ 1-2 แสดงความสอดคล้องกับการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัด
เจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกระบวน 
การดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ โดยให้รายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องกัน 

2. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต รับทราบถึง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์  
วิธีการดำเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลจากสื่อเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต ์สื่อสังคมออนไลน์ (facebook 

Page) สิ่งพิมพ์ เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญ 

2. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมและให้ข้อมูลเพื่อเป็นประ 
โยชน์กับการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกัน 

3. ออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและคณะ   
ศิลปกรรมศาสตร์ได้ผลตามตารางที่ 1-1 และ 1-2 

4. เผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยใช้เว็ปไซต์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ [AUN-QA 1.1-03] สื่อสิ่งพิมพ์คณะศิลปกรรมศาสตร์และสาขาวิชาการออกแบบผลิต
ภัณฑ์ [AUN-QA 1.1-04] และสื่อสังคมออนไลน์ [AUN-QA 1.1-05] 

การประเมินผล 
 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต ประเมินผลการดำเนินงานการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน

4 วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานด้าน
ศิลปกรรม 

2. มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาการรับรู้ทาง
สุนทรียภาพ 

4. มีจิตสำนึกในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของ
ตนเองได้ 

6. เป็นผู้มีคุณธรรม สำนึกวิชาชีพและในสมาชิกของสังคม

√ 

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√

√ 

√ 

√

√ √ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินว่าสอดคล้อง และพึงพอใจ ซึ่ง
มีข้อเสนอแนะ ถึงการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นทางด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒน
ธรรม ศาสนาสำหรับบัณฑิตยุคใหม่ที่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านรี้ตามกระแสบ้านเมืองปัจจุบัน 
[AUN-QA 1.1-06] 

 2. ประเมินการเข้าถึงข้อมูลการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ทำได้โดยการใช้แบบสอบถาม โดยผลการ
ประเมินว่าสามารถเข้าถึงได้ดี ซึ่งได้ผลปรากฎว่า การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งไปสู่ผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิตกลุ่มเป้าหมายในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากตัวหลักสูตรเอง ที่สามารถแสดงรายละเอียดได้อย่าง
ชัดเจน และครบถ้วน [AUN-QA 1.1-07] 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อ 3 และ 2.1 ถึง
การสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับนานาชาต ิ
ดังนั้นจึงทำให้ทางหลักสูตรวางแผนกิจกรรม และโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาและช่วยเหลือ
ชุมชนมากขึ้น เช่น ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์รสา สุนทรายุทธ ได้ขอทุนวิจัย การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทางภาคตะวันออก หัตถกรรมทอเสือกก บ้านเสม็ดงาม จังหวัด 
จันทบุรี เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำเอาแนวคิดของทางมหาวิทยาลัย มามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้คณาจารย์ และนิสิต รวมไปถึงการเรียนการสอนในหลักสูตรอีกด้วย [AUN-

QA 1.1-08] และงานโครงการการขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว กรณีศึกษา: ผ้าทอจกไทยวน จัง
หวัดราชบุรี ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนทอผ้าทั้งการย้อม การทอและการนำเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน [AUN-QA 1.1-09] อีกทั้งหลักสูตรยังมีแนวทางจะเพิ่มการจัดการ
เรียนการสอนด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และจิตสาธารณะมากขึ้น โดยจะจัดให้มี
โครงการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน เช่น art camp สำหรับเด็กๆ ด้อยโอกาศ และกิจกรรมพัฒนาบ้าน วัด 
โรงเรียนด้วยการออกแบบในปีการศึกษาหน้านี้ เป็นต้น 
 2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเชิงรุก ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยวิธี
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดงานแสดงผลงานออกแบบของนิสิต โดยหลักสูตรได้กำหนดให้มี
การจัดแสดงภายในคณะฯเป็นประจำภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และภายนอกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเติม
จากการประชาสัมพันธ์ที่ทำอยู่แล้วตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตได้เข้ามารวมทำความเข้า
ใจในหลักสูตร และยังมีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น [AUN-QA 1.1-10] 
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1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะ
เฉพาะทางของศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงทักษะทั่วไป โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ประกอบไปด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ด้านความรู ้  

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5. ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ด้านทักษะพิสัย 
 โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 จะมีรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเติมจาก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อความชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ดังรายละเอียดที่แสดงให้ข้อ 1.1 

 ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับ
ปรุง พ.ศ. 2554 ได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุมความรู้ทักษะทั่วไป และความรู้ทักษะเฉพาะ
ทางไว้ดังนี้ 

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30     หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                       12     หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        3     หน่วยกิต 

                       -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              3     หน่วยกิต 
              -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            4     หน่วยกิต 
              -  วิชาคอมพิวเตอร์            3     หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาเลือก       5     หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ              101    หน่วยกิต 
                  -  วิชาแกน                  6    หน่วยกิต 
                  -  วิชาเฉพาะด้าน         12    หน่วยกิต 
                  -  วิชาเอก                 83    หน่วยกิต 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า         6    หน่วยกิต 
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 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต   โดยแต่ละหมวดวิชาประกอบ
ไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ มากมาย และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาความ
รู้ทักษะทั่วไปและความรู้ทักษะเฉพาะทาง โดยภาพรวมแล้วพบว่าครอบคลุมทุกด้าน 
 ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับ
ปรุง พ.ศ. 2559 ได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุมความรู้ทักษะทั่วไป และความรู้ทักษะเฉพาะ
ทางไว้ดังนี้ 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30     หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร                                    12     หน่วยกิต 
    -  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา    4     หน่วยกิต 
            -  กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม    7     หน่วยกิต 

   และสิ่งแวดล้อม 
  -  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์          4      หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3      หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ                        99      หน่วยกิต 
  -  วิชาแกน                6      หน่วยกิต 
  -  วิชาเฉพาะด้าน               15     หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะด้านทางการออกแบบ     9     หน่วยกิต 
  -  วิชาเอก               69     หน่วยกิต 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6     หน่วยกิต  

 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต   โดยแต่ละหมวดวิชาประกอบ
ไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ มากมาย และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาความ
รู้ทักษะทั่วไปและความรู้ทักษะเฉพาะทาง โดยภาพรวมแล้วพบว่าครอบคลุมทุกด้าน  
 ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีจำนวนทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี ้
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ด้านความรู ้  

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5. ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ด้านทักษะพิสัย 
 ทั้ง 6 ด้านสามารถแยกและอธิบายในรายละเอียดออกมาให้สอดคล้องครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะเฉพาะทางได ้ดังต่อไปนี ้
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 ความรู้และทักษะทั่วไป Generic ELO 
 1.  ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 2.  ปฏิบัติพื้นฐานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ และการเขียนแบบเพื่อการออกแบบ 
 3.  เข้าใจความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบทั้งของไทยและต่างประเทศ 
 4.  ปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสม 
 5.  สื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 ความรู้และทักษะเฉพาะทาง Specific ELO 
 1. เข้าใจด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 
 2. ปฏิบัติพื้นฐานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ และการเขียนแบบเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 3. เข้าใจความรู้เฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 4. ปฏิบัติทักษะทางศิลปะและออกแบบร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสม 
 5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและประยุกต์กับงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างสร้าง
สรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทฤษฏี สู่การปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องและครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะของศาสตร์นั้น ๆ และ
ผลการเรียนรู้ทั่วไป ซึ่งหลักสูตรมีกระบวนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษา ทำความเข้าใจและออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
วิธีการดำเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรต่างๆ ครอบคลุมทั้งผลการเรียน
เฉพาะของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป ในสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศไทย ซึ่งทำให้ได้รายละเอียดของหมวดวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับศาาตร์การเรียนรู้ทั่วไป 
และศาสตร์เฉพาะทางได้ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ศาสตร์การเรียนรู้ทั่วไป       
    -  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                   
    -  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
  -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
            -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  -  กุล่มคอมพิวเตอร์        
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 ศาสตร์เฉพาะทาง                         

  -  พื้นฐานและทฤษฎีด้านศิลปะและการออกแบบ               

  -  ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ                

  -  เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบ     

  -  วิจัยด้านการออกแบบ  

  -  การฝึกวิชาชีพ  

 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ศาสตร์การเรียนรู้ทั่วไป       
    -  ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                     

    -  อัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต 
            -  ทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  -  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์           

  -  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ศาสตร์เฉพาะทาง                         

  -  พื้นฐานและทฤษฎีด้านศิลปะและการออกแบบ               

  -  ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ                

  -  เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบ     

  -  วิจัยด้านการออกแบบ  

  -  การฝึกวิชาชีพ   

 ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559  มีการพัฒนาศาสตร์การเรียนรู้ทั่วไปให้ชัดเจนมากขึ้น  โดยที่ศาสตร์เฉพาะทางยังกำหนดกลุ่มไว้
อย่างเดิม 

2. เผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องและครอบคลุมกับศาสตร์เฉพาะและ
ศาสตร์ทั่วไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยใช้เว็ปไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร ์ สื่อสิ่งพิมพ์คณะศิลปกรรม
ศาสตร์และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสื่อสังคมออนไลน์ (facebook, instragram) 

การประเมินผล 
 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ประเมินผลการดำเนินงานจากผลการเรียน
รู้ที่คาดหวังมีที่มีสอดคล้องกับศาสตร์เฉพาะและศาสตร์ทั่วไป โดยผลการประเมินว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สอดคล้องและครอบคลุมกับศาสตร์เฉพาะและศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มในส่วนของศาสตร์
เฉพาะทางด้านเทคโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือการพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ 
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อีกทั้ง เพิ่มเติมรายวิชาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านการออกแบบเดิมจากที่มีอยู่แล้ว เช่น ราย 
วิชาความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์ [AUN-QA 1.2-01] หรือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้าน 
Thailand 4.0 และการประกอบธุรกิจ start up สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งได้ถูกรวมไปอยู่ในรายวิชาแนวโน้ม
การออกแบบผลิตภัณฑ์ [AUN-QA 1.2-02] 

 2. ประเมินการเข้าถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 
บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต ในส่วนของ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องและครอบคลุมทั้ง
ผลการเรียนรู้เฉพาะของศาสตร์นั้น ๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป โดยการใช้แบบสอบถาม มีผลการประเมินผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งไปสู่ผู้
เรียนและผู้ใช้บัณฑิตกลุ่มเป้าหมายในองค์กรต่าง ๆ แต่ทางหลักสูตรสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลในส่วนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องและ 
ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะของศาสตร์นั้น ๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป เชิงรุก ให้เข้าถึงกลุ่มเป้า  
หมายมากยิ่งขึ้น โดยการระบุข้อมูลดังกล่าวเข้าไปในสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้
ใช้บัณฑิตได้เข้ามามีส่วนร่วมทำความเข้าใจและพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

1.3  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน 
 หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจน โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นิสิตทุกชั้นปี และผู้ใช้บัณฑิต/ผู้บริหาร และ
พนักงานพี่เลี้ยงนิสิตสหกิจศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งล่าสุดได้ดำเนินการผ่านการทำแบบสอบ
ถามการประเมินหลักสูตร 
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ตารางที่ 1-3 แสดงข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6

ความรู้และทักษะทั่วไป 
ชุมชน 
1.หลักสูตรมีส่วนร่วมในการรักษาและสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิษย์เก่า 
2. ทักษะความรู้ด้านการตลาดและการ
ประกอบธุรกิจอิสระ 
ผู้ปกครอง 
3. เพิ่มการจัดการเรียนการสอนด้านการทำ
นุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
4. การสนับสนุนกิจกรรมแนะนำงานก่อนจบ
การศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีงานทำ 
คณาจารย์ 
5. บูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลาย
เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
6. เพิ่มกระบวนการเรียนการสอนที่สนับ
สนุนให้เกิดความกระตือรืนล้น และพัฒนาตน
เองอย่างต่อเนื่อง 
7. เพิ่มเติมการเสริมทักษะทางสังคมและจิต
สาธารณะของบัณฑิต

√ 

√

√

√ 

√

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√

√

√

√

√

√

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
ศิษย์เก่า 
8. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การออกแบบ 
ผู้ปกครอง 
9. เพิ่มสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้อง
สมุด วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น 
คณาจารย์ 
10. ทักษะการประยุกต์ใช้และตระหนักถึง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
ผู้ใช้บัณฑิต 
11. ทักษะการค้นคว้าเพื่อการสร้างสรรค์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

√

√ √

√ 

√

√

√ 

√ 

√

√

√

√



 29

แผนการดำเนินงาน 
เก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการดำเนินงาน 
1. เก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งประ กอบ

ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 การประชุมวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต 

ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มรายวิชาการเรียนการสอนความร่วมมือทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศและปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองภาษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 [AUN-QA 1.3-01] สำหรับนิสิตใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียนสำหรับนิสิตที่สนใจ และนิสิตชั้นปีที ่ 1 และ 2 

ในหลักสูตรสองภาษา จะได้รับการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาจากคณาจารย์และจากสถาบันภาษา AUA 

โดยได้จัดทำทุกๆภาคฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม  จำนวน 2-3 สัปดาห์ [AUN-QA 1.3-02] ซึ่งก็สอดคล้องกับ
การใช้แบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ซึ่ งประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 3 คน 
(ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยเอง     ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดทำแบบสอบถามแยกให้ได้การตอบที่ละเอียดและ
จำนวนที่มากกว่า) โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 โดยเน้นให้บัณฑิตเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษเช่นกัน  [AUN-QA 1.3-03] 

1.2 การสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย นิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต [AUN-QA 1.3-04] ทำให้เกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนกา
รสอนที่สนับสนุนให้นิสิตเกิดความกระตือรืนล้นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการจัดการเรียนการ
สอนด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา บูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่ หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์
ผลงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทักษะการประยุกต์ใช้    เพิ่มความรู้ด้านการตลาดและการ
ประกอบการธุรกิจอิสระ  และการตระหนักถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และทักษะการค้นคว้าเพื่อกา
รสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสอดแทรกอยู่ในรายละเอียดรายวิชาของ หลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

1.4 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการต่าง ๆ เก็บข้อมูลจากการร่วมมือและการปฏิบัติโดย
ตรงจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่น ในกิจกรรมดังกล่าวนี ้ ยังสามารถ
ตอบข้อเสนอแนะในข้อ 1 จากตาราง 1-3 คือ รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ อาทิ โครงการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงความต้องการของตลาด OTOP นวัตวิถีจังหวัดจันทบุรี 
[AUN-QA 1.3-05] เป็นต้น 
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1.5 การเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อาทิ โครงการประกวดการออกแบบตกแต่งภายใน 
บริษัท SB Furniture เป็นต้น [AUN-QA 1.3-06]  จากโครงการดังกล่าวทำให้ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการเพิ่มขึ้นของรายวิชาความ
ร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว 
การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยการจากกิจกรรมโครงการต่างๆ ซึ่งปรากฎผลตอบรับที่ดี สังเกตได้จากความ
ต้องการดำเนินโครงการร่วมกันต่อไปนี้ปีถัดมา อีกทั้งยังมีการขยายโครงการ กิจกรรมต่างๆให้กว้างขว้าง
มากขึ้น อาทิ โครงการการประกวดการออกแบบตกแต่งภายในร่วมกับบริษัท SB Furniture เริ่มต้นเป็น
เพียงกิจกรรมที่จัดประกวดกันเองภายในหลักสูตร แต่ในปี 2560 เป็นต้นมาจะเป็นการจัดกิจกรรมที่มี 
กำหนดให้มีการประกวดแข่งขันกัน 4 มหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้น ทักษะทางด้านภาษาของนิสิตระดับชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรสองภาษา) มีการพัฒนาขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดจากการนำเสนอผลงาน และคะแนนในแต่ละรายวิชา ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อครั้งที่เข้า
เรียนมาใหม่ในปีที่ 1 โดยจะมีการประเมินผลด้านภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม  
2562 โดยการใช้การสองวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยบูรพา BUU-GET 

แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดทำโครงการเพิ่มเติมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มเติม อาทิ โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ 
โดยกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 
 2. จัดทำโครงการที่ให้ภาคอุตสาหกรรม และนักออกแบบที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ความรู้ อาทิ โครงการ Designer Talks เป็นต้น 
 3. การจัดให้ในแต่ละรายวิชามีการมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดทางด้านการออกแบบมากขึ้น และ
การจัดการอบรมสร้างทักษะทางด้านการนำเสนอผลงานของนิสิตให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตามขอเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับการตอบกลับมา 
 4. จัดทำให้มีการจัดแสดงงานผลงานออกแบบศิลปนิพนธ์ร่วมกันกับทุกหลักสูตรในคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมให้ผู้ประกอบการ ซึ่งมีโอกาสเป็ยผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตเข้ามาชมผลงาน
ออกแบบของนิสิต และทำความรู้จัก คัดเลือกนิสิตเข้าไปทำงานได้ทันที 
 5. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ข้อมูลตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนย่อย
ให้เกิดการปรับปรุงให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่
เสมอ 
  



 31

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN-QA criterion 1 ผลการเรียนที่คาดหวัง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA 1.1-01 มคอ. 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) หลักสูตรศิลปกรรฒสาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 และ 2559

AUN-QA 1.1-02 หน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าถึงใน  
http://www.buu.ac.th/aboutus/frontend/vision ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ

AUN-QA 1.1-03 หน้าเวปไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าถึงในhttp://

www.fineartbuu.org/about.php?view=show&code=12 ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

AUN-QA 1.1-04 สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

AUN-QA 1.1-05 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน Facebook Page 

ของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์https://www.facebook.com/

ProductDesignBUU/#

AUN-QA 1.1-06 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ด้านผลการเรียนที่รู้ที่คาดหวังของหลัก
สูตร ด้านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

AUN-QA 1.1-07 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ด้านผลการเรียนที่รู้ที่คาดหวังของหลัก
สูตร ด้านการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง

AUN-QA 1.1-08 แบบเสนอโครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางภาคตะวันออก หัตถกรรมทอเสือกก บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจัน
ทบุรี เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน โดยอาจารย์รสา สุนทรายุทธ

AUN-QA 1.1-09 ภาพการลงพื้นที่โครงการการขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว กรณี
ศึกษา: ผ้าทอจกไทยวน จังหวัดราชบุรี ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนทอ
ผ้าทั้งการย้อม การทอและการนำเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่องา
นออกแบบตกแต่งภายใน

http://www.buu.ac.th/aboutus/frontend/vision
http://www.fineartbuu.org/about.php?view=show&code=12
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AUN-QA 1.1-10 ภาพการจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานของนิสิตสาขาวิชาการออกแบบผลิต
ภัณฑ์

AUN-QA 1.2-01 มคอ. 3 รายวิชา รายวิชาความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

AUN-QA 1.2-02 มคอ. 3 รายวิชา รายวิชาแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์

AUN-QA 1.3-01 มคอ. 2 ส่วนของข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมการวิพาก์
หลักสูตรปรับปรุง 2559 

AUN-QA 1.3-02 ภาพการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้น
เรียนสำหรับนิสิตที่สนใจ

AUN-QA 1.3-03 ผลการสำรวจจากมหาวิทยาลัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต (ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัย)

AUN-QA 1.3-04 ผลสำรวจจากทางหลักสูตรเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยละเอียด

AUN-QA 1.3-05 ภาพและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงค
วามต้องการของตลาด

AUN-QA 1.3-06 ภาพการรับรางวัลโครงการประกวด โครงการประกวดการออกแบบ
ตกแต่งภายใน บริษัท SB Furniture
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

ผลการประเมินตนเอง  

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the Programme 

and course specifications for each Programme it offers, and give detailed 
information about the Programme to help stakeholders make an informed 
choice about the Programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละ
เอียด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the 
expected learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They 
help students to understand the teaching and learning methods that enable 
the outcome to be achieved; the assessment methods that enable 
achievement to be demonstrated; and the relationship of the Programme and 
its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่ง
เสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์
ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ

AUN-QA Criterion 2 – Checklist
ระดับ

2560 2561

2.1 The information in the Programme specification 
is comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
3 4

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
4 4

2.3 The Programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อกำหนดรายวิชาได้

3 4
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ผลการดำเนินงาน   
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ได้ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
แผนการดำเนินงาน 
 1.  คณะการบริหารหลักสูตรศึกษาค้นคว้าลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย ในระดับประเทศและระดับสากล 
 2.  คณะการบริหารหลักสูตรศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   (มคอ. 1)  

 3.  การประชุมวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต 
 4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการควบคุม กํากับดูแล ติดตามหลักสูตร โดยกําหนดการ 
ประชุมทุก 2 เดือน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของหลักสูตร 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. การดำเนินการศึกษาค้นคว้า ลักษณะของหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับสากล โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อ
การกำหนดหลักสูตรรายวิชาที่มีความทันสมัย และมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในปีต่อไป 
ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนท้องถิ่น การทำงานร่วมกับภาคอุตหสากรรม การพัฒนาและสร้าสรรค์
นวัตกรรมด้านวัสดุ การบูรณาการความรู้ และการเรียนรู้สู่สากล จึงทำให้หลักสูตรฯ สามารถกำหนด   
อัตลักษณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ [AUN-QA 2.1-01] 

 “Collaboration with Industries and Locals 

  Creative Materials and technology 

  Interactive Knowledge with Intercultural  

  World Class Designer”  

 2. จากการศึกษาหลักเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และ การ 
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต ทำให้หลักสูตร

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4

AUN-QA Criterion 2 – Checklist
ระดับ

2560 2561
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามแผนพัฒนาหลักสูตรมาเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิต
ภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี จะดำเนิน
การพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไปในปี 2564 ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆฝ่าย  
เพื่อทำการเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติมอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้หลักสูตรทื่
มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ เป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และได้มีการกำหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้สอด
คล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีความทันสมัยก้าวหน้า ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ   (มคอ.)   โดยการวางแผนและกำหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2554 จากนั้นมีนำข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้รับการปรับปรุงจากหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2554 มีการวิเคราะห์สถานการณ์และมี
การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา   ตามลําดับ เพื่ออนุมัติตามขั้นตอน ซึ่งมีประเด็นที่ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เอกสาร มคอ. 2 นอกจากนั้น ยังทำให้การบริหารจัดการของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะ
อีกด้วย 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการควบคุม กํากับดูแล ติดตามหลักสูตร โดยกําหนดการ 
ประชุมทุก 2 เดือน [AUN-QA2.1-04] เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของหลักสูตร และประเด็นอื่น
ใดที่ไม่กระทบหรือส่งผลกับโครงสร้างหลักสูตร ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนและคณา
จารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยคณาจารย์จะ
ต้องพัฒนาตนเองด้วยการทำวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนำเสนอต่อการประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รวมกับ Asia Network Beyond Design (ANBD) [AUN-

QA2.1-05] พร้อมทั้งนำเสนองานวิจัยกับ Korea Association of Arts and Design 2018 (KAAD) 

[AUN-QA2.1-06]  เป็นต้น 
การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง [AUN-

QA2.1-07] ทำให้ทราบผลว่า หลักสูตรมี ความครอบคลุมและทันสมัย อันเนื่องมาจากในแต่ละรายวิชามี 
ความจำเป็นในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็น
หลักสูตรสองภาษา มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปิดกว้างสู่การค้าระดับนานา
ชาติมากขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา 
 จัดทำการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินผลความครอบคลุมและทันสมัยของหลักสูตรก่อนรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ.2564 

2.2  รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
 หลักสูตรกำหนดรายละเอียดของรายวิชาที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทักษะและทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมินที่ 
แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนอื่น ๆ  โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ได้
กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมิน และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับองค์
ประกอบ อื่น ๆ ของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน  โดยผู้เรียนจะได้รับ มคอ.3 และ มคอ.4 ของรายวิชาในคาบ
แรกจากอาจารย์ผู้สอน และนิสิตสามารถตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาผ่านระบบสาร
สนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัย [AUN-QA 2.2-01]  โดยจัดทำก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม รายละเอียดของการดำเนินงานเพื่อให้รายวิชาต่างๆ ในหลัก
สูตรมีความครอบคุลมและทันสมัย มีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการศึกษาค้นคว้า รายละเอียดรายวิชาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาจากสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับสากล 
 2. คณะกรรมหารบริหารหลักสูตรดำเนินการศึกษาแนวโน้มด้านศิลปะและการออกแบบจาก 
ภาคอุตสาหกรรมอยู่เป็นประจำ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 3. จัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่สอดคล้องกับสายงานด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และที่เกี่ยวข้อง 
 4. ชี้แจ้งและสนับสนุนให้นิสิตตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเข้าสู่บทเรียนในแต่ละราย
วิชา 
 5. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอเนื้อหาในการเรียนการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4 ) ของอาจารย์
ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษในก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. จากการดำเนินการศึกษาค้นคว้า รายละเอียดรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับสากล และศึกษาแนวโน้มด้านศิลปะและการออกแบบ
จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการค้นคว้าด้านเอกสาร การจัดโครงการศึกษานอกสถานที่งาน Bangkok 

Design Week โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ งาน Craft Bangkok โดยศูนย์ส่งเสริม  
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) [AUN-QA 2.2-02] มีการศึกษาข้อมูลของ      
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทางหลักสูตรฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
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และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและทันสมัยให้กับผู้เรียนได้ อาทิ โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติงานด้านการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปต้นแบบสามมิติ และสร้างสรรค์งานออกแบบจากโปรแกรม
สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม เป็นต้น 
 2. จัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่สอดคล้องกับสายงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนรายละเอียดวิชาต่างๆ 
ของหลักสูตร อาทิ โครงการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ที่ศูนย์การค้า Central World และในปีนี้ที่จะไป 
ศูนย์การค้า Ternimal 21 พัทยา [AUN-QA 2.2-03] ซึ่งทำให้นิสิตได้รับความรู้โดยตรงจากสถานประกอบ
ต่างๆที่เข้ามาร่วมงาน และเรียนรู้ด้านแนวโน้มการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย และโครงการประกวด
การออกแบบตกแต่งภายในกับบริษัท SB Furniture เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 
กรรมการผู้ประเมินผลงานของนิสิตที่เข้าร่วมประกวด จะเข้ามาดำเนินการฟังการนำเสนอของนิสิตทุกคน 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับนิสิต ทำให้นิสิตจะได้รับความรู้และข้อเสนอในการออกแบบตกแต่ง
ภายในที่ถูกต้องและทันสมัยโดยตรงกับสถานประกอบการ  เป็นต้น  
 3. ชี้แจ้งและสนับสนุนให้นิสิตตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเข้าสู่บทเรียนในแต่ละราย
วิชา ทำให้นิสิตเกิดความเข้าใจภาพรวมการเรียนการสอนของในแต่ละรายวิชา ซึ่งในสัปดาห์แรก       
ของการเรียนการสอน การตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ไปพร้อมๆกันกับนิสิต ยังทำให้นิสิตสามารถ
สอบถามโดยตรงในข้อสงสัยและข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจนจากอาจารย์ประจำวิชาได้ 
 4. การจัดการประชุมทำเพื่อนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน และ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของ 
อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษในก่อนการเปิดภาคการศึกษา ทำให้อาจารย์ที่ทำการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคการศึกษาได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เนื้อหาในแต่ละรายวิชาครอบคลุมและ
ทันสมัย เหมาะสมสำหรับนิสิต  
การประเมินผล 
 1. ประเมินผลโดยการประเมินความรู้ความเข้าใจของนิสิตต่อรายละเอียดรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามา
ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ผลปรากฎว่านิสิตส่วนใหญ่มีความเข้าใจในรายละเอียดของรายวิชา และ 
สามารถวางแผนการเรียนและการส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นจากการจัดแสดงผลงาน
ของนิสิตในทุกปลายภาคการศึกษา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดีเช่นกัน 
 2. ประเมินผลจากความพึ่งพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ ผลปรากฎว่าผู้ที่เข้าร่วม
ในโครงการต่างๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้นพึ่งพอใจ และเห็นด้วยกับความครอบคลุมและทันสมัยของเนื้อหา
รายวิชาที่มารวมไว้ในกิจกรรมต่างๆ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของนิสิตร่วมกันทุกชั้นปี ในทุกๆภาคการศึกษา รวมไว้เป็นส่วน
หนึ่งของทุกๆ รายวิชา  
 2. การจัดกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานของนิสิตร่วมกับหลักสูตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบเนื้อหาการเรียนการสอนให้ครอบคลุมและทันสมัย
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อยู่เสมอ 
 3. โครงการจัดแสดงผลงานรวมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น Nanyang University 

ประเทศสิงคโปร์ Inchoen National University ประเทศเกาหลี เป็นต้น 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดของรายวิชาได ้
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต สามารถเข้าถึงและรับรายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดรายวิชา  ได้จากหลาก
หลายช่องทาง ทั้งมคอ. 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา หน้าเว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการดำเนินงาน 
 1. นำเอารายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดของรายวิชาลงไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของทาง
หลักสูตรฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้โดยตรง 
 2.   นำเสนอหลักสูตรผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ร่วมกับองค์กรภายนอก 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. การนำเอารายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดของรายวิชาลงไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ทางหลักสูตรฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัย โดยจะมีรายละเอียดของสื่อที่หลากหลาย 
อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ของทางหลักสูตร และทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยรายละเอียดของข้อมูลจะคล้ายคลึง
กัน ซึ่งของทางหลักสูตรจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นและครบถ้วนกว่า ยังมีการใช้สื่อออนไลน์ อย่างเว็บไซด์
ของทางคณะศิลปกรรมศาสตร ์ และเว็บไซด์ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ยังถูกรวมเข้ามาเพื่อให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น อาทิ  facebook page การตอบ 
คำถาม ข้อสงสัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำได้อย่างฉับพลันโดยผู้ดูแล facebook page อีกทาง 
 2. การนำเสนอหลักสูตรผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ร่วมกับองค์กรภายนอก จะเป็นการแทรก
เอาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดของรายวิชาบางส่วนลงไปในสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์กิจ
กรรมโครงการนั้นๆ อาทิ โครงการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร เด็กดี TCAS ได้มีการจัดพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่ง 
เพื่อนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวนี้อีกด้วย [AUN-QA2.3-01] 

การประเมินผล 
 ประเมินการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรและข้อกำหนดของรายวิชาทำได้จากเก็บแบบ
สอบถาม และสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลปรากฏว่า ทางหลักสูตรเองมีความสามารถในการนำ
เสนอข้อมูลเหล่านี้ได้ดี และชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังขาดกระบวนและศักยภาพในการ
ดำเนินการนำเสนอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถพบได้อย่างชัดเจนโดยการจัดของมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
การตอบคำถามข้อสงสัย ก็เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งแตกต่างกับการทำงานของทางหลักสูตรที่มีลักษณะเชิง
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รุก การใช้บุคคลตอบคำถาม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลไปสู่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แม่น
ยำ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมแสดงผลงาน นำเสนองานวิจัย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการ
เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสพบกัน ทำความเข้าใจในรายละเอียดของหลักสูตร และยัง 
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันได ้
 2. ดำเนินการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางหลักสูตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายช่องทาง และมีความทันสมัย 
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รายงานเอกสารหลักฐาน AUN-QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA 2.1-01 อัตลักษณ์ของหลักสูตรที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของ
สาขา

AUN-QA2.1-02 มคอ. 2 คำสั่งและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมการวิพาก์
หลักสูตรปรับปรุง 2559

AUN-QA2.1-03 มคอ.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

AUN-QA2.1-04 บันทึกเชิญประชุม ทุก 2 เดือน และรายงานการประชุม

AUN-QA2.1-05 ภาพการเข้าร่วมส่งผลงานโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ รวมกับ Asia 

Network Beyond Design 2018 (ANBD)

AUN-QA2.1-06 ภาพการส่งผลงานโครงการนำเสนองานวิจัยกับ Korea Association of 

Arts and Design 2018 (KAAD) และวารสารวิชาการและสูจิบัตร

AUN-QA2.1-08 ภาพ โครงการศึกษาภาคสนามด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานออกแบบ ณ 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมกับนิสิต 

AUN-QA2.1-09 แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ด้านความครอบคลุมและทันสมัยของหลัก
สูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

AUN-QA2.2-01 มคอ.3 และ มคอ.4 ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บ
ไซต์ http://tqf.buu.ac.th 

AUN-QA2.2-02 ภาพการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ Bangkok Design Week โดยศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ งาน Craft Bangkok โดยศูนย์ส่ง
เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT) 

AUN-QA2.2-03 ภาพการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ ์ที่ศูนย์การค้า Central World และ 
การดำเนินงานในปีนี้ที่จะไป ศูนย์การค้า Ternimal 21 พัทยา

AUN-QA2.3-01 ภาพกิจกรรมเด็กดี TCAS ที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปร่วมจัแสดงผลงาน
นนำเสนอหลักสูตรต่างๆให้เป็นที่รู้จัก

http://tqf.buu.ac.th
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 

Sub Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where 
the contribution made by each course in achieving the Programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรร
ลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of 
basic courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่าง
ชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to 
pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย
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ผลการประเมินตนเอง  

ผลการดำเนินงาน   
3.1 การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์ โดยคำนึงถึงความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงกัน เพื่อนำไปสู่
ผลลัพท์การเรียนรู้ ซึ่งได้กำหนดโครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์ พันธกิจของ 
มหาวิทยาลัย จำนวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือพื้นฐานกับ
รายวิชาที่สร้างทักษะาเฉพาะทาง มีการจัดเรียงลำดับของรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน ราย
วิชาเฉพาะทาง รายวิชาบูรณาการ ตลอดจนรายวิชาปฏิบัติงาน นอกจากนั้นได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรมีรายวิชาที่สามารถเสริมทักษะให้   
นักศึกษาได้เมื่อจบหลักสูตรไปแล้ว 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนและออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ให้สอดคล้องกันตลอดทุกหมวดวิชา 

AUN-QA Criterion 3 – Checklist
ระดับ

2560 2561

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4 4

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is clear 
(2) 

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

4 4

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียง
ลำดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย

4 4

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4
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วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรได้ทำการออกแบบให้วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนมีความสอด
คล้องกัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ในแต่ละรายวิชาได้กำหนดวิธีการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล  โดยคำนึงถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างครบถ้วนและชัดเจน  โดย
จะกำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา [AUN – QA 3.1-01] โดยผู้สอนจะต้องดำเนินการ
จัดทำและส่ง มคอ.3 และ มคอ.4  ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 2. มคอ.2 ของหลักสูตร  [AUN – QA 3.1-02]    ได้กำหนดแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของทุกรายวิชาในหลักสูตรไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม  
ทุกด้าน โดยได้แบ่งออกแบบเป็นดังต่อไปนี้ 
 ในศาสตร์เฉพาะ                        

  -  พื้นฐานและทฤษฎีด้านศิลปะและการออกแบบ  

   เน้นด้านความรู้ ทฤษฎีพื้นฐาน     
  -  ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ   

   เน้นด้านทักษะพิสัย ทักษะปฏิบัติทางด้านศิลปกรรมศาสตร ์              

  -  เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบ  

   เน้นด้านการการใช้เทคโนยีสารสนเทศ    

  -  วิจัยด้านการออกแบบ  

   เน้นด้านทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ 
  - ด้านการฝึกวิชาชีพ 

   เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 จึงเป็นการยืนยันได้ว่าการออกแบบหลักสูตรได้คำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมและ
เหมาะสม 
การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้
แสดงผลว่าการออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่ละหมวดวิชามุ่งเน้นความการเรียนรู้ที่
แตกต่าง แต่สอดคล้องกัน [AUN – QA 3.1-03] 

แนวทางการพัฒนา 
ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ในปี พ.ศ. 2564 จะมีการจัดทำการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในส่วน

ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายฝ่าย เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการปรับปรุงที่แม่นยำมากขึ้น 
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3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนและออกแบบแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วน 
สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีรายวิชาที่มีส่วนร่วมชัดเจนในการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยแต่ละรายวิชามีความเชื่อมโยงกันและมีลําดับขั้นของรายวิชาที่เปิดสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียน
รู้ นอกจากนั้นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนจากหลักสูตร (Curriculum mapping) เพื่อให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านของ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ระดับชาติ (TQF) เห็นได้จากรายละเอียดในข้อ 3.1 
 2. ในรายวิชาต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ  วิชาเฉพาะด้าน 
และวิชาเอก  ได้มีการเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐาน โดยในแต่ละกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได้มุ่ง
เน้นองค์ความรู ้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะกับหลักสูตรดังแสดง
ใน มคอ.2  

การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้จาก ตรวจสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน ผลปรากฏว่า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชามีการระบุการเรียนการสอนให้ได้มาซึ่งผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเป็นการนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน  [AUN – QA 

3.2-01] 

แนวทางการพัฒนา 
 ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ในปี พ.ศ. 2564 จะมีการจัดทำการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในส่วน
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายฝ่าย เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการปรับปรุงที่แม่นยำมากขึ้น 

3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสม บูรณาการ และทันสมัย 
แผนการดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนและออกแบบลำดับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
เหมาะสม โดยศึกษาจากแนวโน้มการออกแบบ และการจัดการหลักสูตรทั้งภายในและต่างประเทศ  

2. จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัยและเพื่อความเหมาะสมต่อผู้เรียน 
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วิธีการดำเนินงาน 
 1.หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรได ้
กำหนดแผนการศึกษา [AUN-QA3.3-01] ของแต่ละภาคการศึกษาให้เรียงลำดับรายวิชาจากพื้นฐานไปสู่
วิชาต่อยอดต่าง ๆ รวมทั้งบูรณาการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากทั้งหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา
เฉพาะ และรายวิชาเลือกเสรี ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองอีกด้วย ซึ่งแสดง
ได้ดังผังด้านบน 
 2. การบูรณาการความรู้ได้มุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้จริงและได้สอดแทรกและเชื่อมโยงความรู้ เทคนิควิธีการทำงานที่
พัฒนามาจากทักษะงานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยกำหนดให้ปรากฏอยู่ในปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิตของหลักสูตร 
[AUN-QA3.3-02] 

 3. หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ  โดยหลักสูตร 
กำหนดโครงสร้างให้มีหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สำหรับ
หลักสูตรปรับปรุง 2554 อาทิ 611301  มัณฑนศิลป์ไทย 611302  การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย 611308  

ปรัชญาการวิจารณ์ 611309  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 611412  ออกแบบจัดสวน 611418  การเขียน 
ภาพล้อ 611420  การออกแบบของที่ระลึก และ 611422  องค์ประกอบศิลป์ เป็นต้น สำหรับหลักสูตร
ปรับปรุง 2559 อาทิ รายวิชา 61150159 มัณฑนศิลป์ไทย 61150259 การออกแบบตราสินค้า 
61150359 ออกแบบจัดสวน และ 61150459 การออกแบบของเด็กเล่น เป็นต้น [AUN-QA3.3-03] 

4. หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัยและเพื่อความเหมาะสมต่อผู้เรียน  โดย
กำหนดให้มีการประชุม 3 ครั้ง [AUN-QA3.3-04] คือ ก่อนเปิดภาคเรียนต้น ก่อนเปิดภาคเรียนปลาย 
และหลังปิดภาคเรียนปลาย เพื่อตรวจสอบ บูรณาการ และปรับปรุงเนื้อหาระหว่างแต่ละรายวิชาให้  
เหมาะสมและทันสมัย 
การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้
แสดงผลว่าโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตรที่มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสม บูรณาการ และทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 
 ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ในปี พ.ศ. 2564 จะมีการจัดทำการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในส่วน
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายฝ่าย เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการปรับปรุงที่แม่นยำมากขึ้น 
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รายการเอกสารหลักฐาน AUN-QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA3.1-01 มคอ.3 และ มคอ.4 ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์ 
http://tqf.buu.ac.th

AUN-QA3.1-02 มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง 2554 และ 2559 และแผนที่กระจายความรับผิด
ชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

AUN-QA3.1-03 แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการออกแบบหลักสูตร
คำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

AUN–QA 3.2-01 มคอ.3 และ มคอ.4 ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์ 
http://tqf.buu.ac.th 

AUN-QA3.3-01 มคอ. 2 แผนการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาทั้งหลักสูตรปรับปรุง 2554 และ 
2559

AUN-QA3.3-02 แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านความต้องการให้หลัก
สูตรใหม่พัฒนาไปทางด้านใด

AUN-QA3.3-03 มคอ. 2 หมวดวิชาเลือกเสร ีของหลักสูตรปรับปรุง 2554 และ 2559 

AUN-QA3.3-04] รายงานการประชุม ก่ อนเปิดภาคเรียนต้น ก่ อนเปิดภาคเรียนปลาย และหลังปิด
ภาคเรียนปลาย 

http://tqf.buu.ac.th
http://tqf.buu.ac.th
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

  Sub Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 

related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 

the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 

taught and by what methods. 

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้
เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 

the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 

approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 

คุณภาพการเรียนรู ้หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห ์สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 

when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 

of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 

strategies she or he chooses to use. 

การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งในขณะ
เดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  

a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 
5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทำดังนี้ 
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 

participate responsibly in the learning process; and 

สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
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b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, Programme routes, approaches to 

assessment and modes and duration of study. 

เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 

learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 

critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 

ideas and practices, etc.). 

การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิด
ชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist
ระดับ

2560 2561

4.1 The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders (1) 

 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

3 4

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4 4

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4 4

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4
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ผลการดำเนินงาน   
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธ์ 
การสอนมีความสอดคล้อง และทันสมัย มีการเผยแพร่ไว้ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงค ์ เนื้อหา
การสอน วิธีการสอน และบทบาทผู้สอนและผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ราย 
ละเอียดของการดำเนินงานมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาค้นคว้า ถึงภาพลักษณ์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ ภาพ
ลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 2. ศึกษาและออกแบบแนวทางการสื่อสารภาพลักษณ์และปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง 
วิธีการดำเนินการ 
 1. จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของหลักสูตรให้ชัดเจนนั้น ผลปรากฏว่า หลัก
สูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนไปในรูปแบบของการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม และ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วม สร้างสรรค์
ประสบการณ์ทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญตรงสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และการออก
แบบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ การบูรณาการความรู้ และการพัฒนาสู่สากล 
จึงทำให้หลักสูตรฯ สามารถกำหนดอัตลักษณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
 “Collaboration with Industries and Locals 

  Creative Materials and technology 

  Interactive Knowledge with Intercultural  

  World Class Designer”  

 2. หลักสูตรดำเนินการเผยแพร่ภาพลักษณ์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลาก
หลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่าง facebook page เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก นอกนั้นจากนั้น หลังจากหลักสูตรได้ทำการพัฒนาพื้นที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ หลักสูตรจึงได้จัดทำการพิมพ์ 
ข้อมูลดังกล่าวนี้ ติดประกาศไว้ให้คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่
เข้ามาเยี่ยมชนพื้นที่ได้รับทราบถึง ภาพลักษณ์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน และ
ได้จัดทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน อาทิ โครงการศิลปะกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ ปรัชญา 
และวัตถุประสงค์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ [AUN-QA4.1-01] 
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การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้จากการสำรวจแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ผลปรากฎว่า วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสามารถพบได้ง่ายจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของคณะและของหลัก
สูตร รวมไปถึง มคอ.2 แต่ปรัชญาใหม่ที่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่งได้จัดทำขึ้นมา จึงทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจ
จะยังไม่ได้ทราบกันโดยทั่ว 
แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมแสดงผลงาน นำเสนองานวิจัย และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นการ
เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสพบกัน ทำความเข้าใจในรายละเอียดปรัชญาของหลักสูตร และยัง
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่อกันได ้
 2. ดำเนินการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางหลักสูตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลายช่องทาง และมีความทันสมัย รวมถึงการจัดเว็ปไซต์ของหลักสูตรขึ้นมาเป็นครั้ง
แรกในปีนี้ ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาให้มีการเข้าถึงผู้ใช้กันอย่างทั่วถึง ทั้งเรื่องของการจองห้อง 
workshop เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย [AUN-QA4.1-02] 

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตรถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกับการบรรลุ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ประกอบด้วยด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติงานการสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณาจารย์ผู้สอนทำความเข้าถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภาพลักษณ์ และปรัชญาของหลักสูตร
ให้ถ่องแท้ เพื่อการพัฒนาออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและบรรลุปรัชญาดังกล่าว 
 2. จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงอาจารย์พิเศษภายนอก เพื่อทำความเข้าใจถึงรูป 
แบบการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีผลการเรียนที่คาดหวัง หรือ ELO อยู่จำนวน 6 ด้าน หลักสูตร
ได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ ELO ดังนี้ 
 1.1. ด้ านคุณธรรม   จริยธรรม   ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและกฏหมายของสังคมที่อยู่กฏหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดย การทำงาน
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เป็นกลุ่ม การสอนสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และการให้ความรู้เรื่องกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
และการจดสิทธิบัตร โดยวิทยากรจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 1.2. ด้านความรู ้ เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้ ทั้งในด้านการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน และการออกแบบ สอนด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ การศึกษาดูงาน 
การออกฝึกปฏิบัติงาน การทำโครงงาน และการฝึกด้านวิชาชีพสหกิจศึกษา 
 1.3. ด้านทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้ง 
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทั้งด้านการใช้ชีวิตและการออกแบบ สอน
ได้โดยการมอบหมายโครงงาน ให้นิสิตสามารถค้นคว้า ใช้กระบวนวิจัยเข้ามาในการจัดการเรียนการสอน 
ค้นหาปัญหา ข้อมูลสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยนำความรู้จากการเรียนไป 
ปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมและปัญหาที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการจากสถานการณ์จริง 
 1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับ
ชั้นได้อย่างเหมาะสม ปลูกฝั่งความเป็นผู้นำ และผู้ตามให้ได้อย่างเหมาะสม สอนได้โดยการมอบหมายการ
ทำงานกลุ่ม การลงพื้นที่สำรวจวิจัย ทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ทั้งความรู้ พื้นหลังครอบครัว 
สังคม  
 1.5. ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร
โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าและประยุกต์กับงานศิลปะและการออกแบบ สอนได้โดย มอบหมายงานค้นคว้า สืบค้น 
ออกแบบ และนำเสนอโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
 1.6. ด้านทักษะพิสัย สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตน 
สอนได้โดย การจัดการฝึกปฏิบัติเข้มข้นในชั้นเรียน รวมไปถึงจากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมโดยตรง  
 2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   ยังถูกออกแบบและพัฒนาให้ปรัชญาและภาพลักษณ์ของหลัก
สูตร ถูกนำเสนอออกมาผ่านการจัดการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 2.1. Collaboration with Industries and Locals จากที่กล่าวมาแล้วหลายครั้งข้างต้น ในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้มีความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม และชุมชนท้องถิ่นเข้ามาในการ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องหลายต่อหลายครั้ง อาทิ โครงการการออกแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ชุมชนบ้าน
เนินหินกอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทเนเชอรัล เบสท์สกิน จำกัด [AUN-QA4.2-01] เป็น
ต้น 
 2.2. Creative Materials and technology นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสบ่อยครั้งในการทดลอง พัฒนาวัสดุทั้งวัสดุธรรมชาติ และสังเคราะห์ให้
เกิดเป็นวัสดุใหม ่ หรือมาประกอบเป็นชิ้นงานออกแบบที่หลากหลาย ในรายวิชาการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุ
จากธรรมชาติในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ที่มุ่งเน้นเฉพาะไปที่วัสดุธรรมชาติ หรือรายวิชาการวิเคราะห์
และพัฒนาวัสดุในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้จัดการเรียนการสอนโดยการนำเอาวัสดุจากผู้ประกอบ
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การกระดาษ และรายวิชาการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมได้จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทดลอง
พัฒนาวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด Eco Design [AUN-

QA4.2-02] 

 2.3. Interactive Knowledge with Intercultural การบูรณาการความรู้ที่หลากหลายมาสู่การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถูกจัดการเรียนการสอนอยู่บ่อยครั้งในหลากหลายรายวิชา รายวิชาที่เห็นได้
อย่างชัดเจน คือ รายวิชาการออกแบบส่วนบุคคลและศิลปนิพนธ์ [AUN-QA4.2-03] ของทั้งหลักสู ตรปรับ
ปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้จัดการเรียนการสอน) 
 2.4. World Class Designer ความเป็นสากลในด้านแนวคิด การออกแบบและคุณภาพผลงาน 
คือสิ่งที่หลักสูตรทั้งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ให้ความสำคัญ จะเห็น
ได้ชัดจากการนำมาซึ่งนักออกแบบชาวต่างชาติ ทั้ง Mr. Dale Wade Walton ที่มาบรรยาย          
ประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบอุตสาหกรรม และเข้าร่วมจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการออกแบบของเด็กเล่นและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 Mr. Federico D’ Orazio ศิลปินที่
โด่งดัง ชาวอิตาลี เข้าร่วมสอนในรายวิชาการวาดเส้นทั้ง 1 และ 2 และ การมาบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้าน
แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบอุตสาหกรรม Mr. Suh, Myoungwon จากประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี [AUN-QA4.2-04] เป็นต้น 
 3. การประชุมคณาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงอาจารย์พิเศษภายนอก เพื่อทำความเข้าใจถึงรูป แบบ
การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ทำให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเพื่อให้บรรลุ
ซึ่ง ELO ภาพลักษณ์และปรัชญาที่สำคัญของหลักสูตร คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกร่วมกันออกแบบ
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนิสิต 
การประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานทำได้โดยการประเมินจากผลงานของนิสิต ความรู้ความเข้าใจในโครงการ รวม
ไปถึงผู้เข้าร่วมโครงการในทุกส่วน ได้ผลปรากฏว่า นิสิตสามารถแสดงออกถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้เป็น
อย่างดี อาทิ ความร่วมมือกับบริษัท SB Furniture ในรายวิชาความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนั้นนิสิตเลือกทำงานวิจัยศิลปนิพนธ์ส่วนตัวไปในแนวทาง งานร่วมกับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
อาทิ การออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบการทำเบเกอรี่ และการ 
ออกแบบชุดโต๊ะทำงานสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 6-8 ปี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างทักษะ
ทางด้านศิลปะ ร่วมกับบริษัท SB Furniture และศิลปนิพนธ์ที่เข้าไปให้ชุมชนมีส่วนร่วม อาทิ การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์สำหรับช่างเสริมสวย กรณีศึกษา: รายวิชาเสริมสวย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนา 
 เพิ่มกิจกรรมท่ี่เน้นเรื่องพหุวัฒนธรรม ความรักองค์กร และการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีของ 
สังคมด้วยการเชิญวิทยากร ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นมาบรรยาย และฝึกปฏิบัต ิ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไป
บ้างแล้ว อาทิ โครงการนวัตกรรมการลดขยะพลาสติกจากหน้ากากฉายรังสีสู่งานศิลปะ ณ โรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรี เป็นการร่วมมือกับอาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ     



 55

เซรามิกซ์ [AUN-QA4.2-05] เป็นต้น  

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   โดยเน้น
คุณลักษณะ  ได้แก่ การแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำความเข้าใจในประเด็น
ต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอย่างสมเหตุสมผล ติดตาม 
พัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลายและค้นคว้าใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  รายละเอียดของการดำเนินงาน 
มีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณาจารย์ผู้สอนทำความเข้าถึงหลักการของการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อการพัฒนาออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและบรรลุแนวคิดดังกล่าว 
 2. จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงอาจารย์พิเศษภายนอก เพื่อทำความเข้าใจถึงรูป 
แบบการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
วิธีการดำเนินงาน 
 จากการประชุม ศึกษา ค้นคว้า เพื่อทำความเข้าใจรู้แบบของการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรใช้วิธี
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประมวลผลข้อมูล สังเคราะห์ และทดลองปฏิบัติ
แนวคิดใหม ่ ๆ การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ปัญหาเป็นโจทย ์ และให้นิสิตประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่
เกิดจากการวิจัยไปพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบการสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม ่ ดำเนิน
การไปในแนวทางวิชาการ ฝึกให้นิสิตรู้จักกระบวนการการวางแผน การทดลอง การสังเกต การตั้ง
สมมติฐาน การสรุปการนำองค์ความรู้ไปใช้ การแสวงหาความรู้จากช่องทางต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูลวิจัย สื่อ
สาระสนเทศ ปราชญ์ชาวบ้าน และอื่นๆ ภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม  
 รูปแบบของกระบวนการกิจกรรมข้างต้น ถูกใช้ในเกือบทุกรายวิชาของหลักสูตร อาทิ รายวิชา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงมือศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ และผลิต
จริงพร้อมไปกับผู้ประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือรายวิชาพื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มี
การลงพื้นที่ วิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
การประเมินผล 
 การประเมินผลงานทำได้โดยการประเมินจากผลงานของนิสิต ความรู้ความเข้าใจในโครงการ รวม
ไปถึงผู้เข้าร่วมโครงการในทุกส่วน ได้ผลปรากฏว่า นิสิตสามารถนำเอารูปแบบการทำงานทั้งกระบวนการ
การวางแผน การทดลอง การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การสรุปการนำองค์ความรู้ไปใช้ รวมไปถึงการ  
แสวงหาความรู้จากช่องทางต่างๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากชั้นเรียนได้ สังเกตุได้จากกิจกรรม
ชมรม ที่กำหนดมาให้นิสิตสร้างสรรค์กันเอง นิสิตก็สามารถดำเนินกิจกรรมเหล่านั้นได้เอง โดยที่ไม่ต้องมี
อาจารย์ควบคุม 
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แนวทางการพัฒนา 
 สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่นิสิต คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไป
ประยุกต์กับตนเองได้ 
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รายการเอกสารหลักฐาน AUN-QA criterion 4 การสอนและวิธีการเรียนรู้วิธีการ 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA4.1-01 ภาพโครงการศิลปะกับชุมชน กิจกรรมตลาด Park In

AUN-QA4.1-02
ภาพแสดงเว็ปไซต์ของหลักสูตร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยว
ข้องได้ใช้งาน

AUN-QA4.1-03
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านปรัชญาการศึกษามี
ความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

AUN-QA4.2-01
ภาพถ่ายโครงการการออกแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ชุมชนบ้านเนินหิน
กอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทเนเชอรัล เบสท์สกิ

AUN-QA4.2-02
ภาพถ่ายกิจกรรมการทดลองพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด Eco Design

AUN-QA4.2-03
ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ที่เป็นการบูรณาการความรู้ที่หลากหลายมาสู่การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

AUN-QA4.2-04
การมาบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนักออก
แบบอุตสาหกรรม Mr. Suh, Myoungwon จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

AUN-QA4.2-05

ภาพโครงการนวัตกรรมการลดขยะพลาสติกจากหน้ากากฉายรังสีสู่งานศิลปะ 
ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นการร่วมมือกับอาจารย์กัลยาณี เผือกนำผล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเซรามิกซ์
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 

measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 

Programme and its courses. 

หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 

formative, and summative purposes. 

มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 

concerned. 

การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 

Programme. 

การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร  
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 

reliable and fairly administered. 

มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
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7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 

ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้นำไป
ทดลองใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist
ระดับ

2560 2561

5.1 The student assessment is constructively aligned 
to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 3

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students (4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อ
บังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

3 3

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม

4 4

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา  
      และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4 4



 60

5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ผลการดำเนินงาน   
 การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้งก่อนการรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา และการ 
ทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา โดยรายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการทำงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม วางแผน กำหนด รูปแบบการรับเข้าที่เหมาะสมกับหลัก
สูตร และคุณสมบัติิของนิสิตที่ต้องการ โดยคำนึงถึงการประเมินผลการรับเข้าในปีก่อนๆ ที่ผ่านมา 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม วางแผน กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ตามกำหนดใน มคอ. 2 และกำหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมถึงผลการประเมินผู้สอนของแต่ละรายวิชา รวมไปถึง 
ผลการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 5 และ มคอ.6 เพื่อตรวจสอบถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขในครั้งต่อ
ไป 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. ในการประเมินผู้เรียนก่อนรับเข้านั้น ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออก
แบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ไม่มีการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรแล้ว ในปีการศึกษาที่ 
2560 เป็นการรับเข้าหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่เป็นหลักสูตรสองภาษาอย่างเต็มรูปแบบ 
 ในการกำหนดการรับเข้าของ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้
ในหลักสูตรดังนี้  
  1.   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
3 3

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3

AUN-QA Criterion 5 – Checklist
ระดับ

2560 2561
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กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครไว้ดังนี้ 
   1) กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
   2) จะต้องไม่เป็นผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  
   3) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ/หรือ PAT โดยประมวลผลเป็น  

      คะแนน 100%  

   4) มีความประพฤติเรียบร้อย  
   5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
   6) มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด 
 ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้จาก  
เว็บไซต์หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา [AUN-QA5.1-01] โดยมหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเบื้องต้นและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสอบสัมภาษณ์ตาม 
รายละเอียดเฉพาะโครงการของการรับสมัครที่แตกต่างกัน โดยหลักสูตรยังมุ่งเน้นการดำเนินการคัดเลือก
นิสิตที่รับเข้าจากวิธีการสอบตรงของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพื่อให้ได้นิสิตที่มีทักษะความรู้
ด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่ก็ยังมีการรับเข้าในรูปแบบ Admission เพื่อเปิดโอกาส
และทดสอบระบบ TCAS แบบใหม่ในปีการศึกษาที่ 2561 ซึ่งจำนวนอาจารย์ต่อจำนวนนิสิตได้ปรับเปลี่ยน
เป็น 1:20 แล้ว ทำให้ทางหลักสูตรสามารถรับนิสิตได้ในจำนวน 25 คน 
การประเมินการรับเข้า 
 ในการรับเข้าทางหลักสูตรได้มีการจัดประชุมเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินในทุกๆส่วน โดย
แบ่งในส่วนของการรับเข้าออกเป็น 
 1) ช่องทางการรับเข้า ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบว่ า  ช่องทางแต่ละช่องทางให้ ลักษณะนิสิตที่เป็น
แบบอย่างไร ช่องทางใดสามารถรับเข้านิสิตใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการและอัตลักษณ์ของหลัก
สูตรมากที่สุด ซึ่งผลจากการประเมินนี ้ สามารถนำไปกำหนดช่องทาง และจำนวนการรับเข้าของนิสิตใหม่
ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2)  ข้ อสอบที่ใช้ในการประเมินนิสิต  ข้อทดสอบสำหรับการรับเข้านั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรือไม่ในการดึงศักยภาพของผู้ทดสอบ ให้สามารถแสดงทาง 1) ด้านทักษะทางด้านศิลปะและการ
ออกแบบทั่วไป 2) ศิลปะและการออกแบบทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ 3) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา การคิด การวิเคราะห์ และการประยุกต์ 4) ทักษะในการอธิบาย การนำเสนอแนวคิด 
ความรอบคอบ ครบถ้วน และ 5) ทักษะความรู้ด้านเทคนิคทั่วไปที่จำเป็น ความรอบรู้ และความเข้าใจ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลจากการประเมินนี้ ทำให้ทางหลักสูตรสามารถนำมาพัฒนาข้อทดสอบให ้  
เหมาะสมได้ 
 3) วิธี การสัมภาษณ์ สำหรับวิธีการสัมภาษณ์ และการประเมินผู้สมัครนั้น ได้มีการทำงานร่วมกับ 
ศทส. เพื่อการประเมินรูปแบบการสัมภาษณ์ในสาขาศิลปกรรมศาสตร์โดยแบ่งออกเป็นการประเมินใน 3 

ส่วนด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ทักษะทางด้านศิลปกรรม 2) ความพร้อม และ 3) ทัศนคติ ซึ่งทางหลัก
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สูตรได้มีการกำหนดเพิ่มเติมในรายละเอียดเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการรับเข้าของทางหลักสูตร
เอง 
 4) ช่ วงเวลาของการรับเข้า มีความคิดที่จะนำเอาช่วงเวลาการรับสมัคร การสอบ การสัมภาษณ์ 
และการรายงานตัวของนิสิตใหม่มาวิเคราะห์ผล เพื่อให้ทราบว่าระยะเวลาช่วงใด ความห่างจากการรับเข้า
โครงการหนึ่งและอีกโครงการหนึ่งเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในการเตรียมตัวของผู้สมัคร เพื่อให้ได้นิสิตที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้รับอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง เนื่องจากช่วงเวลาการ
รับสมัครถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง 
 4) ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ส่วนนี้ทางหลักสูตรได้มีการประเมินโดยวิธีการสอบถามและเก็บสถิติ
เพื่อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์การรับเข้าของหลักสูตรต่อไป 
 5) กลุ่มหลักสูตรที่เป็นตัวเลือก ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการประเมิน
และเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการเทียบเคียงกับหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงอื่นๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 ซึ่งการประเมินทั้ง 5 ส่วนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เป็นการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย    
การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์โดยกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนั้น ยังมีการ
เทียบเคียงกับรูปแบบการทำงานของหลักสูตรอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย 
 นอกจากส่วนของการรับเข้าแล้ว มีการตรวจสอบศักยภาพทางด้านวิชาการก่อนที่จะเข้าศึกษาพบ
ว่าของนิสิต ผลปรากฏว่านิสิตมีความรู้ ทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นคณะ
กรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการหลักสูตร จึงได้ให้มีการปรับพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร ์
และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนอย่าละ 10 วัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการ เรียนการสอน  
 2. หลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามกำหนดใน มคอ. 2 และได้จัดการ
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ โดยหลักสูตรกำหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการวัด
และประเมินผลระหว่างเรียนตลอดหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน  
  นอกจากนี ้ คณาจารย์ประจำวิชาจะต้องกำหนดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งประกอบไป
ด้วยข้อมูลทั่วไปของรายวิชา จุดหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา การดำเนินการ การพัฒนาผลการเรียน
รู้ของนิสิต แผนการสอน การประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการปรับปรุงการ
ดำเนินการของรายวิชา  โดยหัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต จะต้องอธิบายถึงวิธีการสอน การวัด
และการประเมินผลตามที่กำหนดไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่
หลักสูตรสู่รายวิชา และจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา คณาจารย์ประจำ
วิชาจะกำหนดวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา เช่น 
 2.1 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการตรวจสอบการอ้างอิงแหล่งข้อมูล การไม่คัดลอก
ผลงานผู้อื่น และการส่งงานตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น 
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 2.2 การประเมินด้านความรู้ เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ประเมินได้จาก
การสอบด้านทฤษฎ ีและโครงการย่อยพื้นฐาน 
 2.3 การประเมินด้านทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 
ประเมินได้จากโครงการหลักที่ต้องมีการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่ได้
เรียนรู้มาทั้งภาคการศึกษา นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.4 การประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จะเป็นประเมินย่อยที่
สามารถทำได้จากการที่นิสิตลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นของ
นิสิต 
 2.5 การประเมินด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสน
เทศ จะเป็นประเมินย่อยที่สามารถทำได้จากการที่นิสิตใช้เทคโนโลยีค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานเอกสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี โปรแกรมสำเร็จรูปที่แตกต่างในการนำเสนอ 
 2.6 การประเมินด้านทักษะพิสัย สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร ์ทำได้จากการตรวจ
สอบความเรียบร้อย ชำนาญของนิสิตจากผลงานต่างๆ  
 ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีรายละเอียดการประเมินผลเป็นไปตามธรรมชาติของวิชา และรูปแบบ 
อัตลักษณ์การสอนของคณาจารย์แต่ละคน อย่างไรก็ตามยังคงต้องให้การประเมินผลครอบคลุม และ  
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 สำหรับการส่งเอกสาร มคอ.3 และ มคอ. 4 จะทำในระบบ [AUN-QA5.1-02] ก่อนเปิดภาคการ
ศึกษา 30 วัน และเมื่อส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4  ในระบบแล้วอาจารย์ประจำหลักสูตรจะประชุมหารือ 
และตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ. 4 ดังกล่าวว่ามีความเรียบร้อย สมบูรณ์ ครบถ้วน วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
แผนการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินมีความสอดคล้องหรือไม่ หากมีความบกพร่อง
ในส่วนใด อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4 กลับไปให้อาจารย์ประจำวิชาแก้ไขและ
ปรับปรุง 
 ในคาบแรกของการสอนแต่ละวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล อันได้
แก่ การทดสอบความรู้ด้านทฤษฎี ภาระงาน ชิ้นงาน การฝึกปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่
นิสิตต้องทำ เกณฑ์การประเมิน การตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบทุกครั้งก่อนเริ่มการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา รวมถึงมีการแจก มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้กับนิสิต และการพูดคุยสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 
  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนและการจบโดยทั่วไปของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีรายละเอียดดังนี ้ 
 1) การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  ซึ่ง
คิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลำดับ ในทุกๆรายวิชา รวมไปถึงวิชาฝึก
ปฏิบัติงานเช่น สหกิจศึกษา 
 2) ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิต ครบตาม
หลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00  
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 3) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบ
ได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด  
 4) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่3.60 ขึ้นไป และไม่เคยสอบ
ได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด  
 3. การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชา จะมีการทำงานร่วมกัน ประชุมหารือของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อกำหนด Rubric Score กลางเอาไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของรายวิชาวิชาที่มุ่งเน้นด้านทฤษฎี และรายวิชาที่มุ่งเน้นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
อาจารย์ประจำรายวิชาสามารถนำเอา Rubric Score ในส่วนนี้ไปดำเนินการปรับค่าน้ำหนักได้เองตามที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 [AUN-QA5.1-03] 

 4. การทวนสอบของลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทำได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับธรรมขาติของวิชา 
การอัตลักษณ์การสอนของอาจารย์ประจำวิชา อาทิ มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน พร้อมกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรม ต่างๆ แนวทาง และ
เกณฑ์การประเมินผลก่อนการเปิดภาคการศึกษา และสรุปผลก่อนการส่งผลคะแนนปลายภาคการศึกษา 
หรือมีการนำเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาทำประเมินนิสิตร่วมกัน ในรายวิชาที่มีผลกระทบต่อสังคม 
หรือมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอก รายละเอียดระบุในข้อ 5.2 

 5. เมื่อใกล้จบภาคการศึกษานิสิตทุกคนจะต้องทำการประเมินผู้สอนและการจัดการเรียนการ 
สอนทุกรายวิชา ผ่านเว็บไซต์ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน [AUN-QA5.1-04] ซึ่งนิสิตจะ
ต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ใน
ห้องเรียน และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปดูผลได้ เมื่อสิ้นสุดภาคการ
ศึกษา เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาและการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
 เมื่อสิ้นสุดการสอนอาจารย์ผู้สอนก็ต้องจัดทำ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ลงในระบบสารสนเทศส่วน
กลางของมหาวิทยาลัยอีกครั้งเพื่อแจ้งผลการประเมินผู้เรียนพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อควรแก้ไขปรับปรุง
ในการจัดการเรียนการสอน [AUN-QA5.1-05] 

 6. การทดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา จะเป็นเพียงการตรวจสอบความครบถ้วนของหน่วยกิต และ
รายวิชาตามข้อกำหนดเท่านั้น หากนิสิตผ่านกระบวนการเรียน การสอบของแต่ละรายวิชาครบถ้วน และ
มีผลคะแนนตามที่กำหนดก็สามารถเรียนจบได้ แต่ได้มีการเพิ่มข้อกำหนดของการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตร สำหรับนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 (หลักสูตรสองภาษา)  
การประเมินผล 
 1. การประเมินผลการรับเข้านั้น ทำได้จากการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตที่รับเข้ามารูป 
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แบบที่แตกต่างกัน ผลปรากฏว่า การรับเข้ารูปแบบการสอบตรงของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ทำให้ได้รับ
นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากที่สุด ตรงกับการประเมินผลในปีการศึกษา 2560  

 ในส่วนของข้อสอบวัดผลด้านทักษะนั้น ของเดิมไม่ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยัง
ใช้ข้อสอบเดิม ทำให้ผู้สมัครสามารถล่วงรู้ข้อสอบได้ก่อน ซึ่งทำให้ไม่สามารถวัดผลการของแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าได้ จึงได้มีการปรับปรุง พัฒนาข้อสอบใหม่เพื่อใช้ในการรับเข้าปีการศึกษา 2561 และได้มีการ
ปรับเปลี่ยนใหม่ในทุกปีการศึกษา  
 2. การประเมินผลของการประเมินผลนิสิตระหว่างการศึกษา ทำได้โดยการตรวจสอบได้จากการ
ประเมินผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ผ่านเว็บไซต์ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน การรายงานผล มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชา และผลการทำงานของนิสิตที่จัดแสดง
ในปลายภาคการศึกษา ผลปรากฏว่า เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 3. การใช้ rubric score กลางของหลักสูตรถูกประเมินออกมาจากผลคะแนนของนิสิตที่มีแนวทาง
ไปในทางเดียวกัน แม้ว่าธรรมชาติของวิชาจะแตกต่างกัน หรือเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
จะต่างกัน และนอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ รูปแบบ rubric score ทำให้นิสิตมีความเข้าใจ และ
สามารถเตรียมตัว เพื่อให้สามารถพัฒนาผลคะแนนของตนเองดีขึ้นได้อีกด้วย ดังเช่นตัวอย่างการใช้ rubic 

score ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม [AUN-QA5.1-06] เป็นต้น 
 4. การประเมินผลของรูปแบบการทดสอบก่อนสำเร็จศึกษาทำได้จากการแบบสอบถามและ   
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฏว่า ให้การทดสอบผลภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามข้อกำหนดจะ
ช่วยคัดกรองคุณภาพของบัณฑิตได ้
แนวทางการพัฒนา 
 1. เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 
2559 ในการรับนิสิตใหมของปีการศึกษา 2561 มีการรับเข้าเป็นหลักสูตรสองภาษา ทำการเรียนการ สอน
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย   ดังนั้น   จึงกำหนดให้นิสิตมีการทดสอบผลภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามข้อ
กำหนด ซึ่งการวัดผลภาษาอังฏฤษนี้นั้น จะไม่ใช่เป็นการวัดครั้งเดียว จะมีการพัฒนาและวัดผลนิสิตใน
หลายๆครั้ง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจบออกไปทำงานได้จริง 
 2. ศึกษาแนวทางการวัดผล เทียบเคียง และให้มีการร่วมกันจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาค
อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การวัดผลมีความเป็นสากล เพื่อให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้ได้
มาตรฐานและสามารถส่งผลดีที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในสถานบันอื่นๆได้ต่อไป 

5.2 การประเมินผู้เรียนประกอบด้วยช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ ์และเกรด 
พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 หลักสูตรมีการประเมินนิสิตในด้านต่างๆทั้งช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ มีสัดส่วนการประเมินเกณฑ์ 
และเกรด ซึ่งมีความชัดเจนและได้แจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า มีการประเมินที่มีมาตรฐาน มีความชัดเจน 
และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร ต่อเนื่องสอดคล้องของในทุกรายวิชาตลอดการเรียนของนิสิตทั้งสี่ชั้นปี เพื่อ
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พัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้านของหลักสูตรศิลป
กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาประชุมและทำความเข้าใจในช่วง
เวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ ์ และเกรด รวมไปถึงวิธีการและแนวทางการแจ้งข้อมูล 
ดังกล่าวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. คณาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ของผู้สอน 
และธรรมชาติของวิชา มีทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์นิสิต และอื่นๆ แต่อย่างไร
ก็ตาม การประเมินจะคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นหลัก ในแต่ละรายวิชาจะมีการให้คะแนนแบบ 
rubric score เพื่อความแสดงความชัดเจนในการประเมินผลงานของนิสิตที่นิสิตสามารถตรวจสอบได้ด้วย
ตนเอง 
  ในรายวิชาที่มีการสอนร่วมกันของอาจารย์หลายคน จะมีการประชุมปรึกษาพิจารณาคะแนน
อย่างเป็นระบบ ก่อนการส่งคะแนนอย่างเป็นทางการ ประเด็นการให้คะแนนในแต่ละด้าน จะเป็นเกณฑ์
การให้คะแนนที่ผู้จัดการรายวิชาได้ชี้แจงให้คณะกรรมการสอบและนิสิตได้ทราบล่วงหน้าจากประมวลราย
วิชาที่แจ้งให้กับนิสิตในชั่วโมงแรกที่พบนิสิตและแนะนำรายวิชา และอาจารย์ประจำวิชาต้องบันทึกราย 
ละเอียดดังกล่าวลงในระบบสารสนเทศน์ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของทางมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน 
อีกด้วย 
 2. ในรายวิชาที่มีคณาจารย์และการประเมินจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ รายวิชาสหกิจศึกษา 
และรายวิชาศิลปนิพนธ์ จะมีการจัดตั้งกลุ่มในเครือข่ายสังคมออนไลน์ facebook ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้
สามารถตรวจสอบข้อมูล การส่งงาน เกณฑ์การประเมิน และกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อสอบถาม 
ส่งข้อความส่วนตัวโดยตรงกับคณาจารย์ผู้สอน สำหรับการสอบถามข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน [AUN-

QA5.2-01] [AUN-QA5.2-02] 

การประเมินผล 
 1. การประเมินทำได้จากตรวจสอบผลงานของนิสิต ผลปรากฏว่า นิสิตทำงานส่งได้ทันตามเวลา 
และมีวางแผนทำงานให้เป็นไปตามกำหนดการได้อย่างดีในแต่ละรายวิชา 
 2. การประเมินโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ซึ่งนิสิตจะต้องประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน 
และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล วิธีการ ข้อ 
บังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ ์ และเกรด ผลปรากฏว่า นิสิตส่วนใหญ่สามาถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได ้
และทราบอย่างชัดเจนก่อนในแต่ละช่วงเวลาการประเมิน 
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แนวทางการพัฒนา 
 สำหรับอาจารย์พิเศษที่ดูแลรายวิชาทั้งภาคการศึกษา จะให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้
ประสานงาน และตรวจสอบ ดูแลด้านติดต่อสื่อสารกับนิสิตอีก 1 คน เพื่อให้ วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการ
ประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและมั่นใจว่ามีการแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบตามที่  
หลักสูตรกำหนดไว้ 

5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนมีการประกันความเที่ยงตรง ความน่า
เชื่อถือและเป็นธรรม 

เนื้อหามีการดำเนินการในส่วนของวิธีการอย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการทวนสอบผลการประเมิน มี
การประชุมคณะกรรมการในสาขาวิชาเพื่อประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน  
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในรายทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาเข้า
ประชุมวางแผน นำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่กำหนดในรายวิชา และเกณฑ์
การประเมินผลต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเที่ยงตรง 
 2. ในระหว่างภาคการศึกษา หากมี การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรม
ต่างๆที่กำหนดในรายวิชา เกณฑ์การประเมินผล อาจารย์ประจำวิชาสามารถขอเสนอการประชุม เพื่อขอ 
ความคิดจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 
 3. ในรายวิชาที่เป็นการสอนร่วมกันของอาจารย์ภายในหลักสูตรมากกว่า 1 คน จำเป็นจำต้องมี
การประชุมภายในอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการดำเนินการประเมินผลงานนิสิตในแต่ละโครงการ หรือ
การก่อนและหลังการสอบเสมอ เพื่อเป็นการทวนสอบ 
 4. ในรายวิชาที่มีการสอบร่วมกับอาจารย์พิเศษภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม หรือมีส่วนร่วม
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมภายนอก หรือรายวิชาที่มีผลกระทบต่อสังคม จะต้องมีการ  
ประเมินผลโดยผลจากภายนอกจำนวนครึ่งหนึ่ง 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรได้กำหนดให้อาจารย์ประจำวิชาต่างๆ ส่งรายละเอียดการสอน หรือ มคอ. 3 และ. 
มคอ. 4 และส่งข้อสอบหรือรูปแบบที่จะใช้ประเมินผลการศึกษาให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ
สอดคล้องกับบทเรียนและเนื้อหาการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ. 4  โดยจัดทำรายงานประชุมที่ลง
รายละเอียดการตรวจสอบทุกรายวิชา ซึ่งอาจจะส่งให้อาจารย์ประจำวิชาแก้ไขพิจจารณาแล้วว่าไม ่   
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นิสิตจำเป็นต้องรับการประเมิน หลังจากการศึกษาครบแล้ว เพื่อให้
การประเมินผลการเรียนของนิสิตมีความเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรมต่อนิสิต  
 2. เมื่ออาจารย์ประจำวิชาเข้าห้องเรียนคาบแรกเพื่อชี้แจงคำอธิบายรายวิชา โครงการต่างๆ และ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว นิสิตและอาจารย์ประจำวิชาสามารถพิจจารณาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันที่
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เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการประเมินผลการศึกษาได้ หากจำเป็น     
อาจารย์ประจำวิชาสามารถขอเสนอการประชุม เพื่อขอความคิดจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้โดย
การให้คะแนนผลงานของนิสิตในแต่โครงการระหว่างภาคการศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบ
คะแนนกับเกณฑ์การให้คะแนนแบบ rubric score ของโครงการนั้นๆ ได้อย่างเปิดเผย อีกทั้งนิสิตยังได้รับ
ข้อเสนอแนะเพื่อสามารถนำไปพัฒนาผลงานของโครงการต่อๆ ไปได้อีกด้วย 
 3. รายวิชาที่เป็นการสอนร่วมกันของอาจารย์ภายในหลักสูตรมากกว่า 1 คน จำเป็นจำต้องมีการ
ประชุมภายในอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการดำเนินการประเมินผลงานนิสิตในแต่ละโครงการ หรือการ
ก่อนและหลังการสอบเสมอ เพื่อเป็นการทวนสอบ อาทิ ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 มีรายวิชาองค์ประกอบศิลป์ ที่มีอาจารย์ผู้สอน 2 คน ทั้ง
สองจำเป็นต้องมีการประชุมก่อนและการประเมินโครงการใดๆของนิสิตตลอดภาคการศึกษา เป็นต้น 
 4. รายวิชาที่มีการสอบร่วมกับอาจารย์พิเศษภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม หรือมีส่วนร่วม
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมภายนอก หรือรายวิชาที่มีผลกระทบต่อสังคม จะต้องมีการ  
ประเมินผลโดยผลจากภายนอกจำนวนครึ่งหนึ่ง อาทิ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 ในรายวิชาศิลปนิพนธ์ ที่เป็นรายวิชาที่มีผลกระทบต่อสังคม 
ในการนำเสนอผลานของนิสิต เพื่อเป็นการทวบสอบให้เกิดการให้คะแนนที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงให้มี  
กรรมการจากภายนอกจำนวน 5 คน และภายในจำนวน 5 คนเท่ากันในการประเมินผลงานนิสิต เป็นต้น 
การประเมินผล 
  การประเมินโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu. 

ac.th/) ซึ่งนิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมิ น   
การสอนของอาจารย์ในห้องเรียน และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถามเกี่ยว
กับเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนมีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
ผลปรากฏว่า นิสิตมีความเห็นว่าเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนมีการประกันความเที่ยงตรง
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

ศึกษาวิธีการและแนวทางการประเมินผลจากสถานบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การ 
ประเมินผลมีความเป็นสากล เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งโครงการแลกเปลี่ยน
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สะท้อนได้จากการมีกระบวนการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะและให้ผลย้อนกลับ
จากการประเมินนั้น    
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แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในรายทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาเข้า
ประชุมวางแผน นำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรมต่างๆที่กำหนดในรายวิชา เกณฑ์การ
ประเมินผลต่อคณะกรรมการ  รวมไปถึงกำหนดการการเรียนการสอน และวิธีการให้ผลป้อนกลับในการ
ประเมินผู้เรียน 
วิธีการดำเนินงาน  
 1. หลักสูตรมีการประเมินผลที่หลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ทั้งการประเมิน
ผลวินิจฉัย การเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ โดยแต่ละรายวิชาของ
หลักสูตรจะมีการวางแผนการประเมินตลอดจนมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

และ มคอ.4 ซึ่งจะมีการชี้แจงข้อมูลส่วนนี้ในคาบแรกของการเรียนการสอน รวมทั้งนิสิต ยังสามารถตรวจ
สอบได้ในระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย 
 2. ในกระบวนการเรียนการสอน ทุกรายวิชาในสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 และ หลักสูตรปรับปรุง 2559 จะเป็นมีการประเมินผล  
กระบวนการต่อกระบวนในการทำโครงการ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งนิสิตสามารถรับผลป้อนกลับ
ในการประเมินได้ทันที ให้รูปแบบคำแนะนำและข้อเสนอแนะ อาทิ รายวิชาการออกแบบของเด็กเล่น ใน
สูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 นิสิตได้รับมอบ
หมาย เป็นโครงการย่อย 2 โครงการ โครงการหลัก 1 โครงการ การทำรายงานคนคว้า 1 โครงการ และ
การสอบปลายภาค 1 ครั้ง ดังนั้น ในโครงการย่อยแต่ละโครงการ รวมไปถึงโครงการหลัก จะใช้วิธีการ 
กำหนดงานที่นิสิตต้องส่งตามลำดับขั้น เช่น การค้นคว้าข้อมูล การเขียน design brief และกำหนด 
concept การร่างแบบ การศึกษาต้นแบบจำลอง การเขียนแบบ ความคืบหน้าในการผลิต การเรียน
รายงานสรุป และการนำเสนอผลงานรวมทั้งสุดท้าย (Final Presentation) ซึ่งในแต่ละขั้นตอน จะมีการให้
คะแนน อัพเดทสถานะ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นิสิตทราบผลและทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนที่
ขาดตกบกพร่องได้ทันถ่วงที จนกระทั่งงานเสร็จครบกระบวนการ สำหรับการสอบ จะมีการเฉลยข้อสอบ 
และบอกผลทันทีในสัปดาห์ถัดไป และสำหรับรายงาน นิสิตจะต้องพูดคุยแนวทางและหัวข้อการค้นคว้า
ก่อน เพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนถึงวันนำเสนอและส่งรายการจริง [AUN-QA5.4-01] เป็นต้น 
  3. อาจารย์ประจำวิชาจะจัดให้มีชั่วโมงให้คำปรึกษากับนิสิตในรายวิชา นอกชั่วโมงของรายวิชา
เอง เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในรายวิชานอกเวลาเรียนโดยนัดหมายล่วงหน้าก่อน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
ให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนให้ได้ทันเวลา และจะมีการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้ ซึ่งจะ
รายงานไว้ใน มคอ.5 หรือ มคอ.6 ด้วย นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถทราบและทวนสอบผลการประเมินได้
ตลอดจากผู้สอน และสามารถเข้าระบบการประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินการสอนของ
อาจารย์และตนเองได้ 



 70

การประเมินผล 
 การประเมินโดยใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu. 

ac.th/) ซึ่งนิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา  การประเมิ นการ
สอนของอาจารย์ในห้องเรียน และความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ หนึ่งในหัวข้อเป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลปรากฏว่า นิสิต
ส่วนใหญ่พึ่งพอกับผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียน และมองว่าทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เรียนได้ แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตมักไม่ค่อยเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษา นอกชั่วโมงของรายวิชาเอง ตามที ่
อาจารย์ประจำวิชาได้กำหนดให้ 
แนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนให ้ นิสิตเข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษา นอกชั่วโมงของรายวิชาเอง ตามที่อาจารย์ประจำ 
วิชาได้กำหนดให้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตทำงานอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน
ตนเองได้ 

5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
หลักสูตรมีรูปแบบที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ หรือชี้แจ้งข้อเสนอแนะต่างๆ 

ทั้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนของนิสิต หรือแม้กระทั่ง กิจกรรม โครงการต่างๆของทาง
หลักสูตร โดยรายละเอียดในการดำเนินงานมีดังต่อไนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำการประชุมวางแผนแนวทางเพื่อให้นิสิตสามารถ ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ หรือชี้แจ้งข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ผลการเรียนของนิสิต หรือแม้กระทั่ง กิจกรรม โครงการต่างๆของทางหลักสูตร 
 2. จัดทำช่องทางการร้องทุกข์ที่หลากหลาย และกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. หากผู้เรียนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีข้อร้องเรียนหรือต้องการร้องทุกข์ต่าง ๆ นิสิ ต
สามารถยื่นอุทธรณ์ถึงมหาวิทยาลัยได้  โดยยื่นเรื่องผ่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 2. ทางมหาวิทยาลัยบูรพายังมีหน่วยงานของกองกิจการนิสิตที่รับฟังเรื่องราวร้องเรียนและร้อง
ทุกข์จากนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา    โดยสามารถโทรศัพท์ไปแจ้งที่เบอร์ 038 102 222 ต่อ 2530 หรือ
ทางอีเมล์ student@buu.ac.th  

 3. ทางหลักสูตรได้จัดทำกระบวนร้องทุกข์ หรือชี้แจ้งข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ผลการเรียนของนิสิต หรือแม้กระทั่ง กิจกรรม โครงการต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมา โดยนิสิต
สามารถใช้แบบฟอร์มร้องทุกข์ และแสดงข้อคิดเห็นได้จากพื้นที่สำนักงานของหลักสูตร โดยทุกๆวันศุกร์

mailto:student@buu.ac.th
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ในทุกสัปดาห์จะมีการนำเอาข้อร้องทุกข์และข้อเสนอแนะมาพิจจารณา เสนอแแนวทางชี้แจ้งแก้ไขใน
อังคาร สำหรับเรื่องที่ไม่ต้องการการพิจจารณาร่วมกัน สำหรับเรื่องที่ต้องพิจจารณาร่วมกันของคณะกรรม
การผู้บริหารหลักสูตร จะต้องผ่านกระบวนการประชุมก่อนในรอบการประชุม 2 เดือนครั้ง หากเป็นเรื่อง
พิจารณาเร่งด่วน จะดำเนินการจัดการประชุมพิจจารณาทันทีให้สัปดาห์ถัดไป และแจ้งผลทันทีหลัง    
จากการประชุมพิจจารณา ที่ผ่านมายังไม่มีนิสิตร้องเรียนเรื่องใดผ่านช่องทางนี้ 
 4. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน หรือชี้แจ้งข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ productdesign. 

burapha@gmail.com โดยกำหนดหัวข้อว่า “การร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” หรือ “Complaints and 

suggestions” ที่ผ่านมายังไม่มีนิสิตร้องเรียนเรื่องใดผ่านช่องทางนี้ 
การประเมินผล 
 ประเมินจากการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดเอาไว้ให้ และการทำแบบสอบถามความคิด
เห็นการตอบรับของหลักสูตรจากการร้องเรียน ผลปรากฏว่า ที่ผ่านมายังไม่มีนิสิตร้องเรียนเรื่องใดผ่านช่อง
ทางร้องเรียนใด อันเนื่องมาจาก นิสิตคุ้นเคยกับการพูดคุยแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องที่มีปัญหาผ่านทาง
อาจารย์โดยตรงมากกว่าที่จะดำเนินตามกระบวนการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่านิสิตจะใช้การพูดคุยเกี่ยวกับ
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน แต่เมื่อคณาจารย์รับเรื่องมาแล้ว ก็จะดำเนินการเข้าสู่กระบวนประชุมหารือ และ
แจ้งผลตามที่กำหนดไว้ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้นิสิตทราบเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนและแจ้งข้อเสนอแนะ ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์ และผ่านการประชุมพบที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละชั้นปีที่ทำเป็นประจำภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง 
 2. คณาจารย์สามารถรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงได้จากทางนิสิตเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือการบันทึก
การร้องเรียนตามแบบฟอร์มเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการตามกระบวนการต่อไป 
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รายการเองสารหลักฐาน AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA5.1-01 ระบบการรับสมัครนิสิตของมหาวิทยาลัย (http://regservice.buu.ac.th/)

AUN-QA5.1-02
มคอ.3 และ มคอ.4 ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์ 
http://tqf.buu.ac.th

AUN-QA5.1-03 Rubric Score กลางที่กำหนดรวมกันโดยหลักสูตร

AUN-QA5.1-04 ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http://assess.buu.ac.th/)

AUN-QA5.1-05
มคอ.5 และ มคอ.6 ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์ 
http://tqf.buu.ac.th

AUN-QA5.1-06 ตัวอย่างการใช้ rubic score ในรายวิชาการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

AUN-QA5.2-01 ตัวอย่าง facebook group สำหรับ รายวิชาสหกิจศึกษา

AUN-QA5.2-02 ตัวอย่าง facebook group สำหรับ รายวิชาศิลปนิพนธ์

AUN-QA5.4-01 ตัวอย่าง มคอ. 3 รายวิชาการออกแบบของเด็กเล่น 

http://regservice.buu.ac.th/
http://tqf.buu.ac.th
http://assess.buu.ac.th/
http://tqf.buu.ac.th
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
Sub Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 

plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 

fulfils the needs for education, research and service. 

มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service. 

มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกำกับติดตามเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 

academic staff will be able to: 

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  
• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

• apply a range of teaching and learning methods and select most 

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 

outcomes; 

การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

• develop and use a variety of instructional media; 

การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 

courses they deliver; 

การกำกับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  
• reflect upon their own teaching practices; and 
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การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 
• conduct research and provide services to benefit stakeholders 

การทำวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 

การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 

understood. 

มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 

and aptitude. 

มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความ
สามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 

stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 

บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    โดยคำนึงถึง  
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 

and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 

identified needs. 

มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist
ระดับ

2560 2561

6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

  มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม 

 ความจำเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ

3 4

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้
สอน และกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

4 4

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (4,5,6,7) 

 กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 4

6.4  Competences of academic staff are identified      
       and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ

3 3
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6.5  Training and developmental needs of academic  
staff are identified and activities are     
      implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น 

4 4

6.6  Performance management including rewards   
      and recognition is implemented to motivate   
      and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3

6.7  The types and quantity of research activities by  
academic staff are established, monitored and   
       benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา  
       เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย  
       ของบุคลากรสายวิชาการ

3 3

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4

AUN-QA Criterion 6 – Checklist
ระดับ

2560 2561
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ตารางข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร  

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นำไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  

  3. การคำนวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคำนวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีที่ 1 โดยกำหนด 1 FTE เท่ากับการทำงาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง
รวม จำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญา
เอกจำนวน (ราย) FTE

1. ศาสตราจารย์

2. รองศาสตราจารย์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. อาจารย์ 1 3 4 2

5. อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 1 1

รวม 1 4 5 3

ปีการศึกษา จำนวนอาจาร
ย์ทั้งหมดต้น
ปีการศึกษา

จำนวนอาจาร
ย์ลาออก/
เกษียณใน
ระหว่างปีการ
ศึกษา

จำนวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง
ปีการศึกษา

จำนวน
อาจารย์ทั้ง
หมดปลาย
ปีการศึกษา

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล)

2557 5 - - 5

2558 5 - - 5

2559 5 - - 5

2560 5 - - 5

2561 5 - 1 5
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ตารางการคํานวณค่า FTEs ของบุคลากรประจําสายสอนและวิจัยที่สอนเต็มเวลา และปฏิบัติงานในป ี
การศึกษา 2561 
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร. รสา สุนทรายุทธ 

ลำดับที่ รหัสและรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 - ธันวาคม 2561

1 60110159 สุนทรียศาสตร์ (สอนร่วม) 3 (3-0-6)

2 61150359 ออกแบบจัดสวน 3 (2-2-5)

3 60212559 องค์ประกอบศิลป์ (สอนร่วม) 3 (2-2-5)

4 63225159 การสื่อสารสำหรับนักออกแบบ 3 (2-2-5)

5 610201 ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 3 (3-0-6)

6 63225259 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-2-5)

7 632471 การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

8 632462 สหกิจศึกษา (สอนร่วม) 6 (0-18-0)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น ...............26.5............. ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562

7 63225659 แนวโน้มสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (2-2-5)

8 632369 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 (1-2-3)

9 610201 ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 3 (3-0-6)

10 61150459 การออกแบบของเด็กเล่น 3 (2-2-5)

11 60212459 การวาดเส้น 2 3 (1-4-4)

12 632471 การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

13 632481 ศิลปนิพนธ์ (สอนร่วม) 8 (2-12-10)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น ..............19.6............... ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมทั้งหมด ..............46.1............... ชั่วโมง/สัปดาห์

มีค่า FTE เป็น ...................1.32.......................................
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ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร. มิยอง ฃอ 

ลำดับที่ รหัสและรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 - ธันวาคม 2561

1 60212559 องค์ประกอบศิลป์ (สอนร่วม)  3 (2-2-5)

2 60433159 คอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐานเพื่อการออกแบบ 3 (2-2-5)

3 63237459 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 (2-2-5)

4 632366    การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 (1-3-5)

5 632471    การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

6 632462    สหกิจศึกษา (สอนร่วม) 6 (0-18-0)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น .............14.1................ ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562

7 63215159 การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบ 3 (2-2-5)

8 63225459 การวิเคราะห์และพัฒนาวัสดุ 3 (2-2-5)

9 63237159 ความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (2-2-5)

10 632367     การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 3 (1-3-5)

5 63248159 การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

11 632481    ศิลปนิพนธ์ (สอนร่วม) 8 (2-12-10)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น ..............13.9............... ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมทั้งหมด ..............28............... ชั่วโมง/สัปดาห์

มีค่า FTE เป็น ...................1.02.......................................
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ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ฝนทิพย ์รังสิตสวัสดิ์ 

ลำดับที่ รหัสและรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 - ธันวาคม 2561

1 61150259 การออกแบบตราสินค้า 3 (3-0-6)

2 632461 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 (1-3-5)

3 63225259 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 (สอนร่วม) 3 (2-2-5)

4 60212359 การวาดเส้น 1 (สอนร่วม) 3 (1-4-4)

5 632471 การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

6 632462 สหกิจศึกษา (สอนร่วม) 6 (0-18-0)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น .............17.5................ ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562

7 63215259 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (2-2-5)

8 63246259 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)

9 632481 ศิลปนิพนธ์ (สอนร่วม) 8 (2-12-10)

10 632471 การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น ..............11............... ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมทั้งหมด ..............28.5............... ชั่วโมง/สัปดาห์

มีค่า FTE เป็น ...................0.81.......................................
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ชื่อ - นามสกุล อาจารย์มณเฑียร หงุ่ยตระกูล (ลาศึกษาต่อ สอนเพียงภาคการศึกษาต้น 2561) 
- ไม่ได้รับข้อมูล - 

ชื่อ - นามสกุล อาจารย์วรรณวรางค์ เล็กอุทัย 

ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร. ปภัทรนันท์ คุณพูนทรัพย์ (แทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ สอนเพียงภาคการ
ศึกษาปลาย 2561) 

ลำดับที่ รหัสและรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างเดือน สิงหาคม 2561 - ธันวาคม 2561

1 60212559 องค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5)

2 60212559 องค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5)

3 60212559 องค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5)

4 6033159 ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม่ 3 (3-0-6)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น .............…. 15............... ชั่วโมง/สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562

5 60211259 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3 (3-0-6)

6 60211259 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3 (3-0-6)

7 60211259 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3 (3-0-6)

8 60333259 ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย 3 (3-0-6)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น ..............12............... ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมทั้งหมด ..............27............... ชั่วโมง/สัปดาห์

มีค่า FTE เป็น ...................0.77.......................................

ลำดับที่ รหัสและรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562

1 60211259 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3 (3-0-6)
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ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

2 60212459 การวาดเส้น 2 (สอนร่วม) 3 (1-4-4)

3 63248159 การศึกษาส่วนบุคคล (สอนร่วม) 4 (2-4-6)

4 632481 ศิลปนิพนธ์ (สอนร่วม) 8 (2-12-10)

รวมจำนวนชั่วโมงเป็น .............. 9.5 ............... ชั่วโมง/สัปดาห์

รวมทั้งหมด .............. 9.5 ............... ชั่วโมง/สัปดาห์

มีค่า FTE เป็น ................... 0.27.......................................

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย

สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต

2561 4.37 4.19 1:18.2

ปี

ผลงานเผยแพร่

รวม

จำนวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ
นักวิจัย

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร

2557 - - 1 1 2 0.4

2558 - - 3 1 4 0.8

2559 - - 6 2 8 1.6

2560 - 1 3 2 6 1.2

2561 1 2 3 0.6
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปี

ผลงานเผยแพร่

รวม

จำนวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ
นักวิจัย

ระดับภู
มิภาค

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร

2557 - - - - 3 3 0.6

2558 - - - - 6 6 1.2

2559 - - - - 10 10 2.0

2560 - 1 7 - 25 33 6.6

2561 8 8 1.6

ลำ
ดับ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/

ดูงาน ฯลฯ/ระหว่างวันที่

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ

1 อ. ดร. รสา สุนท
รายุทธ

โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ งาน 
crafts Bangkok 2019 วันที่ 5 เมษายน 
2562 ณ ฮอลล์ EH 101-102 ไบเทค 
บางนา

ได้รับความรู้ด้านงานออกแบบ
ศิลปะหัตถกรรม เพื่อนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

2 โครงการเสวนาการแสดงผลงานเนื่องใน
โอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และนิทรรศ
การผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี 
พันธุภากร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 
2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รับความรู้ด้านงานวิจัย 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
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3 โครงการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการกา
รออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ในวันที่ 6 

เมษายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้รับความรู้ด้านงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องหนัง 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

4 โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ เทศกาล
งานออกแบบ Bangkok design week 

2019 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์ส
ร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์
กลาง เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

ได้รับความรู้ด้านงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ แนวโน้มการออก
แบบ และธุรกิจสร้างสรรค์ 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน

5 เข้าประชุมรับฟังนโยบายในการบริหาร
งานของผู้บริหารคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 
ในวันที่ 17 มกราคม 2562 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รับความรู้ด้านความร่วมมือ
ในการดำเนินงานเพื่อคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้
ในการจัดการบริหารสาขา 
วิชาฯ

6 เข้าชมนิทรรศการ The 1st 

International art and design 

collaborative exhibition 2019 และ
ประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทาง
ศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบระดับ
ชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รับความรู้ด้านงานออกแบบ 
ศิลปะ และการทำวิจัย เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โครงการวิจัยแบบบูรณาการ อาคาร
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที 11-12 มกราคม 
2562

ได้รับความรู้ด้านการทำวิจัย 
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการ 
พัฒนาตนเองในการทำวิจัย

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
คำขอรับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา และในมหา
วิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก”

ได้รับความรู้ด้านการเขียน
คำขอรับสิทธิบัตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่อง
หมายการค้าเพื่อนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
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ลำ
ดับ

ชื่ออาจารย์ ผู้รับ
ผิด 

ชอบหลักสูตร

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ/ระหว่างวันที่

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ

1 อ. ดร.มิยอง ซอ การอบรม สัมมนา และประชุมทาง
วิชาการ “International Design 

Workshop for Dongfengyun, 2019-

Creative MILE, Yunnan, China”, 

Yunnan Arts University, China  

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม-1 มิถุนาย
นพ.ศ. 2562

ใช้ในการพัฒนาความรู ้
ด้านพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิต (การจัด
การเรียนการสอน) 
ได้เครือข่ายระดับชาติและ
นานาชาติ

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลาสติก
ชีวภาพ”ระหว่างวันที ่29 มกราคม พ.ศ. 
2562

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

ลำ
ดับ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/

ดูงาน ฯลฯ/ระหว่างวันที่

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ

1 อ. ฝนทิพย์ รังสิต
สวัสดิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนคำขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร”

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา

2 เข้าประชุมรับฟังนโยบายในการบริหาร
งานของผู้บริหารคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ 
ในวันที่ 17 มกราคม 2562 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร

3 โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ เทศกาล
งานออกแบบ Bangkok design week 
2019 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์ส
ร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์
กลาง เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านงานออกแบบในปัจจุบัน
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4 โครงการเสวนาการแสดงผลงานเนื่องใน
โอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และนิทรรศ
การผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี 
พันธุภากร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 
2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 
และต่อยอดใช้ในงานออกแบบ

5 โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ งาน crafts 
Bangkok 2019 วันที่ 5 เมษายน 2562 
ณ ฮอลล์ EH 101-102 ไบเทค บางนา

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านงานออกแบบในปัจจุบัน

6 โครงการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการกา
รออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ในวันที่ 6 
เมษายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านกา
รออกแบบและผลิตเครื่องหนัง 
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

7 เข้าชมนิทรรศการ The 1st 
International art and design 
collaborative exhibition 2019 และ
ประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทาง
ศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบระดับ
ชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านงานออกแบบในปัจจุบัน

ลำ
ดับ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิด
ชอบ 
หลักสูตร

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/

ดูงาน ฯลฯ/ระหว่างวันที่

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ

1 อ. มณเฑียร หงุ่ย
ตระกูล

- ไม่ได้รับข้อมูล - - ไม่ได้รับข้อมูล -
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ลำ
ดับ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/

ดูงาน ฯลฯ/ระหว่างวันที่

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ

1 อ. วรรณวรางค์ 
เล็กอุทัย

ร่วมงานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า
ทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และ
นิทรรศการ IADCE2019 The 1st 
International Arts & Designs 
Collaborative Exhibition

เพื่อสานสร้างงานด้าน
ศิลปกรรมและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
แลกเปลี่ยนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับสากล

2 เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมศักยภา
พด้านงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในการ
ศึกษาดูงานเทศกาลศิลปะนานาชาติบาง
กอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ในวันที่ 23 
มกราคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
สามารถ และศักยภาพด้าน
งานศิลปะ

ลำ
ดับ

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิด
ชอบ 
หลักสูตร

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมนา/ประชุมทางวิชาการ/

ดูงาน ฯลฯ/ระหว่างวันที่

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ

1 อ. ดร.  
ปภัทรนันท์ คุณพูน
ทรัพย์

การอบรมแนะนำแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในสายงาน โดยคณาจารย์สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 ธันวาคม 
2561 ณ สาขาวิชาการออกแบบผลิต
ภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการสอน

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ  
4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 
UAD-202 หอประชุมธำรง บัวศรี มหา
วิทยาลัยบูรพา 

เพื่อเตรียมการทำผลงานวิชา
การและขอตำแหน่งทาง
วิชาการ
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ผลการดำเนินงาน   
6.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ เพื่อเติมเต็ม
ความจำเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการตามความ
ต้องการและจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่งผลให้บุคคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการโดยตลอด โดยราย
ละเอียดในการดำเนินงานมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำการประชุมวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ และ
แผนการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำการฝึกอบรมการทำวิจัย และผลงานทางวิชาการที่ม ี 
ประสิทธิภาพ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
วิธีการดำเนินงาน 
  1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์
จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการใน
ระดับที่สูง โดยระบุจำนวนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ที่เป็นเป้าหมายใน

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจาร
ย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 
หัวข้อเรื่อง Active Learning for Digital 
Learners: Are you ready? 

13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม PJ 
301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก 

4 เข้าชมนิทรรศการผลงานทุนวิจัยของ 
ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร ในวัน
อังคารที่ 2 เมษายน 2562 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านผล
งานวิชาการและกระบวนการ
ทำงาน

5 โครงการศึกษานอกสถานที่ ณ งาน 
crafts Bangkok 2019 วันที่ 5 เมษายน 
2562 ณ ฮอลล์ EH 101-102 ไบเทค 
บางนา

เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านแนว
โน้มการอออกแบบผลิตภัณฑ์
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แต่ละปี และการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยการอบรมบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ด้านการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ให้บุคลากรสามารถเข้าสู่กระบวนการเพื่อขอตำแหน่ง
ทางวิชาการกันทุกคน นอกจากนี้ยังมีแผนการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น โดยในปีการ
ศึกษา 2561 มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็น 2 คน นอกจากนั้น ในปีการศึกษาหน้ายังมี  
บุคลากรที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกอีก 2 คน บุคลากรอีก 1 คนที่ได้ดำเนินการลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกในประเทศ และทางหลักสูตรก็ได้รับบุคลากรระดับปริญญาเอกเข้ามาแทนอีก 1 คน 
อยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านนำชื่อเข้าในหลักสูตร ภายในปีการศึกษา 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก
สูตรทั้ง 5 คนจะมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
 2. การจัดอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพถูกทดลองจัดขึ้นโดยใช้
วิทยากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เพื่อดำเนินการแนะนำคณาจารย์ผู้ 
รับผิดชอบหลักสูตรให้สามารถวางแผน กำหนดตารางเวลา เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้ง
แนะนำแนวทางในการทำวิจัย และผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
การประเมินผล 
 การประเมินผลสามารถตรวจสอบได้จากจำนวนบุคลากรที่ดำเนินการเข้าสู่การขอตำแหน่งวิชาการ 
และการเพิ่มจำนวนของบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ที่ผลปรากฏว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
แนวทางการพัฒนา 
 การจัดการอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพถูกกำหนดให้จัดทำทุกปีการ
ศึกษา ในปีการศึกษาหน้าจะทำการเรียนเชิญ ศ. สุชาติ เถาทอง เป็นวิทยากรอบรม และเสนอแนะนำ
คณาจารย์เพิ่มเติมในการวิจัยสร้างสรรค์อีกด้วย 

6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนและภาระงานของผู้สอนและกำกับติดตาม เพื่อพัฒนาคุณด้าน
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

 มีการตรวจสอบสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนและภาระงานของผู้สอนและกำกับติดตาม เพื่อพัฒนา
คุณด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  โดยการรับนิสิตกลุ่มละไม่เกิน 30 คน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และอาจารย์มีภาระงานสอนขั้นต่ำ 9.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น 
ๆ และมีโครงการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร [AUN-

QA6.2-01] โดยรายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดการประชุมวางแผนการจัดสัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน
และภาระงานของผู้สอนให้เหมาะสมตามข้อกำหนด 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดข้อกำหนดการนิเทศ และการอบรมการสอนของอาจารย์ใหม่ 
(ที่มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี) ซึ่งในปีนี้มีเข้ามาในภาคการศึกษาปลาย 2561 จำนวน 1 คน 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการของ
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รายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) เป็นประจำทุกปลายภาคการศึกษา 
 4. กำหนดให้บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นประจำเมื่อ
มีการจัดขึ้นของทางคณะและทางมหาวิทยาลัย 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้การวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อนักศึกษา 
โดยใช้ค่าสัดส่วนของ FTE ซึ่งกำหนดให้ชั่วโมงทำงานของบุคลากรประจำสายสอนและวิจัยที่สอนเต็มเวลา 
มีค่าชั่วโมงทำงานด้านการสอนและวิจัยเท่ากับ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนั้น ค่า FTE จำนวน 1 หน่วย มีค่า
เท่ากัย 35  ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนค่า FTE ของนิสิตกำหนดให้ค่า FTE จำนวน 1 หน่วย มีค่าเท่ากับ     
การมาเรียนเป็นเวลา 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งพบว่า ค่า FTE ของบุคลากรประจำสายสอนและวิจัยมีค่า
เท่ากับ 4.19 และ ค่า FTE ของนิสิตมีค่าเท่ากับ 4.37 

 2. ด้านการกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน คณะกรรมการประจำหลัก 
สูตรมีการกำกับติดตาม ดังนี้ 
 - การพิจารณารายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) ในส่วนของ 
(1) ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (2) ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่ผู้สอน 
เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา และ (3) ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับปีการศึกษาต่อไป โดย 
นํามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 - การส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน   และการวัด
ประเมินผล [AUN-QA6.2-02] 
 3. การกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัย และคุณภาพด้านการบริการวิชาการ ในปีงบ 
ประมาณที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ใช้งบประมาณ
ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรสายสอน และนิสิตได้มีโอกาสทำงานได้มากขึ้น และสะดวก
มาขึ้น 
 4. จำนวนสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต เป็น 1:18.2 อยู่ในมาตรฐานของ สกอ. ที่เพิ่มจะมีการปรับ
เปลี่ยนให้มีค่าเท่ากับ 1:20 ซึ่งเป็นจำนวนที่มีความเหมาะสมที่อาจารย์จะสามารถดูและจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างละเอียดและใกล้ชิด โดยที่ภาระงานของอาจารย์ยังไม่มากเกินไป 
 5. การมอบหมายงานให้บุคคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ 
ความสามารถโดยทางหลักสูตรได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการกระจายรายวิชาสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน หน้าที่
ในการควบคุมดูแลโครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำโครงการวิจัย อาทิ อาจารย์มิยอง ซอ จบ 
ปริญญาโทการศึกษาด้าน Furniture and Woodworking จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลรายวิชาการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย และรายวิชาการวิเคราะห์วัสดุธรรมชาติ  หรือ อาจารย์รสา 
สุนทรายุทธ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยด้าน Service Design จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการ
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ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับชุมชนต่างๆ เป็นต้น 
การประเมินผล 
 ตรวจสอบจากสัดส่วน ภาระงานชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษาของอาจารย์
แต่ละคน ผลปรากฏว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่มีสัดส่วนชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่าๆกัน ไม่แตกต่างกันมาก มีเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่สัดส่วนชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายวิชาของหลักสูตรมีน้อย เนื่องมาจากคณาจารย์บางคน 
มีความถนัดในบางรายวิชาเท่านั้น และกำลังอยู่ในกระบวนการศึกษาต่อ 
แนวทางการพัฒนา 
 การแก้ไขในส่วนที่มีอาจารย์ส่วนน้อยมีชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์ เฉพาะรายวิชาของหลักสูตร 
น้อยกว่าคณาจารย์คนอื่นๆ ทำได้โดยการส่งอาจารย์ส่วนนั้นไปฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้หลากหลาย หรือมอบหมายภาระงานในส่วนอื่นให้ทำ นอกจากนั้น
หลักสูตรยังสามารถนำเอาอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาสอนให้เหมาะสมกับความรู้ในแต่ละ
รายวิชาได้เช่นกัน 
  

6.3 กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึงจริยธรรมวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการสำหรับ
ตำแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

หลักสูตรมีการสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคคลากรสายวิชาการอยู่บน
พื้นฐานของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่เข้าใจตรงกัน มีการมอบหมายงานให้     
บุคคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ บุคคลากรสาย
วิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    โดยคำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและ
จริยธรรมวิชาชีพโดยประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยรายละเอียดการดำเนินการมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนกำหนดระบบ และกลไกในการรับอาจารย์ใหม่
รวมไปถึงการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกำหนดการ มอบหมายงานให้บุคลากรตามคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และความสามารถ 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ร่วม
การกำหนดระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ รวมไปถึงการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โดย   
พิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษาและความชำนาญของแต่ละคน นอกจากนั้นต้องมีประสบการณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด  
 2. อาจารย์ใหม่ได้รับการอบรมการสอนจากทางคณาจารย์ในหลักสูตร และทางคณะได้ส่งเข้ารับ
การอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเพิ่ม  
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ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ 
 3. ได้มีการจัดการนิเทศอาจารย์ใหม่ไปจำนวน 1 ภาคการศึกษาในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ โดย
เป็นการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) สภาพทั่วไป ได้แก ่การตรงต่อเวลา การควบคุมความเป็น
ระเบียบในชั้นเรียน และการรักษาความสะอาดในชั้นเรียน 2) บุคลิกภาพ ได้แก่ การแต่งกายสุภาพ   

เหมาะสม การใช้น้ำเสียงมีความชัดเจน ความเชื่อมั่นใจตนเอง และการใช้ภาษาสื่อสารและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ 3)  การดำเนินการสอน ได้แก่ เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้การสอดแทรกความรู้
ทั่วไปและคุณธรรม จริยธรรม การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย (การบรรยาย การสาธิต เรียนเป็นกลุ่มการ
รายงานหน้าชั้น การค้นคว้านอกห้อง การปฏิบัติจริงและอื่น ๆ) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือ   
แสดงความคิดเห็น มีการตั้งคำถามที่กระตุ้นผู้เรียนใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น       
การสรุปเนื้อหาได้ตรงตามจุดประสงค์ และ การชี้แนะการเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้า และแหล่งค้นคว้าเพิ่ม
เติม และ 4) การวัดและประเมินผล ได้แก่ ความสอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์ และการประเมิน
ผลตามสภาพจริง (สอบปรนัย สอบอัตนัย สอบปฏิบัต ิการรายงาน การมอบหมายงาน การทำแบบฝึกหัด 
สังเกตพฤติกรรม   ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่คะแนน 85 % ในระดับดีมาก  ซึ่งจะการประเมินครั้งต่อไปจะ
เป็นภาคการศึกษาต้น ปี 2562 [AUN-QA6.3-01] 

  

การประเมินผล 
 1. การประเมินผลทำได้โดยตรวจสอบจากการประเมินผลผู้สอนในระบบของทางมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของความพึงพอใจจากนิสิตผู้เรียน ผลปรากฏว่า รายวิชาส่วนใหญ่ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีจากผู้
เรียน แสดงให้เห็นถึงกับความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  
 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรู้แนวทางและโอกาสทางการก้าวทางสายงาน โดยสามารถเข้าสู่
กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ประเมินได้จากการที่อาจารย์ทุกคนมีผลงานเตรียมพร้อมสำหรับ
การขอตำแหน่งทางวิชาได้ครบจำนวนตามกำหนดเวลา 
แนวทางการพัฒนา 
 ในปีการศึกษานี้มีอาจารย ์ 1 คน เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอก (ลาเต็ม
เวลา) ตามแผนการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางเอาไว้ และอาจารย์ที่ยังอยู่ในกระบวนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกในปีสุดท้ายจำนวน 2 คน (ลาบางส่วนเวลา) ทางหลักสูตรจึงจัดให้มีพี่เลี้ยง สร้างกลุ่ม
ทาง social network เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้การทำศึกษาต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เรียนจบได้ในกำหนดเวลา และโครงการนี้จะจัดทำเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาด้วยต่อไป 

6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคคลากรสายวิชาการ 
 แม้ว่าการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการจะเป็นหน้าที่ของส่วนกลางของทางคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ แต่ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ได้ระบุ 
สมรรถนะที่พึงมีของการเป็นอาจารย์ไว้ให้ครอบคลุมโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
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แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อค้นคว้าศึกษาและหารือเพื่อระบุสมรรถนะที่พึ่ง
มีของการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัด
การประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทุกคนทราบ 
วิธีการดำเนินงาน 

1. มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ  โดยรายการ
ในการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 

ก.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ก.2 การบริการที่ดี ก.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ก.4 การยึด
มั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ก.5 การทำงานเป็นทีม 

ข.1 การคิดวิเคราะห์ ข.2 การมองภาพองค์รวม ข.3 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น ข.4 การสั่งการ 
ตามอำนาจหน้าที่ ข.5 การสืบเสาะหาข้อมูล ข.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม ข.7 ความเข้าใจผู้
อื่น ข.8 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ข.9 การดำเนินการเชิงรุก ข.10 การตรวจสอบความถูก
ต้องตามกระบวนงาน ข.11 ความมั่นใจในตนเอง ข.12 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ข.13 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
ข.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ ข.15 ความผูกพันธ์ที่มีต่อส่วนงาน ข.16 การสร้างสัมพันธภาพ 

ค.1 สภาวะผู้นำ ค.2 วิสัยทัศน์ ค.3 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ค.4 ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน  
ค.5 การควบคุมตนเอง ค.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน [AUN-QA6.4-01] 

2. นอกจากนั้นยังกำหนด สมรรถนะอื่นๆที่เพิ่งมีของการเป็นอาจารย ์อาทิ 
- ความสามารถในการออกแบบวิชา และวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ผลการเรียนที่

คาดหวังที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร  
- มีความสามารถในการประเมินการสอนของตนเอง และประเมินวิชา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

อย่างสม่ำเสมอ  
- มีความสามารถในการทำงานวิจัยและงานบริการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
- มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา หาความรู้เพื่อ

การพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
การประเมินผล  
 1. การประเมินผลทำได้โดย ตรวจสอบจากการประเมินผลผู้สอนในระบบของทางมหาวิทยาลัย
ในส่วนของความพึงพอใจจากนิสิตผู้เรียน ผลปรากฏว่า รายวิชาส่วนใหญ่ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีจาก 
ผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงกับสมรรถนะที่ด ีมีความเหมาะสมของบุคลากร 
 2. ตรวจสอบจากรายงาน การทำงานประจำปีของบุคลากรที่ทำเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกัน
ยายน ผลปรากฏว่า บุคลากรมีผลการทำงานที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก 
แนวทางการพัฒนา 
 สนับสนุนการฝึกอบรมในด้านต่างๆที่บุคลากรมีความคิดเห็นว่าตนเองขาดหรือบกพร่อง 
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6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรม และพัฒนา
ตามความต้องการนั้น 

มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรม
อบรมและพัฒนาตามความต้องการ โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์ ปี 2561 

ได้แก่ การอบรม การประกันคุณภาพ และการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาทางสายงานตาม 
ความสนใจของบุคคลากร รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนกำหนดงบประมาณ และแผนการจัดการอบรม 
การศึกษาดูงาน กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน การวิจัย รวมไปถึงการนำเสนอ ผลงานสร้างสรรค์และ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศประจำปี 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. มีการส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องในสาขาที่เกี่ยวข้อง และยังสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ 
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริม
คณาจารย์ทำการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ 

 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการทำ 
กิจกรรมวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ หากเป็นงานในต่างประเทศ ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จะมีเงิน
ทุนให้ปีเว้นปีเท่านั้น และมีงบประมาณที่จำกัดเนื่องมาจากวิกฤตทางหนี้สินของทางคณะ การประชุมวิชา
การหรือประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาต ิ เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานที่ไปเสนอจะต้องตรง
กับสาขาวิชาที่รับผิดชอบในด้านการเรียนการสอนหรือวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และ 
ปริญญาเอกก็ได้ หากต้องการไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศจะไม่ให้ได้รับเงินทุนใดๆ ผู้ที่จะไปนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการจะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงาน
ของตน ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน ส่วนทางหลักสูตร 
หากมีเงินงบประมาณในแต่ละปีจะมีการวางแผนเอาไว้สำหรับให้คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสไปนำ
เสนอผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกคน [AUN-QA6.5-01] 

การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดยการตรวจสอบรายงานผลการทำงานประจำปีของบุคลากร ผลปรากฏว่า
คณาจารย์จะต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อยสองปีละ 1-2 งาน ทุกคนจะมีการแสดงผลงานสร้างสรรค์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะต้องมีคณาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่าง
ประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและการออกแบบทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ 
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แนวทางการพัฒนา 
 ในปีการศึกษาที ่ 2561 มีการกำหนดให้คณาจารย์ในหลักสูตรเดินทางไปแสดงผลงานสร้างสรรค์
กับโครงการ ANBD ไปนำเสนอผลงานวิจัยกับโครงการ KAAD ประเทศเกาหลีใต้ และการไปเข้าร่วม 
workshop งานออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศเกาหลีใต้ แต่เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีวิกฤตหนี้สิน
จำนวนมาก ทางหลักสูตรจึงกำหนดให้คณาจารย์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรต ิ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 มีการสร้างแรงจูงใจ ให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ และยังมีการให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติ เพื่อเป็น
ขวัญกำลังใจอีกด้วย รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือกำหนดกฏเกณฑ์ในการให้รางวัลยกย่องเพื่อสร้างแรง
จูงใจและการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการชาการให้กับบุคลากรที่ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. มีการกำหนดกฏเกณฑ์ให้บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ที่สามารถมีผลงานสังสรรค์จัดแสดงมากกว่า 
5 งานในต่างประเทศต่อปี มีงานวิจัยนำเสนอ ลงวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
มากกว่า 3 งานต่อปี ผู้ที่ได้รับรางวัลตัดสินให้มีงานวิจัยดีเด่นจากสถาบันระดับชาติ บุคลากรที่มีผลการจัด
การเรียนการสอนดีเด่น และการจัดการบริการวิชาการดีเด่น ตัดสินโดยผลงานนิสิตในโครงการที่เกี่ยวข้อง 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดการตัดสินรางวัลทำเป็นประจำทุกๆ ปลายปี ซึ่งมีอาจารย์มิยอง 
ซอ จากผลงานมีงานวิจัยนำเสนอ ลงวารสารวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 3 งานต่อ
ปี และอาจารย์รสา สุนทรายุทธ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนดีเด่น 
 2. มีการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรเพื่อให้กำลังใจ และสร้างแรงจูงใจให ้ 
บุคลากรพัฒนาตนเองต่อไป 
การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้ โดยการตรวจสอบผลงานของบุคลากร จากรายงานผลการดำเนินการ 
ประจำปี ตรวจสอบจากความพยายามพัฒนาเพื่อให้มีผลงานจัดแสดงรวมไปถึงงานวิจัยต่างๆ เพิ่มขึ้นใน
ทุกๆปี 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ให้กับบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากร ที่ไม่เคยได้รับรางวัล ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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6.7 มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภทและปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัย ของบุคคลากรสายวิชาการ 
 ระบบการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียง เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภทและปริมาณของ  
กิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการและส่งเสริมคณาจารย์ ทำวิจัย
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการให้เงินทุนในการทำ
กิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ และมีการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภทและ 
ปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยดังกล่าวอีกด้วย รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมหารือและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของหลักสูตร ที่มีต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อหาแนวทางสนับสนุนข้อดีและแก้ไขจุดบกพร่อง 
วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการนำข้อมูลจำนวน    
ผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการมาเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางผลงาน
วิจัยที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการ
ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลายประการดังนี ้ 
จุดแข็ง  
 1. มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 2. มีศักยภาพสูงในการทำวิจัย มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยจำนวนมาก มีผลงานวิจัยที่
สามารถนำไปใช้งานจริงได้  
 3. มีศักยภาพในการบริหารวิชาการสู่ชุมชนและสังคม  
 4. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ  
วิชาการเพื่อท้องถิ่น  
 5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนากำลังคนให้มีความเข้มแข็ง  
จุดอ่อน  
 1. ณ ขณะนี้ มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่ครบทั้งหมด  
 2. บุคลากรสายวิชาการยังไม่มีผู้ใดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 3. บุคลากรสายวิชาการยังไม่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  
โอกาส  
 1. มีหน่วยงานภายนอกระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรเป็นอย่างดีทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ  
 2. มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฎิบัติการของบุคลากรสายวิชาการ  
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อุปสรรค  
 1. ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น งบประมาณ ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว ้ 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และงบประมาณสำหรับ
การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพของหน่วยงานได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนให้
บุคลากรได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรต่อคนค่อนข้างสูง  
 3. ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ตลอดเวลาทำให้
เสียเวลาต้องมาเรียนรู้ใหม่และข้อเสนอแนะที่หลักสูตรเสนอไปในแต่ละปีไม่ได้รับการตอบรับจากคณะหรือ
มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขพัฒนาแต่อย่างใด 
การประเมินผล  
 1. การประเมินผลในส่วนของการกำกับรายการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภทและ 
ปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการทำได้โดยการตรวจสอบ แข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของหลักสูตร เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรต้องติดตามข้อมูลการ
ทำงานเพื่อประกอบการรายงานประจำปีส่งให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
 2. มีการประเมินผลงานของอาจารย์เทียบเคียงผลงานของตนเองในแต่ละปี มีการประเมินเทียบ
เคียงกับอาจารย์ภายในหลักสูตร และมีการประเมินผลงานเทียบเคียงกับส่วนขององค์กรภายนอกอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น การนำผลงานไปจัดแสดงกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัลต่างๆ 
ของอาจารย์ในหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา 
 1. จั ดให้มีการอบรมสร้างความรู้ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากร ที่ไม่เคยได้รับรางวัล ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 2. ข้อมูลการติดตามผลการเปรียบเทียบ การทำงาน และการวิจัยจะถูกแจ้งกลับไปยังอาจารย์ผู้
สอนในระหว่างการพิจารณาความดีความชอบเพื่อการปรับปรุง 
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รายการหลักฐาน AUN –QA criterion 6  คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ                                                                                                 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA6.2-01
ตารางสอนคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

AUN-QA6.2-02
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะของ
คณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

AUN-QA6.3-01 การนิเทศการสอนรายวิชาการสุนทรียศาสตร์ของอาจารย์ใหม่

AUN-QA6.4-01
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานและลูก
จ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที ่2)

AUN-QA6.5-01
ภาพการไปนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs 

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 

that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 

research and service. 

มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจำเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 

support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 

defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 

กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 

competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 

stakeholders' needs. 

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, 

and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 

identified needs. 

มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน      

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist
ระดับ

2560 2561

7.1  Support staff planning (at the library, laboratory,  
IT facility and student services) is carried out to  
fulfil the needs for education, research and  service 
(1) 
มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจำเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สำหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ

N/A N/A

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

N/A N/A

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับ
สนุน

N/A N/A

7.4 Training and developmental needs of support  
staff are identified and activities are  implemented to 
fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ 
บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ พัฒนาตาม
ความต้องการนั้น

N/A N/A

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ

N/A N/A

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) N/A N/A
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร ์ 
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้าม)ี 

ลำดับ ชื่อพนักงาน  
ตำแหน่งสนับสนุ
นวิชาการ

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ 

ดูงานฯลฯ

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 

Sub Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the Programme are 

clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 
มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้
เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจำเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as 
well as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบัน
ควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist
ระดับ

2560 2561

8.1 The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and  

 up-to-date (1)  
 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

3 4

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์

3 4

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 4

8.4  Academic advice, co-curricular  activities,   
       student competition, and other student support  
services are available to improve learning and   
       employability (4) 
มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น 
ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ

4 4

8.5  The physical, social and  psychological   
       environment is conducive for education and   
       research as well as personal well-being (5) 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม 
และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุข
ภาวะของผู้เรียน

3 4

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ตารางข้อมูลจำนวนนิสิตในแต่ละชั้นป ี(ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจำนวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 

ภาคการ
ศึกษา/ 
ปีการศึกษา

จำนวนผู้สมัคร 
(No. 

Applied)

จำนวนที่ประ
กาศรับ 
(No. 

Offered)

จำนวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. 
Admitted)

จำนวนที่ลง
ทะเบียน 

(No. 
Enrolled)

จำนวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 
ภาคปลาย 
(เฉพาะ 
ป.ตรี)

1/2556 ไม่มีข้อมูล 30 54 41 ไม่มีข้อมูล

1/2557 ไม่มีข้อมูล 30 42 30 ไม่มีข้อมูล

1/2558 ไม่มีข้อมูล 30 45 25 24

1/2559 ไม่มีข้อมูล 30 32 30 30

1/2560 ไม่มีข้อมูล 30 41 20 19

1/2561 ไม่มีข้อมูล 25 24 24 24

ปีการ
ศึกษา

นิสิต

รวม
ปี 1 ปี 2 ปี 3 >ปี 4

ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
ต้น

ภาค
ปลา
ย

ภาค
ต้น

ภาค
ปลา
ย

2558 28 28 29 29 40 40 40 40 137

2559 28 28 24 24 29 29 39 39 120

2560 20 19 28 28 23 22 29 26 95

2561 24 23 18 18 28 28 22 22 91
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ตารางแผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง 2554 
ปี 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

ปี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)  

ปี 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ 60110159 สุนทรียศาสตร์ 3 (3-0-6)

60211159 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก 3 (3-0-6)

60212359 การวาดเส้น 1 3 (1-4-4)

60212559 องค์ประกอบศิลป์ 3 (2-2-5)

63214159 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (3-0-6)

ราม 20

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 3 (3-0-6)

40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ 60110259 ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย 3 (3-0-6)

60211259 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3 (3-0-6)

60212459 การวาดเส้น 2 3 (1-4-4)

63215159 การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบ 3 (2-2-5)

63215259 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 (2-2-5)

ราม 20

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 309101 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2 (2-0-4)

602102 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 3 (3-0-6)

610201 ภาษาอังกฤษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะ 632231 การสื่อสารสำหรับนักออกแบบ 2 (2-0-4)

632241 ดิจิตอลเพื่อการออกแบบ 2 มิติ 3 (1-3-5)

632243 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3 (1-3-5)

632245 การวิเคราะห์พัฒนาวัสดุจากธรรมชาติ 2 (1-2-3)
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ปี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

ปี 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  

ปี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)  

632246 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ 3 (1-3-5)

ราม 21

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป 222207 การฟังพูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 5 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ 632242 การออกแบบสามมิติ 3 (1-3-5)

632244 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3 (1-3-5)

632247 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักออกแบบ 3 (1-3-5)

632248 แนวโน้มสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 (1-2-3)

ราม 19

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 632251 การวิจัยสำหรับนักออกแบบ 2 (2-0-4)

632352 เทคนิคการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิต
ภัณฑ์

3 (2-2-5)

632361 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3 (1-3-5)

632363 ปัจจัยมนุษย์และการออกแบบ 2 (1-2-3)

632364 การออกแบบตกแต่งภายใน 3 (1-3-5)

632366 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 (1-3-5)

วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

ราม 18

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 632368 การจัดนิทรรศการกับการออกแบบ 3 (1-3-5)

632369 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 (1-2-3)

632362 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3 (1-3-5)
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ปี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)  

ปี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)  

ตารางแผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรปรับปรุง 2559 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

632365 การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่สาธารณะ 3 (1-3-5)

632367 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย 3 (1-3-5)

วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

ราม 16

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 632461 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 (1-3-5)

632462 สหกิจศึกษา 6 (0-18-0)

632471 การศึกษาส่วนบุคคล 4 (2-4-6)

ราม 13

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ 632451 สัมมนาด้านการออกแบบ 2 (2-0-4)

632481 ศิลปนิพนธ์ 8 (2-12-10)

ราม 10

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication

3 (3-0-6)

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
Life Skill and Adolescent Health

2 (2-0-4)
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

วิชาเฉพาะ 60110159 สุนทรียศาสตร ์
Aesthetics

3 (3-0-6)

60211159 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก 
History of Eastern Arts

3 (3-0-6)

60212359 การวาดเส้น 1 
Drawing I

3 (1-4-4)

60212559 องค์ประกอบศิลป์ 
Arts Composition

3 (2-2-5)

63214159 ประวัติศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑH์istory of 

Product Design

3 (3-0-6)

รวม (Total) 20

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
Collegiate English

3 (3-0-6)

40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 
Contemplative Education for Self 

Development

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ 60110259 ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมในประเทศไทย 
History of Arts in Thailand

3 (3-0-6)

60211259 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก  
History of Western Arts

3 (3-0-6)

60212459 การวาดเส้น 2 
Drawing II

3 (1-4-4)

63215159 การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบMechanical 

drawing for Designer

3 (2-2-5)
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

  

63215259 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์Introduction to 

Product Design

3 (2-2-5) 

รวม (Total) 20

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English Writing for Communication

3 (3-0-6)

41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 
Psychology for the Quality of Life

2 (2-0-4) 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with 

ICT

3 (2-2-5)

วิชาเฉพาะ 60433159 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการ
ออกแบบFundamental Computer for 

Design

3 (2-2-5)

63225159 การสื่อสารสำหรับนักออกแบบCommunication 

for Designer

3 (2-2-5) 

63225259 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1   

Product Design I

3 (2-2-5) 

63225559 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ     

Computer – Aided 3D Model

3 (2-2-5)

รวม (Total) 20
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication

3 (3-0-6)

40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficiency Economy and Social 

Development

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ 63225359 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 

Product Design II

3 (2-2-5)

63225459 การวิเคราะห์และพัฒนาวัสดุ 
Development and Analysis of Materials

3 (2-2-5)

63225659 แนวโน้มสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์Trend  

for Product Design

3 (2-2-5) 

63227159 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักออกแบบ   

Advance Computer  for Designer

3 (2-2-5)

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม (Total) 20

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
Lateral Thinking Skill Development

2 (2-0-4)

77037859 การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่าน
วัฒนธรรม  

ASEAN Living through Culture

3 (3-0-6)
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

วิชาเฉพาะ 63234159 การวิจัยสำหรับนักออกแบบ 
Research for Designer

3 (3-0-6)

63237259  ปัจจัยด้านมนุษย์กับการออกแบบ  

Human Factors for Design

3 (2-2-5) 

63237359  การออกแบบตกแต่งภายใน   

Interior Design

3 (2-2-5) 

63237459 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์  

Furniture Design

3 (2-2-5)

รวม (Total) 17

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป 77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ 
Arts and Creativity

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ 60433259 การออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดงExhibition and Event Design

3 (2-2-5)

60433359  การออกแบบบรรจุภัณฑ์   

Packaging Design

3 (2-2-5)

63237159 ความร่วมมือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์

Collaborative For Product Design

3 (2-2-5)

63246259 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม                                       

Environmental Design

3 (3-0-6)

63248159  การศึกษาส่วนบุคคล 
Individual Study

4 (2-4-6)

วิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม (Total) 21
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

  

8.1 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่ว
ถึงและเป็นปัจจุบัน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์
การับนิสิตพร้อมคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน  โดยรายละเอียดของการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการทำงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าของ
หลักสูต รวมไปถึงการหาแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติที่คาดหวัง 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. การกำหนดนโยบายและการเกณฑ์การรับเข้าจะคำนึงถึงจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและ 
ความต้องการบัณฑิตของประเทศ และเกณฑ์ดังกล่าวมีการประกาศ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลายช่อง
ทางการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ส่วนช่องทางที่สะดวกที่สุดในการ
ติดตามประกาศรับสมัครสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษา คือ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
กองทะเบียน และประมวนผลการศึกษา [AUN-QA8.1-01] และในปีการศึกษา 2560 จะมีประชาสัมพันธ์

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ 63247159 สหกิจศึกษา   

Cooperative Education

6 (0-18-9)

รวม (Total) 6

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ 63246159 สัมมนาด้านการออกแบบ   

Design Seminar

3 (3-0-6)

63249159 ศิลปนิพนธ์ 
Arts Thesis

8 (2-12-10)

รวม (Total) 11
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ผ่าน facebook page ที่ามารถในข้อมูลได้รวดเร็ว และสามารถตอบข้อสงสัยของกลุ่มเป้าหมายได้ทันที
และใกล้ชิด เมื่อสมัครผ่านระบบมาแล้วมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสอบสัมภาษณ์ตามโครงการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป หลังจากนั้นคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเอกสารที่ครบถ้วนตามที ่   
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยปกติจะมีกระบวนการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิต ดังนี ้ 

1. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุม วางแผน และกำหนดแผนการรับ และจำนวนรับนิสิตตาม
แผนการรับนิสิต 

2. คณะกรรมการประจำหลักสูตรประชุม กำหนดเกณฑ์การรับนิสิต  
3. คณะกรรมการประจำหลักสูตรแจ้งจำนวนการรับ และเกณฑ์ให้กับฝ่ายวิชาการของคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 

4. ฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์นำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และส่งจำนวนการ
รับ และเกณฑ์การคัดเลือกให้กับมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ตามจำนวนและเกณฑ์ที่ได้รับจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6. ผู้สมัครดำเนินการผ่านเว็บไซต์หน่วยรับเข้าการศึกษา กองทะเบียนศึกษา และประมวนผล 
7. มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสินการเลือกและประมวลผลคะแนนจากเกณฑ์ที่กำหนด 
8. มหาวิทยาลัยเรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปต่ำสุด 
9. มหาวิทยาลัยคัดเลือกและประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
10. หลักสูตรดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ 
และส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้กับฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อส่งรายชื่อให้
กับมหาวิทยาลัย 

11. มหาวิทยาลัยประกาศผลขั้นสุดท้าย 
12. ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต 

 2. หลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่โดยการออกแนะแนวในโรงเรียนต่างๆ ของ  
พื้นที่บริการ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนวของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมแนะแนวหลัก
สูตร มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการเปิดบ้านของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการนำเสนอ
โครง สร้างหลักสูตร ตลอดจนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการสมัคร สำหรับโครงการเปิดบ้านของหลักสูตร 
ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการนำเสนอให้นักเรียน หรือผู้ที่สนใจได้ทราบถึงรูปแบบการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่เน้นการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ กิจกรรมบรรยายนำเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับ สาขาและรูปแบบการเรียนการสอน กิจกรรมหาชมสาขา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้อง  
สตูดิโอสำหรับนิสิต กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำต้นแบบซิลิโคน การทำงานไม้ และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานหนัง โดยมีคณาจารย์และนิสิต รุ่นพี่เป็น ผู้ให้คำแนะนำ เป็นต้น [AUN-QA8.1-01] 
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การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดย การตรวจสอบความพึงพอใจของนักเรียน ที่เข้าร่วมงานกิจกรรม
แนะแนวในโรงเรียนต่างๆ และกิจกรรมเปิดบ้านของทางหลักสูตร ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็น
นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ที่สนใจ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับที่มากที่สุด และมี 
ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน การประเมินอีก
ส่วนหนึ่งทำได้โดยการตรวจสอบจากการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้ามาสมัครถึงการเข้าถึงเนื้อหาของหลัก
สูตร รวมไปถึง การเข้าถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านและการแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ 
ผลปรากฏว่า นักเรียนที่มาสมัครและเข้าถึงรอบสอบสัมภาษณ์สามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึง facebook page ของทางหลักสูตร นอกจากนั้น ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่เข้า
มาร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านของทางหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา 
 เนื่องจากหลักสูตรจะเปิดรับนิสิตในรูปแบบสองภาษา จึงได้วางแผนแนวทางการพัฒนาโครงการ
แนะแนวไปสู่โรงเรียนที่อยู่ในต่างประเทศโดยเริ่มต้นจากการส่งข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงเรียนต่างๆใน
ประเทศจีน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของทางมหาวิทยาลัย จากนั้นก็กำหนดการเดินทางแนะนำหลักสูตร
ไปโรงเรียนเหล่านั้นโดยตรง 

8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   มี การระบุวิธีการคัดเลือก  
ผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อ
ไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือคัดเลือกโครงการการรับเข้า และกฎเกณฑ์ให้    
เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับ    
เป้าหมายที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนนิสิตที่มารายงานตัวจริงในปีการศึกษา 2561 เพื่อปรับแผนการ
รับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 พิจารณาจำนวนนิสิตที่จะรับเข้า ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการ
ระบุวิธีการและเกณฑ์ตามรายละเอียดดังนี้ 
 โครงการเพชรตะวันออก 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1. สำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก 
ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา 
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00  
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 3. มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (4 ภาคเรียน) ตั้งแต ่ 85 

ขึ้นไป  
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย  
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือเราสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 6. มีผลงานทางศิลปะกรรม ที่ได้รับรางวัลหรือยกย่องจากสถาบัน หรือแจ้งหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ   
 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งแฟ้มผลงาน จากนั้นคณะกรรมการคัด
เลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์ ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รับเข้าจากโครงการนี้จำนวน 2 คน รับเข้าจริงจำนวน 0 คน 
 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล 
ตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุร ี
 2. จะต้องไม่เป็นผู้ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 61 ในการ
สมัครคัดเลือกหากมีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกTCAS รอบที่ 2   จะต้องทำการลาออกจากการเป็นนิสิต
ก่อนเปิดรับ (TCAS รอบที่ 2 ) 3 วัน 
 3. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT ที่ไม่หมดอายุ 
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย 
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
 - ตาบอดสีชนิดรุนแรง - โรคจิตต่างๆ - โรคเรื้อน  
 - กามโรคในระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง (ระยะที ่2)  

 - วัณโรคในระยะอันตราย-โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
 - โรคหรือคนพิการประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติม
ได้ 
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 

 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งแฟ้มผลงาน จากนั้นคณะกรรมการคัด
เลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ       
ผลิตภัณฑ์ รับเข้าจากโครงการนี้จำนวน 5 คน รับเข้าจริงจำนวน 2 คน 
 โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)  
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 1. มีสัญชาติไทย  
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 2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  

 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมันเพียร  
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 6. มีความ สามารถพิเศษด้านศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก ประวัติ
ความสามารถพิเศษทางศิลปะและจากรางวัลทางศิลปะที่ได้รับระหว่างศึกษาอยู่สถาบันเดิม หรือพิจารณา
จากผลงานความสามารถทางศิลปะในแต่ละสาขาวิชา ตามที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารให้เรียบร้อย จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้า
ทดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รับเข้าจากโครงการนี้ จำนวน 5 คน รับเข้าจริงจำนวน 5 คน 
 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ  
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและ 
เอกชนทั่วประเทศ มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน 
อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ  
 2. มีผลการ เรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00  

 3. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย   

 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด โดยที่ผู้สมัครต้องมีผลงานทางศิลปกรรมที่
ได้รับรางวัล  
 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมแฟ้มผลงาน จากนั้น คณะกรรมการคัด
เลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รับเข้าจากโครงการนี้ จำนวน 10 คน รับเข้าจริงจำนวน 10 คน 
 โครงการโคต้าพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ  

 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ 

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 2. มีผลการเรียนดีโดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50  

 3. มีสัญชาติไทยและมีความประพฤติเรียบร้อย  
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
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 5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ คณะและสาขาวิชากำหนด โดยที่ต้องมีผลงานทางศิลปะกรรม ที่ได้รับ
รางวัลหรือการยกย่องจากสถาบันหรือจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ  
 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารพร้อมแฟ้มผลงาน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ
เข้าสัมภาษณ์ ทางหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กำหนดการรับ เข้า
โครงการนี้ จำนวน 1 คน แต่ที่ผ่านมาโครงการนี้ยังไม่มีคนเคยสมัคร 
 โครงการแอดมิชชั่น (Admission) 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่เป็นนิสิตรหัส 61 หรือไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์   
เคลียริ่งเฮ้าส์ในรอบ 1-3 

 2. ต้องมีผลคะแนน GPAX, O-NET, GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอายุ  
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 

 4. ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรง จนไม่สามารถแยกแยะประเภทสีได้ 
 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมแฟ้มผลงาน จากนั้น คณะกรรมการคัด
เลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ ์ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รับเข้าจากโครงการนี้ จำนวน 5 คน รับเข้าจริงจำนวน 4 คน 
 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ีประเภทรับตรง  
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  

 3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00  

 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีวินัย  
 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
 ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสาร จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ ผู้
สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากการสอบปฏิบัติเข้าสอบสัมภาษณ ์ การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากบุคลิกภาพ
และความรู้ในการตอบคำถามในสาขาวิชาที่สมัคร และจากแฟ้มผลงาน ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์กำหนดการรับเข้า โครงการนี้จำนวน 5 คน รับเข้าจริงจำนวน 3 

คน 
 จากระบบการรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
พบว่า จำนวนนิสิตที่รับจริงมีทั้งสูงกว่า และต่ำกว่าที่ตั้งไว้เล็กน้อย เนื่องมาจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่ถูก
คัดเลือก อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรจะรับนิสิตไว้เกินอยู่ที่ประมาณ 15% จากที่กำหนดไว้ 
 นอกจากนั้น การรับเข้านิสิตในปีการศึกษาที่ 2561 เป็นการรับเข้าในหลักสูตรสองภาษาอย่างเต็ม
รูปแบบ จึงได้มีการกำหนดให้นิสิตยื่นคะแนนการวัดผลภาษาอังกฤษที่มี โดยให้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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 ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 
 IELTS   ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ 
 TOEFL (IBT)  ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ 
 BUU GET ไม่ต่ำกว่า 55 

 จากที่ผ่านมา ไม่มีนิสิตคนใดสามารถจะยื่นผลงานคะแนนวัดผลภาษาอังกฤษได้ จึงมีการอนุโลมให้
นิสิตสามารถเข้ามาก่อน และทำการทดสอบภาษาอังกฤษในระหว่างเรียน ก่อนการจบการศึกษา เป็นใน 
ลักษณะของ exit exam แทน 
การประเมินผล 
 การกำหนดกฏเกณฑ์ของคุณสมบัติผู้สมัครถูกกำหนดโดยส่วนกลาง หลักสูตรทำหน้าที่เพียง    
คัดเลือกวิธีการรับสมัครที่เหมาะสมกับทางหลักสูตรและกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเท่านั้น การประเมินวิธี
การ รับเข้าที่มีประสิทธิภาพ ทำได้จากการตรวจสอบ นิสิตที่ได้มาจากวิธีการรับเข้าต่างๆ ถึงความตั้งใจใน
การศึกษา ผลงานและผลคะแนน ตลอดปีการศึกษา เพื่อกำหนดคัดเลือกวิธีการรับเข้า ในปีการศึกษาต่อไป 
ผลจากการประเมิน การรับเข้าในปีการศึกษา 2560 ทำให้พบว่า ทางหลักสูตรเหมาะสมที่จะรับเข้า นิสิต
จากกระบวนการที่มีการสอบปฏิบัติวัดผลมากกว่าการส่งแฟ้มผลงานและสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
จึงทำให้เห็นว่าในปีนี้มีการรับเข้าของโครงการช้างเผือกและโครงการสอบตรงมากกว่าโครงการอื่นๆ และ
เหตุผลของการรับเพิ่ม กว่าที่กำหนดไว้ประมาณ 15% เนื่องมาจากการตรวจสอบการออกของนิสิตหลัง
จากประกาศผลแล้วไม่มารายงานตัวอยู่ที่ประมาณ 10 % ต่อปี และมีการออกหลังจะจบการศึกษาชั้นปีที่ 
1 แล้วอีกประมาณ 5% ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
 การนำการรับเข้ารูปแบบ Admission เข้ามาใหม่ เนื่องมาจากแม้ว่าหลักสูตรจะได้วางแผนการ
ออกของนิสิตเอาไว้ แต่จำนวนนักเรียนที่มาสมัคร และการรับเข้าสามารถรับเข้าได้จำนวนพอดี ทำให้หาก
เกิดการลาออก หรือตกออกมากกว่าจำนวนที่คาดไว้ หลักสูตรจะมีนิสิตที่ต่ำกว่ากำหนดมาก อีกทั้ง
หลักสูตรได้ปรัลปรุงค่าบำรุงคณะที่สูงขึ้นกว่า 5 เท่า ทำให้หลักสูตรสูญเสียกลุ่มผู้สมัครบางกลุ่มได ้ การรับ
เข้าแบบ Admission ทำให้ได้จำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการทดสอบรูปแบบการรับเข้าแบบ 
TCAS ใหม่ด้วยเช่นกัน 

8.3 มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการกำกับและติดตามความ
ก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนมีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ 
ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ หลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่จบ
การศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้น 
โดยจะมีการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่พื้นฐานของวิชาชีพ จนถึงความ
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เป็นวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งครอบคลุมผลสำเร็จตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติทุกด้าน ตามวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายละเอียดของการดำเนิน
งาน มีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุม หารือ และกำหนดระบบระบบการกำกับติดตาม
นิสิตในด้านความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ตั้งไว้ 
วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรได้กำหนดระบบการกำกับติดตามนิสิตในด้านความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้  
 นิสิตชั้นปีที่ 1 เน้นรายวิชาพื้นฐาน การเรียนรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่มีความสำคัญต่อการ
เรียนดูในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดไว้ตามหมวดหมู่ นิสิต 
สามารถลงทะเบียนเรียนทั้งหมดตลอดปีการศึกษาไม่เกิน 42 หน่วยกิต  
 นิสิตชั้นปีที่ 2 เน้นรายวิชา พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ รายวิชาต่างๆมุ่งเน้นไปเพื่อการปฎิบัติ
เท่าๆกับทฤษฎี โดยกำหนดให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 42 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
 นิสิตชั้นปีที 3 เน้นรายวิชาชีพบังคับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้รู้และเข้าใจในวิชาชีพ
และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนไม่เกิน 42 หน่วยกิตต่อปี
การศึกษา  
 นิสิตชั้นปีที่ 4 กำหนดให้มีการออกไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาภายนอกสถานศึกษา เป็นเวลาทั้งหมด 
16 สัปดาห ์ นอกจากนั้นยังเน้นด้านการทำวิจัยศิลปนิพนธ์โดยนิสิตสามารถเลือกหัวข้อได้ตามความสนใจ 
นิสิตนำความรู้และทักษะจากวิชาที่ได้เรียนรู้ตลอดชั้นปีที่ 1-3 มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน แก้ไขปัญหาใน
การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทางหลักสูตรจะตั้งแต่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกชั้นปี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่กำกับติด
ตามความก้าวหน้าของผู้เรียน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำเรื่องเข้าพิจารณา 
ความก้าวหน้าในการเรียนและศักยภาพของผู้เรียนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 
เพื่อสรุปหาแนวทางในการช่วยเหลือ และรายงานผลให้กับผู้ปกครองทราบ 
การประเมินผล 
 การประเมินทำได้โดยการติดตามการพัฒนาผลงาน และผลการเรียนของนิสิตที่มีปัญหา ซึ่ง
สามารถทำผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ หลังจากติดตามผล และหาแนวางแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา 

จัดทำโครงการพี่ดูแลน้อง เป็นโครงการที่จัด mentor รุ่นพี่เพื่อจับกลุ่มรุ่นน้องที่มีปัญหาด้านการ
เรียนเฉพาะรายวิชา เพื่อเป็นการติดตามผล พัฒนาการเรียนรู้เรียนนอกเวลาของนิสิตให้ดีขึ้น 
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8.4 มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวด แข่งขันของผู้เรียน 
และการบริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
 หลักสูตรมีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวด แข่งขันของ
ผู้เรียน และการบริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีราย 
ละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมหารือแนวทางการให้คำปรึกษาทางวิชาการ รวมไป
ถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู ้
ทักษะการเรียนและการประกอบอาชีพของนิสิต 
วิธีการดำเนินงาน 

1. การให้คำปรึกษาวิชาการ 
นิสิตแต่ละชั้นปีจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีหน้าที่คอย

ควบคุมดูแล  ให้คำปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวช่วยเหลือหากมีปัญหาอื่น ๆ ตามบทบาทและหน้าที ่
นอกจากนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรจะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางวิชาการในการดูแลและติดตามผลการ 
ศึกษาของนิสิตด้วย ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตรจะ
ช่วยพิจารณาและให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน และอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถเข้าไปติดตามผลการลงทะเบียนและผลการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรได้ผ่านระบบบริการ
การศึกษา [AUN-QA8.4-01]  

ช่องทางการให้คำปรึกษา มีดังต่อไปนี ้
-  นิสิตสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามเวลาราชการ 
-  ปรึกษาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Line Application, Facebook, Email 

-  ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ 
-  ปรึกษากลุ่มผ่านทางการประชุม พบที่ปรึกษาประจำ ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวด แข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีนโยบายด้านการพัฒนา  

ศักยภาพนิสิต จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต เช่นข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา ข้อมูลการจัด
กิจกรรมนิสิต โดยจัดไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ facebook page และ
กลุ่มปิดของหลักสูตร [AUN-QA8.4-02] นอกจาหนี้ หลักสูตรมี การจัดกิจกรรมในการส่งเสริ มการเรียน 
การประกอบอาชีพ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ในวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
โดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1) โครงการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันอุดม 
ศึกษาในต่างประเทศ อาทิ Dali University ประเทศจีน เป็นเวลา 1 เดือน  โครงการแสดง
ผลงานนิสิต นักศึกษา กับ INDEF 2018 เป็นต้น 

2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาทิ โครงการศึกษาดูงานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
โครงการศึกษาดูงาน Hafale และ IKEA เป็นต้น 

3) โครงการศึกษาภาคสนามด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานออกแบบ ณ ประเทศสาธารณรัฐ 
สิงคโปร์ (สำหรับหลักสูตรสองภาษา)  

4) โครงการส่งเสริมให้นิสิตทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างศึกษา อาทิ โครงการศิลปะกับชุมชน ณ 

ตลาด Park In 

5) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนิสิตอย่างเป็นระบบ 
6) โครงการประกวดด้านการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การประกวดการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรีไซเคิลกับบริษัท AP recycle การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ASPaC Award 2018 การสัมมาเชิงปฏิบัติการและการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
OTOP การประกวด SB Interior Design Contest 2018 และการประกวดออกแบบ    
บรรจุภัณฑ์ THAI STAR  เป็นต้น 

7) โครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 นิสิตของหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนั้น หลักสูตรมีการให้บริการวิชาการทางด้าน
หนังสือ สิ่งพิมพ์ และฐานข้อมูลงานวิจัยบริการให้แก่นิสิตเพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า 
การประเมินผล 
 การประเมินผลการให้คำปรึกษาทางวิชาการ ทำได้โดยการติดตามการพัฒนาผลงาน และผลการ
เรียนของนิสิตที่มีปัญหา ซึ่งสามารถทำผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ หลังจากติดตามผล และหาแนวทางแก้ไขร่วม
กับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ประเมินได้จาก
ผลความพึงพอใจในโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจ และมีความเห็นว่า
โครงการสามารถให้ประโยชน์แต่ผู้เข้าร่วมได้ 
แนวทางการพัฒนา 
 1.สนับสนุนให้มีโครงการจัดให้มีการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของนิสิตแต่ละคน เพื่อ
เป็นการรวบรวมผลงาน  
 2. จัดให้มีการประกวดร่วมกับโครงการในต่างประเทศ ในระดับนานาชาต ิ
 3. จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการออกแบบร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยภายในและต่าง
ประเทศ 
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8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การ 
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
 หลักสูตรมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ สั งคม  และจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุม หารือ เพื่อวางแผนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทาง 
ด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน ก่อนเร่ิมต้น
ปีการศึกษาใหม่ 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานทางศิลปกรรมศาสตร ์ ภายใต้การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานิสิตในการใช้ชีวิตการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางหลักสูตรได้จัด 
ทางด้านกายภาพ เช่น การจัดให้มีห้องสตูดิโอทำงานสำหรับแต่ละชั้นปี ห้องสำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 
และการดำเนินการจัดทำห้องสมุดเพื่อเป็นการเอื้อต่อการเรียนการสอน และการวิจัย 
 2. นิสิตที่อาจมีปัญหาเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก ่ ปัญหาการปรับตัวจาก
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ในระดับอุดมศึกษา จะต้องรับผิดชอบช่วยเหลือตนเองมากขึ้น บริหาร
จัดการเวลาให้เหมาะสม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และต้องฝึกทักษะการออกแบบทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ดังนั้น ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงมีการจัด   
กิจกรรมสายรหัส เพื่อให้รุ่นพี่ได้ดูแลและคอยแนะนำรุ่นน้องในด้านต่างๆ มีการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดย 
อาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมชุมรม โดยจะมีการคัดเลือกชุมรมกันภายในสาขาฯ เพื่อ
ให้นิสิตได้รวมตัวกัน จัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนที่ตนเองสนใจ 
 3 หลักสูตรมีแนวคิดให้การจัดบรรยายกาศทางด้านกายภาพของพื้นที่การเรียนให้เหมาะสมต่อการ
ทำงานสร้างสรรค์ ในปีนี้ึจึงได้ร่วมมือและได้รับกับทางบริษัท SB Furniture Group ตกแต่งเพื่อที่เอนก
ประสงค์ ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท สำหรับเป็น Co-working Space พื้นที่ประชุม พื้นที่จัดแสดง
ผลงาน ฯลฯ [AUN-QA8.5-01] 

การประเมินผล 
 ประเมินผลสามารถทำได้จากการสอบถาม ตรวจสอบ และสังเกตความพึ่งพอใจ หรือข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู ้ ผลปรากฏว่า นิสิตมีความพึงพอใจกับการจัดการที่หลักสูตรจัดหาให ้
กิจกรรมชุมรม และกิจกรรมโครงการศิลปะกับชุมชน ณ ตลาด Park In ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก
หลักสูตร ทำให้นิสิตมีรายได้ มีการพัฒนาฝีมือในการผลิตสินค้าในแต่ละครั้งที่นิสิตไปร่วมกับโครงการอย่าง
เห็นได้ชัด และนิสิตได้รับความสนุกสนาน แลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตในหลักสูตรอื่นๆ และผู้คนในชุมชน 
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แต่อย่างไรก็ตาม บางโครงการอาจไม่สามารถทำอย่างเต็มอย่างที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้านเวลา บางรายวิชามางานค่อนข้างมาก นิสิตไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนอกเหนือรายวิชาเรียน
ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วงปลายๆงบประมาณ จำนวนเงินงบประมาณที่ทางหลักสูตรจะได้รับนั้นถูกทาง 
มหาวิทยาลัยตัดออกไปมากกว่า 40% ทำให้แผนการกิจกรรมที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี ต้องถูกยกเลิก   
กระทันหัน สูญเสียเสถียรภาพทางการบริหารในทันที นอกจากนั้น ยังส่งผลให้ห้องถ่ายภาพและห้องสมุดยัง
ไม่เสร็จเรียบร้อย แอร์ในห้องสตูดิโอที่ทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก็ไม่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และ  โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ต่างประเทศ ก็ต้องหยุดไปในปีการศึกษานี้  เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนา 
 หลักสูตรจะทำการคัดเลือกกิจกรรมจากการสนับสนุนจากศิษย์เก่า และสนับสนุนกิจกรรมที่สร้าง
รายได้ และกิจกรรมที่มีการนำเข้ามาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และนิสิต นักศึกษาจากหลากหลาย
สถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้และการทำวิจัย 
โดยมุ่งเน้นเงินทุนจากภายนอก จัดให้ในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีการวางแผนการอย่างเป็นรูปแบบ พัฒนา
เข้ากับรายวิชาต่างๆ พัฒนาให้เกิดการปรับทัศนคติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกิจกรรมส่วนรวม และสนับสนุนให้
มีทำงานร่วมกันมากขึ้นภายในกลุ่มอาจารย์ประหลักสูตร อาจารย์ ประจำวิชาต่างๆ นิสิตและชุมชนใกล้
เคียง 
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รายการหลักฐาน AUN –QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support) 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA8.1-01 ภาพถ่ายโครงการเปิดบ้าน หรือ open house

AUN-QA8.4-01 ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย (http://reg.buu.ac.th/)

AUN-QA8.4-02 กลุ่มปิด Product News กลุ่มแบ่งบันข้อมูลของทางหลักสูตร

AUN-QA8.5-01 หนังสือให้การสนับสนุนจาก SB Furnture Group และแบบแปลน 
(อยู่ระหว่างการจัดจ้าง)

http://reg.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

Sub Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 

materials and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลย ี    
สารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives 
of the study Programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลัก
สูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with 
special needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย สำหรับบุคคลที่
มีความต้องการพิเศษ
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist
ระดับ

2560 2561

9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทัน
สมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ)

3 4

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 4

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research 
(1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

4 4

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education  
and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง 
พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

3 4

9.5  The standards for environment,  health and     
       safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ

3 3

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4
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9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ
การวิจัย (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์     มีการดำเนินการจัดการ 
และพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยรายละเอียด 
ของการดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุม หารือ เตรียมความพร้อมในการจัดการและพัฒนา
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัยก่อนการเปิดภาคศึกษา 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. การเรียนการสอนและการวิจัยในวิชาศึกษาทั่วไป จะใช้อาคารเรียนรวมของทางมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีการจัดไว้อย่างเพียบพร้อม ทั้งเครื่องฉาย Projector เครื่อง Visualiser เครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟน 
แอร์ พัดลม และห้องปฏิบัติการ  
 2. ส่วนรายวิชาเฉพาะจะใช้ห้องเรียนของหลักสูตร จะทำการจัดการเรียนการสอนที่สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง ขนาดความจุประมาณ 40 - 50 

ที่นั่ง ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการ workshop และ
ห้อง studio สำหรับนิสิตในแต่ละชั้นปีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน [AUN-QA9.1-01] 

 3. หลักสูตรได้ทำการจัดแบ่งห้องสตูดิโอ จากที่เคยเป็น  1 ห้องใหญ่ที่นิสิตทุกชั้นปีสามารถใช้ร่วม
กัน เป็น 3 ห้องเล็กที่แต่ละชั้นปี สามารถดูและรักษาใช้งานได้อย่างสะดวก  มีการจัดทำห้องถ่ายภาพ   

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ มีการจัดทำห้องสมุด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ แต่ได้
มีการจัดการติดเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย มีการจัดทำห้องพักอาจารย์ใหม่เพิ่ม 1 ห้อง เพื่อให้อาจารย์ใหม่
ได้มีพื้นที่ทำงาน จัดการเตรียมการสอน และพูดคุยให้คำปรึกษานิสิตภายในห้องได้ ได้รับการจัดการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเรียบร้อยเช่นกันในปีการศึกษานี้ มีการจัดทำห้องทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง แต่ไม่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้จัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และมีการปรับปรุงห้อง Mini Gallery และโถง
ทางเดินบริเวณห้องเรียน AB 201 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางบริษัท SB Furniture Group 

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อการจัดแสดงผลงานนิสิต และคณาจารย์ รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยน
เป็นห้องประชุมของทางหลักสูตรได้อีกด้วย 
 4. หลักสูตรมีพื้นที่และอุปกรณ์เครื่องจักรตามจำเป็น แต่ทางหลักสูตรได้ปรับหลักสูตรให้มีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ทางสาขาฯ ได้นำนิสิต
ไปศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องตัดกล่องกระดาษจาก บริษัทเอ พี รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด  
 5. หลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวอย่างน้อย 5 ปี เตรียมจัดสรรงบประมาณเป็นหมวดหมู่ จัด
ลำดับความสำคัญในการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี ตามความจำเป็นในการใช้งาน และ
ตามงบประมาณที่ได้ถูกกำหนดให้จากทางฝ่ายวางแผนของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่มีความจำเป็น ได้แก่ แท่นเจาะ แท่นขัดกระดาษทราย เครื่องกลึงไม้ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
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เป็นต้น 
การประเมินผล 
 ประเมินผลทำได้จากการสอบถาม และตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิต ผลปรากฏว่า 
แม้ว่าทางหลักสูตรจะมีความพยายามเตรียมการจัดการอุปกรณ์ให้นิสิตอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากปัญหาด้าน
งบประมาณทำให้ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยไม่ครบถ้วน และมีประสิทธิ 
ภาพอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว 
แนวทางการพัฒนา 
  1. ทางหลักสูตรมีแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการ workshop ให้กว้างขว้างขึ้นเป็น 2 ชั้น เพื่อการ 
ปฏิบัติงาน workshop เครื่องมือต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขั้น นอกจากนั้น ยังวางแผนจัดจ้างช่าง  
เทคนิคประจำ workshop เพื่อให้คำแนะนำ และตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยให้กับนิสิต และผู้ปฏิบัติ
งานต่างๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 2. แผนการจัดทำห้องเรียน Slop ในห้อง AB 204 เพื่อให้ห้องนั้นสามารถเป็นพื้นที่จัดงานประชุม
วิชาการ กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศได ้
 3. การจัดการห้องสมุด ห้องถ่ายภาพ ให้แล้วเสร็จ 
 4. ในส่วนของปัญหางบประมาณที่ได้ถูกตัดไปจากทางมหาวิทยาลัยมากกว่า 40% ตามที่ได้กล่าว
แล้วข้างต้น แม้จะทำให้ทางหลักสูตรสูญเสียเสถียรภาพทางการบริหารโดยทันทีในช่วงขณะหนึ่ง แต่อย่าง
ไรก็ตาม ทางหลักสูตรก็ได้มีแผนในการแก้ไขปัญหาและหารายได้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการ
ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์นัก โดยทางหลักสูตรมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับ
การบริการวิชาการให้บุคคลภายนอก ซึ่งขณะนี้ได้มีการร่างหลักสูตรมาจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ระยะสั้น Digital Textile Printing หลักสูตรระยะสั้น food stylist and food photography หลักสูตร
ระยะสั้น Interior Decoration หลักสูตรระยะสั้น Visual Merchandising และหลักสูตรระยะสั้นการ 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยอาจารย์รสา สุนทรายุทธ  นอกจากนั้น ยังมีการเข้าไปร่วมโครงการบริการชุมชน
อีกหลากหลายโครงการ และจัดงานวิจัยเพิ่มสร้างรายได้ในกับทางหลักสูตรได้อีกเช่นกัน 
 5. หลักสูตรเองยังได้เตรียมพร้อมด้านความร่วมมือกับทางภาคอุตสาหกรรมในการร่วมจัดการ
เรียนการสอน และจัดทำการพัฒนาหลักสูตร เพื่อก่อให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้อง
การของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง โดยแนวทางนี้ยังสามารถช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีความยินดีในการ
ลงทุนช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและทันสมัย โดยเห็นได้จากการ
เริ่มต้นร่วมมือกับบริษัท SB Furniture และมีแนวโน้มความร่วมมือร่วมกับบริษัทอื่นๆอีกในอนาคต 

9.2 ห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการจัดทำห้องสมุดและ
ทรัพยากรเพื่อให้มีความเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัย โดยมี      
รายละเอียดการจัดการดังต่อไปนี้ 
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แผนการดำเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารจัดการประชุม หารือ เพื่อการจัดทำห้องสมุดและทรัพยากรเพื่อให้มีความ
เพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   มีการใช้ห้องสมุดรวมร่วม
กับสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัย บริการด้านหนังสือ ตำรา วารสารงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ ที่ทัน
สมัย และมีบริการระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงานหอสมุดที่ทันสมัย เพียง
พอ และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา จัดไว้ให้บริการกับนิสิตและบุคลากรในการค้นคว้า และทำการวิจัย 
นิสิตสามารถใช้ทรัพยากรได้จากสำนักหอสมุด เปิดทำการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 8:00-22:00 น. [AUN-

QA9.2-01] โดยทางหลักสูตรมีส่วนร่วมกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเฉพาะ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกป ีจึงทำให้มีปริมาณเพียงพอเหมาะสม และทันสมัย  
 2. นอกจากนั้น ทางหลักสูตรมีการจัดทำห้องสมุด เพื่อสนับสนุนนิสิตและคณาจารย์หนังสือ และ
งานวิจัยที่มีความเฉพาะทางการออกแบบและศิลปะ แต่ยังไม่แล้วเสร็จจากเหตุผลที่กล่าวไปแล้ว 
การประเมินผล 
 ประเมินผลทำได้จากการสอบถาม และตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิต ผลปรากฏว่า 
แม้ว่าทางหลักสูตรจะมีความพยายามเตรียมการจัดทำห้องสมุดและทรัพยากรให้นิสิตอย่างเต็มที่ แต่เนื่อง
จากปัญหาด้านงบประมาณทำให้ ห้องสมุดและทรัพยากรการเรียนการสอนและการวิจัยไม่ครบถ้วน และ
มีประสิทธิภาพอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว 
แนวทางการพัฒนา 
 1. หลักสูตรสามารถเตรียมแบบการพัฒนาให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อรองบประมาณแผ่นดินในการ 
สนับสนุนการพัฒนา โดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และการหารายได้ด้วยวิธี
การอื่นๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 2. สนับสนุนให้คณาจารย์ค้นคว้าหาความรู้ในสายการออกแบบอยู่เสมอ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ วัสดุ อุปกรณ์ และหนังสือใหม่ๆที่ทันสมัย หากมีใครสนใจและในสิ่งใด ก็สามารถนำเรื่องเข้าที่
ประชุมและทำการจัดซื้อเข้ามาในหลักสูตรได้ 

9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ 
วิจัย 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการจัดทำห้องปฏิบัติและ
และเครื่องมือเพื่อให้มีความเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี  
รายละเอียดการจัดการดังต่อไปนี้ 
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แผนการดำเนินการ 
 คณะกรรมการบริหารจัดการประชุม หารือ เพื่อการจัดทำห้องปฏิบัติและและเครื่องมือเพื่อให้มี 
ความเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   มี การวางแผน จั ดหา 
และติดตามการใช้ทรัพยกรการเรียนการสอน จัดสรรค์งบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีห้องปฏิบัติ
การ workshop ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษา
วิจัยที่ทันสมัยสำหรับนิสิต และเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วน
เครื่องมือที่จำเป็นทางหลักสูตรมีการวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องทุกป ี
หากได้รับงบประมาณ มหาวิทยาลัยเองก็ได้มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น สำนักคอมพิวเตอร์ 
สำนักการบริการวิชาการ สำนักหอสมุด ไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึก ปฏิบัติการต่างๆ  
การประเมินผล 
 ประเมินผลทำได้จากการสอบถาม และตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิต ผลปรากฏว่า 
แม้ว่าทางหลักสูตรจะมีความพยายามเตรียมการจัดทำห้องปฏิบัติและและเครื่องมือให้นิสิตอย่างเต็มที่ แต่
เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณทำให้ห้องปฏิบัติและและเครื่องมือการเรียนการสอนและการวิจัยไม่ครบ
ถ้วน และมีประสิทธิภาพ อาทิ เพดานและผนังห้องเรียนพัง และมีการรั่วของน้ำฝน เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนา 
 1. หลักสูตรสามารถเตรียมแบบการพัฒนาให้พร้อมเพื่อรองบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุน 
การพัฒนา โดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 2. การกิจกรรมกีฬาคืนสู่เหย้าสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อระดมเงินทุนในการจัดสร้าง
และซื้ออุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งกำลังจะมีการจัดกิจกรรมนี้ในเร็วๆนี้ ปี 2562 ครบ
รอบ 10 ปีในการจัดตั้งหลักสูตรขึ้นมา 

9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มี การจัดเตรียมสิ่งสนับ
สนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอและทัน
สมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารจัดการประชุม หารือ เพื่อจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
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วิธีการดำเนินงาน 
 ทางหลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ [AUN-QA9.3-01] เปิดบัญชีผู้ใช้และรหัส
ผ่าน Microsoft Office 365 Google Apps for Education ใช้การบริการระบบเครือข่ายต่าง ๆ การ 
บริการ IT Clinic การบริการ VPN การบริการ Download Software ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร สนับ
สนันการบริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ การประชุมทางไกลที่ทันสมัย
และเพียงพอ ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์เองก็มีการให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนพอสมควร     ทางหลักสูตรเองก็มีการเตรียมห้องเรียนให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เครื่องฉาย Projector 

และเครื่องเสียงพร้อมใช้งาน ได้มีการจัดซื้อมาใหม่จากในปีที่แล้ว ที่ได้รับร้องเรียนถึงความไม่เพิียงพอ และ
เสียหายมาก นอกจากนั้น หลักสูตรมีจุดกระจายสัญญาณWifi อย่างครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที ่ ซึ่งรองรับ
ระบบ 5G ในห้องเรียนได้ติดตั้งเพิ่มปลั๊กไฟ (เต้ารับ) ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
 ประเมินผลทำได้จากการสอบถาม และตรวจสอบปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิต ผลปรากฏว่า 
แม้ว่าทางหลักสูตรจะมีความพยายามเตรียมการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้นิสิตอย่างเต็มที่ ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนสำหรับ
อาจารย์พิเศษ หรือการค้นคว้า ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูงทำการเชื่อมต่อไม่ได้ และทำงานได้
อย่างช้ามาก แม้ว่าคณะฯจะจัดให้มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wifi จากระบบเครือข่าย AIS ทั้ง
ห้องเรียน และห้องโถง แต่ผู้ที่ไม่ได้จ่ายเงินค่าใช้บริการ ก็ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนา 
 1. หลักสูตรก็ยังวางแผนในการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ wifi ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนกับ
ความต้องการ เตรียมแบบการพัฒนาให้พร้อมเพื่อรองบประมาณในการสนับสนุน  การพัฒนา หรือหา 
โครงการสนับสนุนจากภายนอก โดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจากคณะศิลปกรรมศาสตร ์
 2. ปรับทัศนคติของนิสิตให้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ให้เรียนรู้การปรับประยุกต์ใช้ในสิ่งที่
มีอยู่ 

9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้
สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการระบุและใช้มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน  
 คณะกรรมบริหารหลักสูตรมีการจัดการประชุม หารือ เพื่อการจัดเตรียมและใช้ใช้มาตรฐานด้าน 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอย่าง
ชัดเจน 
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วิธีการดำเนินงาน 
 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดเตรียมพื้นที่และการดูแลนิสิตผู้มีความต้องการพิเศษ มี การอำนวย
ความสะดวกให้กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ มีทางลาดและลิฟท์โดยสารสำหรับรถเข็นผู้ทุพพลภาพ 

 2. มีการจัดสถานที่ให้นิสิตอ่านหนังสือ ประชุม และทํางานกลุ่ม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
นิสิต ในด้านสุขภาพหลักสูตรให้จัดให้มีส่วนพยาบาลเมื่อนักศึกษามีการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการปฐม 
พยาบาลได้เบื้องต้น 
 3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย หลักสูตรให้ใช้อาคาร สถานที่ ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกัน
อันตรายต่อตัวนิสิตเพิ่มขึ้น 8 จุด ครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และติดตั้งระบบ
สแกนนิ้วสำหรับเข้าในพื้นที่การเรียนการสอน นอกจากนี้ในห้องปฏิบัติการยังจัดให้ม ี ระบบ safety ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสารเคมีหรือไฟไหม้ 
 นอกจากนี ้หากนิสิตมีความต้องการการบริการอื่นเพิ่มเติมสามารถร้องขอมายังหลักสูตรได้ 
การประเมินผล 
 การประเมินทำได้จากการสอบถาม และตรวจสอบข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากนิสิต ผลปรากฏ
ว่า นิสิตมีความพอใจในการใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย แต่เรื่องของการเข้า
ถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษนั้นยังไม่ได้มีความชัดเจนเท่าไหร่นัก 
แนวทางการพัฒนา 
 1. หลักสูตรอยู่ระหว่างทบทวนวางแผนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ เนื่องจากว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับเข้ามาศึกษาของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
จึงทำให้ต้องมีการศึกษา ทำความเข้าใจในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้น 
 2. หลักสูตรมีแผนการจัดให้มีลาน กีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นิสิตได้ออกกําลังกาย และจัดให้ม ี
กระบวนการแนะนําในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและข้อปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยของตัวเองในขณะ
การปฏิบัติงาน 
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รายการหลักฐาน AUN – QA Criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
Infrastructure) 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA9.1-01 ตารางการใช้ห้อง ระบบบริการการศึกษา เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th/                    

AUN-QA9.2-01 สำนักหอสมุด เว็บไซต์ http://lib.buu.ac.th/                    

AUN-QA9.3-01 สำนักการบริการวิชาการ เว็บไซต์ http:/uniserv/buu.ac.th/vision.php                    

http://regservice.buu.ac.th/
http://lib.buu.ac.th/
http://lib.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 

Sub Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and 
professional organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระ
ยะๆ รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the 
expected learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่น
ใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, 
alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist
ระดับ

2560 2561

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ปัจจัยนำเข้า

4 4

10.2 The curriculum design and development process 
is established and subjected to evaluation and 
enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลัก
สูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร

4 4

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 3

10.4 Research output is used to enhance teaching      
       and learning (4) 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 

4 4

10.5 Quality of support services and facilities (at the  
library, laboratory, IT facility and student   
      services) is subjected to evaluation and   
      enhancement (5) 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้
เรียน)

3 4
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10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนำเข้า 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนำเข้าในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร        
รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริการหลักสูตรจัดการให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิพากษ์หลักสูตรก่อนการปรับปรุงหลักสูตร และมีการนำเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
วิธีการดำเนินงาน 

มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรก่อนการจัดทำ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 

เพื่อให้ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ในการจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลัก

สูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559   ได้มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก ่
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ข้อมูลป้อนเข้าและข้อมูลตอบกลับจากผู้เรียน อาจารย์ ศิษย์เก่า 
จากผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล 
ตอบกลับ ที่ได้จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ได้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความสําคัญในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร อาทิ 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are   
       systematic and subjected to evaluation and       
       enhancement (6) 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
นำเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 3

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4

AUN-QA Criterion 10 – Checklist
ระดับ

2560 2561
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ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน  
1. ต้องการหนังสือประกอบการเรียนที่ครอบคลุมทุกรายวิชาเรียน  
2. ต้องการการปรับปรุงคุณภาพด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
3. ต้องการทุนการศึกษา 
ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์  
1. ต้องการครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการและวัสดุที่มีความพร้อมและทันสมัย  
2. ต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนาตนเองด้านการสอน วัดผล ประเมินผล 
3. ฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการค้นคว้าข้อมูล 
ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า  
1. ความต้องการสร้างเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่า 
ข้อมูลป้อนกลับจากจากผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ  
1. ควรผลิตบัณฑิตให้มีความชํานาญด้านทักษะปฏิบัติเนื่องจากที่จําเป็นต้องการปฏิบัติงาน  
2. ควรสร้างความกล้าแสดงออก นำเสนอแนวคิดทางการออกแบบ และความกระตือรือล้นต่อนิสิต  
3. ควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  ทั้งนี้คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้นำข้อมูลนำเข้าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บันฑิต 
  การปรับปรุงพัฒนาจากข้อมูลนำเข้าในปีที่แล้ว ทางหลักสูตร ฯ ได้จัดพัฒนาในส่วนของการ 
พัฒนาระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนตให้นิสิตสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่าย มีการ
เพิ่มการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจำเป็นในการ
ทำงานในสายการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนสำหรับนิสิตหลักสูตรสองภาษา และนิสิตที่สนใจ 
การประเมินผล 
  การประเมินผลทำได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฏว่าอาจารย์ 
นิสิตหลักสูตรปรับปรุง 2559  และศิษย์เก่าที่เข้ามามีส่วนกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆ มองเห็นถึงการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางการพัฒนา 
  ทะยอยให้มีการพัฒนาไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ ๆ รวมทั้งมีการส่งเสริมคุณภาพการ

ศึกษา นำผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยมีระบบและกลไกใน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตรและคุณภาพหลักสูตรอย่าง
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สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและเก็บข้อมูลสำหรับปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที ่ สกอ. 
กำหนด โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือแนวทางการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย 
วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของ สกอ. ในการเปิดหลักสูตรมี
การสำรวจและเก็บข้อมูลความต้องการเรียน ความต้องการบัณฑิตจากผู้ใช้บันฑิต ตลาดแรงงานตลอดจนผู้
มีสาวนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและผู้
ใช้บันฑิต  และมีการตรวจสอบการประเมินผลกระบวนการออกแบบโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก      
มหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ข้อเสนอแนะ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ 
และ      วิพากษ์หลักสูตร [AUN-QA10.2-01]  ก่อนที่จะเสนอหลักสูตรผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และ สกอ. ตามลำดับ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดทำระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร ตามระบบและกลไกที่กำหนดในการจัดทำหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามระบบและ
กลไกดังนี้  

1. สำรวจความคิดเห็นจากนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า สถานประกอบการทั้งเอกชนและรัฐ และหน่วย
งานที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพโดยตรง เพื่อทราบความคิดเห็นต่อหลักสูตรและนำความคิดเห็นที่ได้ไปออกแบบ
หลักสูตรต่อไป  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

3. ร่างและจัดทำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง 
หลักสูตรต่อไป โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  

4. คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างหลักสูตร และปรับ
แก้ตามข้อเสนอของผู้ ทรงคุณวุฒิ จัดทำเล่มหลักสูตรตามรูปแบบที่กำหนด  

5. เสนอต่อสภาวิชาการรัฐสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อ สกอ. ตามขั้น
ตอนเพื่ออนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก สกอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

6. หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2554 

ได้เปิดดำเนินการหลักสูตร ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้เปิดดำเนินการหลักสูตรในปี
การศึกษา 2559 ภายหลังการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ จากข้อมูลป้อนกลับ
จากบุคลากรทางการศึกษา นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชน รัฐบาลและองค์กร โดยมีผล 
ป้อนกลับ ตาม 10.1 ได้นำข้อมูลป้อนกลับ ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
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โดยการปรับปรุงสาระรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ 
จัดทำระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์สาขานั้นๆ โดยยูจะข้อมูลหรือความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรให้การเพิ่มรายวิชาที่ทันสมัย ปรับบาง
วิชาให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาเหมาะสมกับชื่อของรายวิชา และมีเนื้อหาครอบ
คลุมกับรายวิชา ลำดับรายวิชาก่อนหลังที่เหมาะสม เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปต่อ 
ยอดในรายวิชาต่อไป มีการเปิดสอนรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร เพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทัน
ตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนระบบและกลไกของ 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งระบบขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้จากการแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฏว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถเห็นว่าหลักสูตรมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับ
ปรุงคุณภาพหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 

ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรรอบใหม่ในปี พ.ศ. 2564 จะมีการจัดทำการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลในส่วน
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายฝ่าย เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการปรับปรุงที่แม่นยำมากขึ้น 

10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ทบทวนกระบวน
การเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยว
เนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ทบทวนกระบวน
การเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยว
เนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลังสิ้น
สุดภาคการศึกษาแต่ละภาค และนำไปสรุปใน มคอ.5 และ มคอ.7 [AUN-QA10.3-01] มีการจัดทำระบบ
และกลไกในการประเมินนิสิตอย่างเป็นขั้นตอน มีการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 

มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 
วิธีการดำเนินงาน 
 การประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดทําระบบและกลไกประเมิน
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ผลการเรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมสรุปผลการ ดําเนินการ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของรายวิชาที่ประเมินการสอนทั้งสองภาคการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีการประชุมผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน
แต่ละด้านคือ  
 1. การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการประเมินเน้นการประเมินความตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  
 2. การเรียนรู้ด้านความรู้ รูปแบบการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม การส่งงานที่ได้รับมอบ
หมาย นอกจากนั้น ยังมีการประเมินจากการสอบภาคบรรยายและปฏิบัติหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  
 3. การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา รูปแบบการประเมินเน้นการประเมินจากการนําเสนอและการ
แสดงออกในชั้นเรียน โครงการงานมอบหมายต่างๆ ที่ต้องมีการค้นคว้า วิเคราะห์ ตั้งปัญหา แก้ไขปัญหา
ด้วยการออกแบบ รวมทั้งการตอบข้อสอบวิเคราะห์ต่างๆ 
 4. การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รูปแบบการประเมินเน้น
การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในชั้นเรียน การทํากิจกรรมกลุ่ม และการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
 5. การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยรูปแบบการ
ประเมินที่เน้น ความสามารถในใช้เทคโนโลยีการค้นคว้า ออกแบบ และนำเสนอผลงาน 
 6. การเรียนด้านทักษะทางศิลปกรรมศสาตร์ รูปแบบการประเมินเน้นที่ความชำนาญ ในการผลิต
ชิ้นงานในโครงการต่างๆ 
 7. อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ดําเนินการกิจกรรมที่กําหนดให้ผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อพัฒนา
ผลการ เรียนรู้ในแต่ละด้านตามความเหมาะสม  
 8. อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประชุมและกําหนดให้ทุกรายวิชาประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิทั้ง 6 ด้าน  
 9. งานหลักสูตรและการสอนได้กํากับติดตามให้คณาจารย์ส่งเกรดหรือผลการประเมินการเรียนรู้ที่ 
สอดคล้องกับมคอ. 3 หรือ มคอ. 4 เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน คุณภาพของหลักสูตร หลังจากนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบการส่งเกรดและความสอด
คล้องของ คะแนนในใบเกรดกับ มคอ. 3 เพื่อเสนอต่อฝ่ายวิชาการ พิจารณาขออนุมัติผลการเรียนตามขั้น
ตอน  
 10. จากนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรนําผลสรุป มคอ. 5 และ มคอ. 6 ไปสรุปแนวทางในการ 
พัฒนาตามการดําเนินการในมคอ.7 และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรต่อคณะกรรมการ     
ประจําคณะฯเพื่อ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ  
 11. อาจารย์ประจําหลักสูตรนําข้อเสนอแนะมาประเมินกระบวนการดําเนินงานของหลักสูตร ใน
ปีการศึกษาถัดไป  
 การตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ
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จัดทํา ระบบและกลไกตรวจสอบการประเมินเรียนรู้ของนิสิต จากนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ประเมิน 
คุณภาพของโครงการ กิจกรรมเรียนการสอน และข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ของแต่ละรายวิชาที่
มีการเรียนการในปีการศึกษา 2561 โดยพิจารณาในการวัดและประเมินผล ว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหรือไม่ และทําการส่งข้อมูลกลับไปยังอาจารย์ประจําวิชาให้ทําการปรับปรุงก่อนที่จะดําเนินการจัด
การเรียนการสอน เป็นการประเมินผลตลอดทั้งภาคการศึกษา  
 หลังจากนั้นเมื่อทําการประเมินผลเสร็จทั้งรายวิชา อาจารย์ประจําวิชาก่อนส่งเกรด ให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการให้เกรดในแต่ละรายวิชา ว่ามีความผิดปกติในการวัดผล 
ประเมินผลหรือไม่ โดยพิจารณาถึงการกระจายตัวของระดับคะแนน เช่น นิสิตมีเกรด A, F หรือ I          

จํานวนมาก ในกรณีที่พบความผิดปกติ ฝ่ายวิชาการจะให้อาจารย์ประจําวิชาทบทวนการให้เกรด และ
ยืนยันการให้เกรดอีกครั้ง หลังจากนั้นทําการสรุปผลการดําเนินการ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของรายวิชาในปี 
การศึกษา 2561 และรายงานผลการดําเนินหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะ และนําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงกระบวนการดําเนินการของหลักสูตรในการศึกษาถัดไป  
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดทําระบบและกลไกการกํากับการประเมินการจัด
การเรียน การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ซึ่งฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ได้กําหนดปฏิทินวิชาการในการจัดทํา มคอ. 3 – มคอ. 7 และแจ้งให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทราบ
และนําส่งตามระยะเวลาที่กําหนด หลังจากนั้น มีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการพิจารณาระบบ
และกลไก ของการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่คณะได้จัดทําขึ้นมา เพื่อไปปรับปรุงกระบวนการ
ในปีการศึกษาถัดไป  
 หลักสูตรได้มีกระบวนการแต่งตั้งที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและ 
จำนวนของนิสิต เพื่อนำเสนอต่อคณบดีเพื่อลงนามและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หลักสูตรได้
ทำการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชาศิลปนิพนธ์ ทางหลักสูตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาร่วมประเมินผลพร้อมทั้งให้สรุปข้อเสนอแนะต่อผู้เรียน ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2561 ทาง
หลักสูตรได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ วานิชกรณ์ และคุณสุพร 
ก้าวสัมพันธ์ (ผู้จัดการฝ่ายทัพยากรมนุษย์บริษัท SB Furniture) มาร่วมทบทวนกระบวนการเรียนการ 
สอนและประเมินผลผู้เรียน [AUN-QA10.3-02]  

การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบจากการ
ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาในระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการตรวจสอบผลงาน 
และผลการเรียนของนิสิตในแต่ละวิชา ผลปรากฏว่านิสิตมีความเห็นหลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยว
เนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
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แนวทางการพัฒนา 
 1. กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรมใน
รายวิชาก่อน เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและทำการวิจัยในรายวิชา
ศิลปนิพนธ ์
 2. เปิดโอกาสให้นิสิตมีโอกาสได้รับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินจากทุกภาคส่วนทั้ง
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่ง

เสริมการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
ของคณาจารย์ผู้ทำวิจัย รายวิชา รวมไปถึงนิสิตผู้เรียน โดยรายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม หารือ ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
และการทำวิจัยของคณาจารย ์รวมหาแนวทางให้การทำวจัยและการเรียนการสอนในรายวิชาสอดคล้องกัน 
วิธีการดำเนินงาน 

มีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ รายวิชาการออกแบบ    
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น มีการนำผลการวิจัยมาเป็นกรณีศึกษา ในเอกสารคำสอนการวิจัยสำหรับนักออกแบบ
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยสำหรับนักออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการ
วิจัย สามารถนำไปต่อยอดปรับใช้ในรายวิชาการศึกษาส่วนบุคคลและศิลปนิพนธ์  
การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้จากการสอบถาม สัมภาษณ์คณาจารย์และนิสิต และตรวจสอบผลงานและ
ผลการเรียนของนิสิต รวมไปถึงการประเมินผลผู้สอนในระบบของมหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่า การนำ
เอาการวิจัยมารวมดัวยกับการเรียนการสอนนั้น ทำให้รายวิชามีความเข้มข้นส่งผลดึต่อผู้เรียน ผู้เรียนมี
ความพึ่งพอใจ และได้เรียนรู้เชิงลึก พร้อมกับการปฏิบัติงานจริง 
แนวทางการพัฒนา 
 สนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานวิจัยรวมกันไปกับการเรียนการสอนในรายวิชา รวมถึงการนำผลวิจัย
มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปกนิพนธ์ได้ 

10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(เช่น ห้องสมุด ห้อง
ปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการประเมินผลและปรับปรุง
คุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และการบริการผู้เรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พัฒนาการเรียนรู้สะดวกสบาย 
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และต่อเนื่อง โดยรายละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม หารือ ให้มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
บริการผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
และธรรมชาติการเรียนของนิสิต 
วิธีการดำเนินงาน 

มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้งบประมาณเงินแผ่นดิน
มาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้อง Studio ห้อง LAB และห้องประชุมสาขา เพื่อรองรับการจัดการเรียน 
การสอนในหลักสูตรสองภาษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญานเพื่อ
ให้นิสิตได้ใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการภายในสาขาแล้ว ทางหลัก
สูตรได้นำนิสิตออกสำรวจภาคสนามในแหล่งพื้นที่การเรียนรู้ ชุมชนที่มีชื่อเสียงในประเทศเช่น ชุมชน
จักสาน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และชุมชนผ้าทอจกจังหวัดราชบุรี เป็นต้น 
การประเมินผล 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้มีการทบทวนประเมิน กระบวนการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้มีการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พบว่านักศึกษามี
ความต้องการให้หลักสูตรและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจัดหาหนังสือเกี่ยวกับด้านการออกแบบเพิ่มขึ้น 
และพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ คณะฯได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อให้
เกิดความพร้อมมากที่สุดในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามที่
กําหนดไว้ใน ELO ของหลักสูตร  
แนวทางการพัฒนา 
 คณาจารย์จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมาจัดไว้ในห้องสมุดของหลักสูตร และส่งราย
ชื่อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสั่งซื้อหนังสือส่งให้กลับทางห้องสมุดหลักเช่นกัน ส่วนเรื่องการพัฒนาห้องเรียน
ต่างๆ เตรียมแบบปรับปรุงไว้ให้พร้อม รองบประมาณจากแผ่นดิน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการประเมินผลและปรับปรุง
คุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการปรุงปรับและ พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายละเอียด
การดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 



 144

แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมกรรมบริหารหลักสูตรดำเนินงานจัดประชุม หารือ วางแผนวิธีการประเมินผลและปรับ
ปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ 
เหมาะสม และทันเวลาต่อการปรับปรุงหลักสูตร 
วิธีการดำเนินงาน 
 1. ในแต่ละภาคการศึกษา นิสิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระบบ และทำแบบประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเองในแต่ละรายวิชา  [AUN-QA10.6-01]  ในแต่ละภาคการศึกษาคณะกรรมการ  
ประจำหลักสูตรจะประชุมอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ทุกรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนิสิตในทุกรายวิชาที่เปิดสอน [AUN-QA10.6-02] 

 2. หลักสูตรการได้พัฒนาระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ผู้เรียน 
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให ้ หลักสูตรได้รับรู้ผล 
การดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับ ข้อมูลประเมินการดําเนินการ
ของ หลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ และนําข้อมูลป้อนกลับมา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูป
ธรรม โดยหลักสูตรมีการระบบป้อนกลับเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของหลักสูตรดังนี ้ 
  - ระบบข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  
    - ระบบข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ และบุคลากร จาก มคอ. แบบสอบถาม และการสัมภาษณ ์

  - ระบบข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ 
    -  ระบบข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  
การประเมินผล 
    การประเมินผลทำได้จากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการตรวจสอบ
การประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้สอนจากระบบการประเมินผู้สอนออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินระบบการรับข้อมูลป้อนกลับ พบว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลป้อนกลับ ตามความเป็น
จริงและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
แนวทางการพัฒนา 
    จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามาทำความเข้าใจต่อหลักสูตร และแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมของทางหลักสูตร จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจหลักสูตรลึกซึ้งกว่าการทำ
แบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์เท่านั้น 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รายการหลักฐาน AUN – QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality 
Enhancement) 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA10.2-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง 2559 

AUN-QA10.3-01 มคอ.5 และ มคอ.7 เว็บไซต์ http://tqf.buu.ac.th/  

AUN-QA10.3-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรายวิชาศิลปนิพนธ์

AUN-QA10.6-01
ผลการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้
สอน เว็บไซต์ http://assess.buu.ac.th/

AUN-QA10.6-02 รายงานประชุมเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชาที่เปิดสอน

http://tqf.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 

ผลการประเมินตนเอง  

Sub Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time 

to graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; 
and the Programme should achieve the expected learning outcomes and 
satisfy the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการส
อบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทำ ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุ
ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และ
ควรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of 
the Programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้
เรียน ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต

AUN-QA Criterion 11 – Checklist
ระดับ

2560 2561

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณ
ภาพ

4 4

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4 4
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11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ 
และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และลดการ 
ตกออก หรือลากออกของนิสิต โดยรายละเอียดการดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุม หารือ การเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

วิธีการดำเนินงาน 
 สามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้จากระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน 
[AUN-QA11.1-01] และระบบทะเบียนสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา [AUN-QA11.1-02] หลักสูตรได้นำ
สถิติข้อมูลมาวิเคราะห์และร่วมพิจารณาในที่ประชุมสาขา เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งใน

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4 4

11.4 The types and quantity of research activities by  
students are established, monitored and   
       benchmarked for improvement (2) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are   
       established, monitored and benchmarked for   
       improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ

3 3

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4

AUN-QA Criterion 11 – Checklist
ระดับ

2560 2561
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ภาพรวมและรายบุคคล  
 หลักสูตรมีระบบในการควบคุม ติดตามตรวจสอบการลงทะเบียน โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา งาน 
หลักสูตรกําหนดช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนตามรายวิชาที่กําหนดตามแนวการศึกษา เมื่อนิสิตลง
ทะเบียนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด งานทะเบียนและวัดผลจะเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนใน
ระะบบ เพื่อรายงานผลจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาไปฝ่ายวิชาการ หลักสูตรได้มีการเก็บรวบ
รวมข้อมูลนิสิตที่สอบผ่านในละป ี การศึกษาจากงานทะเบียนและวัดผลเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาแรกเข้าเพื่อหา จํานวนที่นักศึกษาที่ตกออกระหว่างปีการศึกษาจากนั้น หลักสูตรจะ
รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับคณบดีรับทราบผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อนําเข้าสู่คณะกรรมการบริหาร
วิชาการและคณะกรรมการประจํา คณะเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการกํากับติดตามทุกภาคการศึกษา 
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอัตราการสําเร็จการศึกษาย้อนหลัง สถิติการรับ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และอัตราการสอบผ่าน การลาออก 
กลางคัน และการสําเร็จการศึกษาทุกชั้นปีจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า อัตราการสอบผ่านของ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 มีอัตราการสอบผ่านอยู่ที่ร้อยละ 100 มีเพียงนิสิตที่ลาออกไป
ศึกษาที่อื่น อยู่ที่ประมาณ 5 - 10 % 

การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดย การตรวจสอบ เปรียบเทียบจำนวนการออกของนิสิต และการสอบถาม
เหตุผลของการออกของนิสิต ผลปรากฏว่า เหตุผลของการออกของนิสิตมีเพียงความต้องการเปลี่ยนไป
เรียนที่อื่น เนื่องจากสอบไม่ผ่านที่อื่นมาตั้งแต่ปีก่อน จึงมาเรียนที่นี่ เพื่อไม่ให้เสียเวลา แต่เมื่อถือเวลาการ
สอบเข้าใหม ่จึงได้ไปทดลองอีกครั้ง มหาวิทยาลัยบูรพามักไม่ใช้ทางเลือกที่ 1 ของนิสิตต่างพื้นที ่
แนวทางการพัฒนา 
 หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ สร้างจุดเด่นให้เกิด
ความต้องการศึกษาต่อเป็นที่แรก เพื่อลดการลาออกของนิสิตชั้นปีที่ 1 

11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับ
ปรุงคุณภาพ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ 
สอนให้ดีขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียดการทำงานดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุม หารือวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับและเทียบเคียง
มาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด  
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วิธีการดำเนินงาน 
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มี การเก็บข้อมูลนิสิตที่
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด โดยงานทะเบียนนิสิต โดยตั้งเป้าหมายให้นิสิต
ที่เข้าศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จากข้อมูลพบว่า นิสิตที่
จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเท่ากับร้อยละ 95 พอดี นิสิตร้อยละ 2 ไม่สามารถจบได้ตามเกณฑ์ 
เนื่องมาจากนิสิตไม่สามารถทำงานศิลปนิพนธ์ได้ตามกำหนด เนื่องจากหลักสูตรมีมาตรฐานในการส่งผลงาน
ศิลปนิพนธ์ของนิสิต ซึ่งมีผลทำให้จบช้าไปประมาณ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งได้มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้
กับคณะกรรการวิชาการและคณะกรรมการประจำคณะได้รับทราบข้อมูล พร้อมทั้งสาเหตุของการจบช้า
กว่าระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อาจารย์ประจำวิชาจะกำกับติดตามช่วงระยะเวลาในการทำงานของนิสิต
ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขั้น สำหรับการพร้อมจบในภาคการศึกษต่อไป
เป็นอย่างมาก 
 2. มีการตรวจสอบ พูดคุย ถึงปัญหาการถอนออกในรายวิชาต่างๆ กำหนดและวางแผนกับนิสิต 
เพื่อให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมเมื่อพร้อม และสามารถจบได้ทันเวลาตามกระบวนการของหลักสูตร
ต่อไป 

สามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้จากระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน [AUN-

QA11.1-01] และระบบทะเบียนสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา [AUN-QA11.1-02] 

การประเมินผล 
 การประเมินผลสามารถทำได้โดยการเก็บข้อมูลทางสถิติและสาเหตุของการไม่จบตามกำหนดเวลา 
ผลปรากฏเป็นไปยังที่ได้อธิบายไปแล้ว 
แนวทางการพัฒนา 
 หลักสูตรจัดดำเนินการเริ่มต้นทำงานศิลปนิพนธ์ของนิสิตให้รวดเร็วกว่าเดิม เพื่อให้เหลือระยะเวลา
ในการผลิตผลงานได้ทันเวลา เนื่องจากการทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจจะมีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้นิสิตทำงานได้ตรงตามกำหนดการ หากมีการเผื่อเวลาเอาไว้ จะ
ทำให้นิสิตทำงานได้ตามกำหนดการมากขึ้น 

11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และให้บัณฑิตที่จบใหม่สามารถมี
งานทำ 100 % โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุม หารือ แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบ
เคียงมาตรฐาน การได้งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และให้บัณฑิตที่จบใหม่สามารถมีงานทำ 100 % 
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วิธีการดำเนินงาน 
 หลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลการได้งานทําของนิสิต โดยใช้แบบสอมถาม จำแนกเป็น   
 1) จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
นั้น)    

 2) จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําพร้อมเงินเดือนเริ่มต้นหรือรายได้ประจําจากการเป็นผู้ประกอบการ  
 3) ข้อมูลบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา    
 โดยงานทะเบียนและวัดผลเป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรได้กําหนดเป้าหมายให้นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มี    
งานทําไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 [AUN-QA11.3-01]   ซึ่งนําข้อมูลของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือมีกิ จการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจํามาเทียบกับจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น เพื่อคํานวณเป็นร้อย
ละของผู้มีงานทํา เพื่อทําการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป หรือชี้แจงให้นิสิตเห็นความสําคัญของ
การกรอกข้อมูลการได้งานทําให้ถูกต้อง เนื่องจากส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 นอกจากนี ้เชิญสถานประกอบการมาจัดการสัมภาษณ์งานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ประกอบและนิสิต มีการให้นิสิตฝึกอบรมการเขียน Resume ให้ถูกต้องและ 
โดดเด่นเพื่อใช้สมัครงานหรือการจัดฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นในการทํางาน เช่น การอบรมบุคลิกภาพเพื่อ
การสัมภาษณ์งาน และการปฏิบัติงานในองค์กร จากข้อมูลพบว่าบัณฑิตได้งานทําตรงตามวุฒิ เฉลี่ยร้อยละ 
76 และบัณฑิตที่ได้งานทําไม่ตรงตามวุฒิ ร้อยละ 4 ในปีการศึกษา 2561 และรายได้ของนิสิตไม่ต่ํากว่า 
10,050 บาทต่อเดือน [AUN-QA11.3-02] 
 หมายเหตุ: จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาโดยไม่นับรวม
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่ 
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
 นอกจากนั้น ยังมีการสอบถามถึงความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตรจากบันฑิตที่จบไปทำงาน 
ทำให้พวกเขาสามารถบอกถึงจุดอ่อนที่ต้องการให้มีการปรับปรุงของหลักสูตรได ้ เช่น หลักสูตรได้พัฒนา
เป็น 2 ภาษา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในรายวิชา เช่น รายวิชา Advanced 

Computer Aided Design ได้เพิ่มการใช้โปรแกรมการเขียนแบบ AutoCAD เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน
ในบริษัทเป้าหมาย อาทิ Modern form, SB Furniture, Index เป็นต้น  

สามารถดูข้อมูลได้จากระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน [AUN-

QA11.1-01] และระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [AUN-QA11.3-01] 

การประเมินผล 
การประเมินผลทำได้จากการเก็บสถิติ และการสัมภาษณ์โดยตรง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง 

คุณภาพหลักสูตรทั้งในภาพรวมและแต่ละรายวิชา ผลปรากฏดังที่ได้กล่าวไป 
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แนวทางการพัฒนา 
 จัดให้มีงาน JOB FAIR โดยเชิญผู้ประกอบการมาจากหลากหลายบริษัท    เพื่อมาคัดเลือกรับ
สมัครนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ด้วยตนเอง และจัดการอบรมเพิ่มเติมด้านการเตรียมแฟ้มผลงานตั้งแต่นิสิตอยู่ปีที ่ 2 

รวมไปถึงการจัดอบรมด้านการศึกษาต่อทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น 

11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ 
และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ โดยราย
ละเอียดการดำเนินงานมีดังต่อไปนี ้
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุม หารือแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน กำหนดแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในกลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วิธีการดำเนินงาน 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีรายวิชาที่ให้ผู้เรียนทำการฝีกจัดทำเค้าโครงการทำงานวิจัย
และการทำวิจัย เช่น รายวิชา 632351 การวิจัยสำหรับนักออกแบบ 632471 การศึกษาส่วนบุคคล และ 
632481 ศิลปนิพนธ์ ซึ่งมีการเก็บรวมรวบเป็นรูปเล่มและ upload เข้าสู่ระบบออนไลน์แทนการใช้แผ่นซีด ี 
ซึ่งนิสิตในแต่ละรุ่นสามารถค้นคว้าศึกษาเป็นตัวอย่างได้ 
การประเมินผล 
 ประเมินผลทำได้จากการสอบถาม สัมภาษณ์ของนิสิตเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และ
เทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ ผลปรากฏว่า ทาง
หลักสูตรยังขาดการจัดเอกสารที่ดี ทำให้การค้นคว้าเป็นไปอย่างลำบาก และมีการหายของเอกสารเป็นประ
จำเนื่องจากมีนิสิตที่ยืมไปไม่ได้นำกลับมาคืน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดทำห้องสมุดที่มีคุณภาพ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี รวมไปถึงระบบการยืมคืนที่มี
ประสิทธิภาพ  

 2. สนับสนุนให้มีการส่งผลงานวิจัยประกวดในระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ
 3. จัดโครงการนำเสนองานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามามีส่วน
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ 
และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน โดยรายละเอียดของการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ 
แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุม หารือแนวทางการเก็บบรวบรวมข้อมูล กำกับ และ
เทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
วิธีการดำเนินงาน 
 ในแต่ละภาคการศึกษานิสิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ทำแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระบบ และทำแบบประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเองในแต่ละรายวิชา [AUN-QA11.5-01] ผลการประเมินจะปรากฎใน มคอ.5 และ มคอ.
7 [AUN-QA11.5-02] เพื่อกำกับและเทียบเคียงมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพอีกครั้ง 
 นอกจากนี้ในการจัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลัก
สูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เชี่ยว
ชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตรย่อยและการปรับปรุงใหญ่ต่อไป 
การประเมินผล 
 การประเมินผลทำได้โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้
สอนในระบบของมหาวิทยาลัย เป็นการเก็บภาคเรียนละ 1 ครั้งหลังการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น
ยังมีการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นการ
เก็บปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หลังจบปีการศึกษา ผลปรากฏว่า วิธีการเก็บเช่นนี้ให้ข้อมูลได้ดี หากแต่การเก็บ
ข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรนอกจากตัวเลขความพึงพอใจ จึงทำให้หลักสูตร     
ต้องดำเนินการเก็บข้อมูลเอง อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลเองของหลักสูตร เป็นการเก็บตามความสมัครใจ 
มีบัณฑิตหลายคน ไม่ได้ให้ข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อการสัมภาษณ์ในส่วนของตนเองที่ทำงานอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
 การทำการวิจัยร่วมคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อทำการเก็บข้อมูลความพึงพอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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รายการหลักฐาน AUN –QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

AUN-QA11.1-01
ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เว็บไซต ์http://

cuptqa.buu.ac.th/  

AUN-QA11.1-02 ระบบทะเบียนและสถิติมหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th/  

AUN-QA11.3-01 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เว็บไซต์ http://job.buu.ac.th/  

AUN-QA11.3-02 แบบสอบถามและสัมภาษณ์ภาวะมีงานทำของบัณฑิตของหลักสูตร

AUN-QA11.5-01
ระบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
เว็บไซต์ http://assess.buu.ac.th/  

AUN-QA11.5-02 มคอ.5 และ มคอ.7 เว็บไซต์ http://tqf.buu.ac.th/  

http://cuptqa.buu.ac.th/
http://reg.buu.ac.th/
http://job.buu.ac.th/
http://assess.buu.ac.th/
http://tqf.buu.ac.th/


 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4

 1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป

4

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน

4

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4

 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4

 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4

  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อกำหนดรายวิชาได้

4

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  
Content)

4

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4

 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

4

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย

4

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 4

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง

4

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3
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  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

3

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ

3

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม

4

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 4

 6.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อ
เติมเต็มความจำเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

4

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ

4

  6.3 กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

4

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

4

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

3

 6.7 มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประ
เภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

3

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) N/A

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ
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 7.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจำเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สำหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

N/A

 7.2 กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผย
แพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

N/A

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน N/A

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

N/A

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

N/A

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 4

 8.1 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

4

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประ
เมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4

 8.3 มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ

4

 8.4 มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ

4

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน

4

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and  
Infrastructure)

4

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิ
บัติการโครงการ ฯลฯ)

4

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุ
นการเรียนการสอน และการวิจัย

4

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ
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 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับ
สนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

4

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย

4

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

3

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 4

 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนำเข้า

4

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร

4

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้
เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 4

 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับ
สนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสา
รสนเทศ และการบริการผู้เรียน)

3

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำ
เข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4

 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัต
ราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

3

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

3

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ 
ประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้
องค์ประกอบที่ 1  
การกำกับมาตรฐาน

- -

AUN.1 ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes)

หลักสูตรตระหนักและให้ความสำคัญ

ในการกำหนด ELO และมีการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อให ้ELO ครรอบคลุมผล
ดารเรียนรู้เฉพาะทางการรียนรู้ทั่วไป

ของหลักสูตร

1. เมื่อเข้าสู่รอบการปรับหลักสูตร 
สามารถปรับ ELO ให้สอดคล้องกับ ELO 
ที่แท้จริง ให้มีอัตลักษณ์ตอบโจทย์ธรรม
ชาติของหลักสูตรได้ และสามารถต่อยอด
ไปยัง curriculum mapping ได้อีกด้วย 
2. ให้มีการมองแนวทางในยุค Disruptive 
มองด้านการปรับตัวในการหลักสูตรระยะ
สั้น มองมิติอื่นที่ไม่ใช่แค่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพียงอย่างเดียว แต่ให้มองให้บริบทอื่น
ด้านสังคมด้วย

AUN.2 รายละเอียดของ
หลักสูตร (Program 
Specification)

- -

AUN.3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme 
Structure and 
Content)

- รายวิชาทฤษฎีให้ชั้นปีที่ 1 อาจจะให้มีการ
หาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะ

สมกับระดับความผู้เรียน

AUN.4 การสอนและการ
เรียนรู้วิธีการ (Teaching 
and Learning 
Approach)

- -
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ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

AUN.5 การประเมินผู้
เรียน (Student 
Assessment)

- -

AUN.6 คุณภาพ 
บุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff 
Quality)

- -

AUN.7 คุณภาพ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality)

- -

AUN.8 คุณภาพและ 
การสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality and 
Support)

- -

AUN.9 สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ทาง

กายภาพ(Facilities and 
Infrastructure)

- -

AUN.10 การส่งเสริม 
คุณภาพการศึกษา 
(Quality 
Enhancement)

มีระบบและกลไกการดำเนินแบบ 
PDCA สะท้องการให้ถึงการวางแผน 
การดำเนินการ การปฎิบัติ และประเมิน 
และแนวทางการพัฒนา ในทุก Critiria

-

AUN.11 ผลผลิต 
(Output)

- การเทียบเคียงมาตรฐาน การเลือกคู่ทีย
บที่ใกล้เคียงและเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้



 ส่วนที่ 4 
 ภาคผนวก
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