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คำนำ 

 

รายงานการประเมินตนเอง หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาออกแบบเซรามกิสN (หลกัสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะศิลปกรรมศาสตรN มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรบัผลงานรอบ ปYการศึกษา 2561 (ผลงาน

ระหว̂างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคNเพื่อแสดงผลการประเมิน

ตนเอง ในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรา

มิกสN (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) คณะศิลปกรรมศาสตรN ตามเกณฑNการประเมินของ สกอ. องคNประกอบที่ 1 

การกำกบัมาตรฐาน และ เกณฑN AUN QA Version 3 นำเสนอต̂อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

ที่มหาวิทยาลัยบรูพาแต̂งต้ัง นำเสนอรายงานต̂อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่เปrน

หน̂วยงานต#นสงักัดของมหาวิทยาลัยบรูพา และเปrนการเผยแพร^ประชาสัมพันธNผลการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพสู^สาธารณชน สาระสำคัญ ของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปYการศึกษา 

2561 ฉบับน้ี แบ^งออกเปrน 4 ส^วน ส^วนที่ 1 โครงร^างหลักสตูร (Program Profile) ส^วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตาม

ตัวบ^งช้ี ส^วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส^วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามกิสN (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) คณะ

ศิลปกรรมศาสตรN มีความคาดหวังว̂า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปY

การศึกษา 2561 ฉบับน้ี จะเปrนเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ

นำไปสู^การสร#างความเช่ือมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบรูพา และ

เปrนประโยชนNต̂อท^านผู#สนใจ 
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บทสรุปสำหรับผูpบริหาร 

ในปYการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกสN 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได#เปåดสอนในระดับปริญญาตรี มนิีสิตเทา̂กับ 70 คน อาจารยNประจำ 5 คน คณาจารยN

มีตำแหน̂ง ทางวิชาการระดับศาสตราจารยN จำนวน 1 คน รองศาสตราจารยN จำนวน 1 คน และผู#ช̂วย

ศาสตราจารยN จำนวน 1 คน โดยคณาจารยNที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท^าจำนวน 0 คน  

งบประมาณในปY 2561 รวมทั้งสิ้น 66,400 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินรายได#ทัง้หมด 

 

 ผลการประเมินท้ัง 11 ตัวบ@งชี้ พบว̂า ในภาพรวม มรีะดับการประเมินเท^ากับ........3....... 

เมื่อพจิารณาเปrนรายตัวบง̂ช้ี ได#แก^  

องคNประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน  เป6นไปตามเกณฑ:/ไม<เป6นไปตามเกณฑ:  

AUN QA Version 3 

AUN. 1 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....3..... 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....3..... 

AUN. 3 โครงสร#างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
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AUN. 4 การสอนและการเรียนรู#วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....3..... 

AUN. 5 การประเมินผู#เรียน (Student Assessment) ระดับ ....4..... 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....3..... 

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

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู#เรียน (Student Quality and Support) ระดับ ....3..... 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ ....3..... 

AUN. 10 การสง̂เสรมิคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ ....3..... 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ ....3..... 

 

จุดเด@น และจุดท่ีควรพัฒนา  

 จุดเด@น  

1. หลักสูตรมีการประเมินช้ินงาน/ ผลงานของผู#เรียนทีห่ลากหลายสง̂ผลให#สามารถนำไปประยุกตNใช#

ได#หลายด#าน เช̂น ด#านอุตสาหกรรมหรือธุรกิจส^วนตัว 

2. หลักสูตรมีห#องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย มีความพร#อมและเพียงพอต̂อการส^งเสริมการเรียนรู#

ของผู#เรียนได#เปrนอย̂างดี 

3. อาจารยNประจำหลักสูตรมีความมุ^งมั่นในการสนับสนุนให#นำช้ินงาน/ ผลงานของผู#เรียนไปสูเ̂ชิง

พาณิชยN 

4. มีการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความรู#จากอาจารยNที่มีความสามารถตามสายน้ันๆ 

โดยเฉพาะ เช̂น อาจารยNพเิศษทางด#านแก#วจากต̂างประเทศ และนำนิสิตไปเรียนรู#งานจากสถานที่

ทำงานจริง 
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จุดท่ีควรพัฒนา   

1. บูรณาการการออกแบบในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข#องหรือสมัพันธNกันเพื่อสร#างช้ินงาน/ ผลงานของ

ผู#เรียนให#มีความหลากหลาย เช̂น สาขาวิชากราฟฟåกอารNทและกราฟฟåกมีเดีย 

2. พฒันาการทางด#านธุรกจิ เพื่อต̂อยอดให#นิสิตสามารถดำเนินธุรกิจของตนเองได# 

3. การตอบกลบัแบบสอบถามของบัณฑิตและผู#ใช#บัณฑิตมจีำนวนน#อยมาก เร^งแก#ไขโดยการใช#การ

ตอบแบบสอบถามออนไลนNแทน 
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วิสัยทัศน7 พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วิสัยทัศน6มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
“ขุมปìญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ^นดิน” 

 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 

คำนิยามวิสัยทัศน6และขอบเขตการดำเนินการ 

 

ขุมปìญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ^นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 

Nation) หมายถึง การเปrนมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ทีมุ่ง̂เน#นการสร#าง 

รากฐานเพื่อการพัฒนาให#กับประเทศ พร#อมทัง้แสดงบทบาทนำในการเตรียมความพร#อมให#กับทุกภาคส^วน 

ในสังคมไทย ด#วยองคNความรู#และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต#ขอบเขตของศาสตรNทีส่ำคัญ 7 ด#าน 

ประกอบด#วย (1) ศาสตรNทางทะเล (2) ศาสตรNที่เกี่ยวข#องกบัผู#สูงอายุ (3) ศาสตรNทางด#านการศึกษา  

(4) ศาสตรNทีเ่กี่ยวข#องกบัแรงงานและการทำงาน (5) ศาสตรNที่เกี่ยวข#องกบัภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 

ภาษาจีน และภาษาญี่ปุñน) (6) ศาสตรNทางด#านโลจสิติกสN และ (7) ศาสตรNทีเ่กี่ยวข#องกบัภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจนNที่ว̂า “การวิจัยนำการพัฒนา” (Research-led Development) 

ควบคู̂กับการส^งเสริมและสนับสนุนภูมิปìญญาตะวันออก พร#อมด#วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพฒันาทางด#านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล#อม ทีม่ีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงและมผีลกระทบอย̂างเปrนพลวัตในปìจจบุันและในอนาคตได#

อย̂างมั่นคงจากคำนิยามวิสัยทัศนNที่กล^าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศนN ซึง่เปrนไปตาม 

วัตถุประสงคNของการปรับปรุงและพฒันาแผนยุทธศาสตรNฉบบัน้ี คือ มหาวิทยาลัยมุง̂มั่นทีจ่ะพฒันา 

ผลการดำเนินงานทีส่ำคัญใน 3 ด#าน คือ (1) ด#านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 

ด#านศักยภาพของหน̂วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสงัคมชุมชน และ (3) ด#านคุณภาพทางวิชาการ 

วิจัย และศักยภาพในการบรหิารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย̂างเสมอภาคเท^าเทียม ควบคู̂กับการเสริมสร#างเสรีภาพทางวิชาการ 

และการใฝñเรียนรู#ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดำเนินการพฒันาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร#างและพัฒนาองคNความรู#ในศาสตรNแขนงต̂าง ๆ และ

ดำเนินการให#บริการทางวิชาการและการถ̂ายทอดองคNความรู# เพื่อการพฒันาศักยภาพของ

หน̂วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให#สามารถรองรบัต̂อการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนา ทางด#านการเมือง เศรษฐกจิและสังคมทีม่ีความเปrนพลวัตสงูได#อย̂างมี

ประสิทธิภาพ  



 
หน#า ฉ รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

3. ดำเนินการส^งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรปูแบบต̂าง ๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรงุ

ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทัง้แสดงบทบาทนำในการพฒันาสงัคมชุมชนและ 

สิ่งแวดล#อมอย̂างต̂อเน่ือง  
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 สrวนท่ี 1 

โครงรrางหลักสูตร 
(Program Profile)
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สrวนท่ี  1 

โครงรrางหลักสูตร (Program Profile) 

 

1. ปรัชญา ความสำคญั และวัตถุประสงค6ของหลักสูตร1
  

-ปรัชญา- 

“เปrนเลิศวิชาการ สานสร#างศิลปกรรม เชิดชูคุณธรรม มุง̂นำสู^สากล” 

-ความสำคัญ- 

การศึกษาหลักสูตรเพื่อพฒันาผู#เรียนให#เกิดแนวคิดสร#างสรรคN สำหรับการออกแบบของบัณฑิตในอนาคต เพื่อ

สร#างงานทีเ่ข#ากับวัฒนธรรมขององคNกร มีศักยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

-วัตถุประสงค6- 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่มีความสามารถเฉพาะทาง เปrนศิลปåนนักออกแบบงานเซรามิกสN 

งานแก#ว เพื่อตอบสนองความต#องการกำลงัคนของภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมในภูมิภาคทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

 2. เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล#ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังน้ี 

  2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมจีิตสำนึกที่ดีต̂อธรรมชาติสิง่แวดล#อม ตระหนัก

ต̂อบทบาท หน#าที่ ความรับผิดชอบต̂อสงัคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.2 มีความสามารถในการทำงานด#านการออกแบบเซรามิกสNและแก#ว โดยสามารถนำไป

ประยุกตNในการทำงานได#อย̂างมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชนNต̂อท#องถ่ิน ชุมชน สังคม ช̂วยพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต̂

ระดับฐานรากจนถึงระดับนานาชาติ 

  2.3 มีความสามารถในการค#นคว#า ประมาลผล พัฒนาแก#ไขปìญหา และนำเสนองานทางด#าน

ออกแบบเซรามิกสN ในการคิดวิเคราะหNอย̂างเปrนระบบและมเีหตุผลตามกระบวนการทางศิลปกรรมศาสตรN 

  2.4 มีความเปrนผู#นำด#านการออกแบบเซรามิกสNที่มีวิสัยทัศนNกว#างไกล มนุษยสมัพันธNดี 

สามารถนำความรู#ไปใช#ในการดำรงชีพและนำประสบการณNไปใช#ในการพัฒนาและสร#างสรรคNสังคม 

  2.5 มีความสามารถในการใช#ภาษาไทยในการสื่อสารอย̂างมปีระสิทธิภาพ และสามารถใช#

เทคโนโลยีสารสนเทศได#เปrนอย̂างดี 

  2.6 มีทักษะปฏิบัติในการสร#างสรรคNผลงานออกแบบเซรามกิสN 

 

2. ELO 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู$ด$านคณุธรรมจริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตยN สุจริต และมจีริยธรรมต̂อวิชาชีพ รับฟìงความคิดเห็น ในทางสร#างสรรคN 

                                                
1 ข'อ 1 – 3 ให'ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงรCางหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน'า โดยให'ครอบคลุมเน้ือหา มีความ

เช่ือมโยงเกี่ยวข'องกับหลกัสูตร 
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และสามารถนำมาประยุกตNใช# เพื่อพัฒนางานและความคิดของตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบ และตรงต̂อเวลา ทั้งกับตนเองและผู#อืน่อย̂างสม่ำเสมอ 

 2.1.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านคณุธรรมจริยธรรม 

คณะกำหนดให#มีวัฒนธรรมองคNกร เพื่อเปrนการปลูกฝìงให#นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน#นการ

เข#าช้ันเรียนให#ตรงเวลา ตลอดจนการแต̂งกายทีเ่ปrนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต#องมีความรับผิดชอบ

โดยในการทำงานกลุม̂น้ันต#องฝùกให#รู#หน#าที่ของการเปrนผู#นำกลุ^มและเปrนสมาชิกกลุ^ม มีความซื่อสัตยN โดยต#องไม^

กระทำการทจุริตในการสอบหรอืลอกการบ#านของผู#อื่น เปrนต#น นอกจากน้ีอาจารยNผู#สอนทุกคนต#องสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมกีารจัดกจิกรรมสง̂เสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 

 2.1.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข#าช้ันเรียน การสง̂งานที่ได#รบัมอบหมาย 

และการร^วมกจิกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร#อมเพรียงของนิสิตในการเข#าร^วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหน#าทีท่ี่ได#รับมอบหมาย 

2.2 ความรู$ 

 2.2.1 ผลการเรียนรู$ด$านความรู$ 

(1) มีความรู#ในหลักการและทฤษฎีทางศิลปกรรม ในหลายบริบท และสามารถนำมา

ประยุกตNให#เหมาะสมกับอาชีพของตน 

(2) มีความรู#ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ อย̂างมีมาตรฐาน เพื่อสร#างผลงาน สร#างสรรคNได#

ด#วยตนเอง 

(3) มีความรู#ในการจัดการทางศิลปกรรมในการอนุรักษN สืบสานและพัฒนาไปสู^การ

สร#างสรรคNและทันต̂อสถานการณNทีเ่ปลี่ยนแปลงของสงัคมอนัจะเปrนประโยชนNต̂อวิชาชีพตน 

(4) มีความรู#ในการวิจัย และการวิจัยสร#างสรรคNในวิชาชีพของตน เพื่อได#ข#อมลูอันเปrน

ประโยชนNต̂อตนเองและสังคมในการทีจ่ะนำไปใช#ในการสร#างสรรคNผลงาน 

 2.2.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านความรู$ 

ใช#การสอนในหลายรูปแบบโดยเน#นผู#เรียนเปrนสำคัญ ทั้งน้ีให#เปrนไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดให#มกีารเรียนรู#จากสถานการณNจรงิโดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญผู#เช่ียวชาญที่มีประสบการณNตรงมาเปrนวิทยากรพเิศษ เฉพาะเรื่องตลอดจนฝùก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านความรู$ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด#านต̂างๆ คือ  

(1) การทดสอบย̂อย  

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
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(3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทำ 

(4) ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 

(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 

2.3 ทักษะทางปnญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางปnญญา 

(1) มีความเข#าใจหลักและกระบวนการสร#างสรรคNในวิชาชีพของตนเอง 

(2) มีความสามารถวิเคราะหNประเด็นปìญหา จากหลักการและกระบวนการสร#างสรรคNจาก

แหล^งต̂างๆ ทีเ่กี่ยวข#องกบัการสร#างสรรคNผลงานทางศิลปะ 

 2.3.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะทางปnญญา 

(1) ในการเรียนการสอน ต#องฝùกกระบวนการคิดอย̂างสร#างสรรคNต้ังแต̂เริ่มเข#าศึกษา โดย

เริ่มต#นจากปìญหาที่ง^ายและเพิม่ระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ทัง้น้ีต#องจัดให#เหมาะสมและสอดคล#องกับรายวิชา 

(2) จัดการสอนแบบยึดผู#เรียนเปrนสำคัญ ด#วยการแก#ปìญหาในสถานการณNจำลอง 

(3) ให#มีการปฏิบัติจรงิในสถานประกอบการ เพื่อเปrนการเรยีนวิธีการแก#ปìญหาใน

สถานการณNจริง 

 2.3.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางปnญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช̂น ประเมินจากการนำเสนอ

รายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช#แบบทดสอบหรอืสมัภาษณN เปrนต#น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ6ระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธ6ระหว@างตัวบคุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความสามารถในการทำงานกับผู#อื่นได#อย̂างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต̂อ

ตนเองและสงัคม สามารถปรับตัวเข#ากบัความแตกต̂างทางความคิด วัฒนธรรม องคNกร ทีไ่ด#ปฏิสัมพันธNได#เปrน

อย̂างดี 

  2.4.2 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสมัพันธ6ระหว@างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู#ในรายวิชาให#นิสิตเรียนรู#แบบร^วมมือ ฝùกการทำงานเปrนกลุ^ม 

ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต̂อตนเองและสังคม การมมีนุษยสัมพันธN การเข#าใจในวัฒนธรรม

องคNกรเข#าไปในรายวิชาต̂าง ๆ 

2.4.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสมัพันธ6ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนำเสนอรายงานกลุ^มในช้ันเรียน 

และสงัเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร^วมกจิกรรมต̂าง ๆ 

2.5 ทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะในการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยี
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สารสนเทศ 

(1) สามารถถ̂ายทอดประเด็นความคิด โดยการใช#ภาษาเพื่อการสือ่สาร นำเสนอ 

กระบวนการทางความคิดได#อย̂างมีประสทิธิภาพ 

(2) มีทักษะการประยุกตNวิเคราะหNเชิงตัวเลขเพื่อประโยชนNในการสร#างสรรคNทาง ศิลปกรรม 

(3) สามารถใช#เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมและเกี่ยวข#องในการสร#างสรรคNและ 

นำเสนอผลงานของตนเอง 

2.5.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะในการเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู#ในรายวิชาต̂าง ๆ ให#นิสิตได#เรียนรู#ด#วยการปฏิบัติในหลากหลาย 

สถานการณN 

2.5.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะในการคิดวิเคราะห6 เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต̂างๆ ที่มีการ

นำเสนอต̂อช้ันเรียน 

2.6 ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร$างสรรค6ในแต@ละสาขาวิชาศลิปกรรมศาสตร6 

2.6.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะการปฏิบัติงาน และการสร$างสรรค6ในแต@ละสาขาวิชา 

ศิลปกรรมศาสตร6 

(1) สามารถปฏิบัติการกระบวนการสร#างสรรคNในแต̂ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรN 

(2) สามารถแสดง อัตลกัษณNในการสร#างสรรคNผลงาน 

2.6.2 กลยุทธ6การสอนท่ีใช$ในการพัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะการปฏิบัติงาน และการ

สร$างสรรค6ในแต@ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร6 

 (1) ให#นิสิตเรียนรู#เทคนิคการปฏิบัติงาน และรู#จักใช#เทคนิคให#เกิดทักษะ ความชำนาญ

เฉพาะตน และการสร#างสรรคNผลงานในรูปแบบใหม^ ๆ 

(2) ให#มีการปฏิบัติงานและแสดงผลงาน เพื่อฝùกทกัษะการแสดงออกทางความคิด 

สร#างสรรคN 

2.6.3 กลยุทธ6การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะการปฏิบัติงาน และการสร$างสรรค6 ใน

แต@ละสาขาวิชาศลิปกรรมศาสตร6 

(1) ประเมินจากเทคนิคการการสร#างสรรคNผลงาน  

(2) ประเมินจากเน้ืองาน ทักษะ ความคิดสร#างสรรคN และคณะกรรมการประเมิน 

 

3. โครงสร$างหลักสูตร (แบบกระชบั) 

3.1 จำนวนหน@วยกิต หน̂วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม^น#อยกว̂า 136 หน̂วยกิต 
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3.2 โครงสร$างหลักสูตร 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาภาษาอังกฤษ     12  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชามนุษยศาสตรN     3  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาสงัคมศาสตรN     3  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาวิทยาศาสตรNและคณิตศาสตรN  4  หน̂วยกิต 

วิชาคอมพิวเตอรN     3  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาเลือก      5  หน̂วยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ      101 หน̂วยกิต 

วิชาแกน      6  หน̂วยกิต 

วิชาเฉพาะด#าน      12  หน̂วยกิต 

วิชาเอก       83  หน̂วยกิต 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน̂วยกิต 

จำนวนหน̂วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม^น#อยกว̂า 137 หน̂วยกิต โดยแต̂ละหมวดวิชาประกอบ

ไปด#วยรายวิชาต̂างๆ ซึง่มีความสมัพันธNและครอบคลุมทกุด#าน ในมคอ. 2 ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกสN หลกัสูตรปรับปรงุพ.ศ. 2559 ได#กำหนดโครงสร#างหลักสูตรให#ครอบคลมุความรู#

ทักษะทั่วไป และความรู#ทักษะเฉพาะทางไว#ดังน้ี 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน̂วยกิต 

     กลุ^มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน̂วยกิต 

     กลุ^มวิชาอัตลกัษณNและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน̂วยกิต 

     กลุ^มวิชาทักษะชีวิตและความรบัผิดชอบต̂อสงัคมและสิง่แวดล#อม 7 หน̂วยกิต 

     กลุ^มวิชานวัตกรรมและความคิดสร#างสรรคN 4 หน̂วยกิต 

     กลุ^มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน̂วยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน̂วยกิต 

      วิชาแกน 6 หน̂วยกิต 

      วิชาเฉพาะด#าน 15 หน̂วยกิต 

      วิชาเฉพาะด#านทางการออกแบบ 9 หน̂วยกิต 

      วิชาเอก 70 หน̂วยกิต 
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 สrวนท่ี 2 

ผลการดำเนินงานตามตัวบrงช้ี 
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รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตร 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ6การประเมินองค6ประกอบท่ี 1 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน อาคารปฏิบัติงานเซรามิกสN คณะศิลปกรรมศาสตรN มหาวิทยาลัยบูรพา 

เกณฑ6การประเมิน o เกณฑ6ปx 2548  þ เกณฑ6ปx 2558 

ประเภทหลักสูตร (สำหรับเกณฑ6ปx 2558) 
   þ วิชาการ   o ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 

การกำกับให$เปzนไปตามมาตรฐาน  

ข$อ เกณฑ6การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารยNผู#รบัผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
2 คุณสมบัติของอาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
3 คุณสมบัติของอาจารยNประจำหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
4 คุณสมบัติของอาจารยNผู#สอน เป็นไปตามเกณฑ ์
5 คุณสมบัติของ อาจารยNผู#สอน ที่เปrนอาจารยNพิเศษ  

(ถ#ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ ์

6 คุณสมบัติของอาจารยNที่ปรึกษาวิทยานิพนธNหลักและ

อาจารยNทีป่รึกษาการค#นคว#าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารยNที่ปรึกษาวิทยานิพนธNร^วม (ถ#าม)ี - 

8 อาจารยNผู#สอบวิทยานิพนธN - 

9 คุณสมบัติอาจารยNผู#สอบวิทยานิพนธN - 

10 การตีพิมพNเผยแพรผ̂ลงานของผู#สำเรจ็การศึกษา - 

11 ภาระงานอาจารยNทีป่รึกษาวิทยานิพนธNและการค#นคว#า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

12 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

หรือทุกรอบ 5 ปY 

เป็นไปตามเกณฑ ์

หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข$อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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สรุปผลการดำเนินงานองค6ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ6ข$อ 1 – 12 

 R  เปrนไปตามเกณฑN   

 ข#อสังเกต.................................................................................................. 

 

จำนวนอาจารย6ผู$รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย6ผู$รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ

อาจารย6ประจำหลักสูตร (ตัวบง̂ช้ี 1.1 เกณฑNข#อ 1, 2, 3) 

รหัสหลักสูตร - 

อาจารย6ประจำหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย6

ประจำหลักสูตร  

คุณวุฒ ิ
(สาขาวิชา) 

ตำแหนrงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ความ 

สัมพันธ6 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ7>> 

ประเภท 
<<อาจารย7ผูpรับผิดชอบ

หรืออาจารย7ประจำ

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง

วิชาการเป~นไป

ตามเกณฑ7 

หมาย

เหตุ 
(ระบุเหตุผล 

การเปล่ียนแปลง 

คุณวุฒิตำแหนrง

ทางวิชาการของ

อาจารย7ท่ี

เปล่ียนแปลงใหมr) 

1. นายเสกสรรคN 

ตันยาภิรมยN 

ศม.(เครือ่งเคลือบ

ดินเผา), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

วทบ.

(เครื่องปì†นดินเผา) 

วิทยาลัยครูพระ

นคร 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ผู#รบัผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

2.  นางสาวภรดี 

พันธุภากร 

ศศม. (โบราณคดี

สมัย

ประวัติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(มัณฑนศิลป์), 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ผู#รบัผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

3. นายบรรยวัสถN 

ประเสริฐวรชัย 

ศ.ม. (ศิลปไทย), 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

ศ.บ.(ศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัย 

ผู#ช̂วย

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ประจำ
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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ศิลปากร 
4. นายศุภฤกษ์ 
คณิตวรานันท ์

พธ.ด. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อาจารย์ ปริญญา

เอก 

ตรงกบั

สาขา 

ประจำ

หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

5. นางสาว

กัลยาณี  

เผือกนำผล 

ศ.ม. (ทัศนศิลป°

และการ

ออกแบบ) 

มหาวิทยาลัย

บูรพา 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ประจำ

หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

 

 

อาจารย6ประจำหลักสูตร ณ สิ้นปxการศึกษาท่ีประเมิน 

ชื่ออาจารย6

ประจำหลักสูตร 

คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 

ตำแหน@งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ6 

ประเภท 

 

ผลงานทาง

วิชาการเป~นไป

ตามเกณฑ7 

1. นายเสกสรรคN 

ตันยาภิรมยN 

ศม.(เครือ่งเคลือบ

ดินเผา), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

วทบ.

(เครื่องปì†นดินเผา) 

วิทยาลัยครูพระ

นคร 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ผู#รบัผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

2.  นางสาวภรดี 

พันธุภากร 

ศศม. (โบราณคดี

สมัย

ประวัติศาสตร์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ผู#รบัผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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ศบ.(มัณฑนศิลป์), 
3. นายบรรยวัสถN 

ประเสริฐวรชัย 

ศ.ม. (ศิลปไทย), 

มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

ศ.บ.(ศิลปไทย) 

มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 

ผู#ช̂วย

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ประจำ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

4. นายศุภฤกษ์ 
คณิตวรานันท ์

พธ.ด. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ศ.ม. (จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ประจำ

หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. นางสาว

กัลยาณี  

เผือกนำผล 

ศ.ม. (ทัศนศิลป°

และการ

ออกแบบ) 

มหาวิทยาลัย

บูรพา 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบั

สาขา 

ประจำ

หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 



  หน#า 15 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลการกำกับมาตรฐาน 

เกณฑ6ข$อ 1 จำนวนอาจารย6ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

      (ปริญญาตร)ี จำนวนอาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร ไม^น#อยกว̂า 5 คนและเปrนอาจารยN

ผู#รบัผิดชอบหลักสูตร เกินกว̂า 1 หลักสูตรไม^ได#และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน 

      (บัณฑิตศึกษา) จำนวนอาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสูตร ไม^น#อยกว̂า 3 คนและเปrนอาจารยN

ผู#รบัผิดชอบหลักสูตร เกินกว̂า 1 หลกัสูตรไม^ได#และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน  

 R  เปrนไปตามเกณฑN   

 ข#อสังเกต.................................................................................................. 

 

เกณฑ6ข$อ 2 คุณสมบัติของอาจารย6ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

      (ปรญิญาตรี) คุณสมบัติของอาจารยNผู#รบัผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท^า 

หรือดำรงตำแหน̂งทางวิชาการไม^ต่ำกว̂าผู#ช̂วยศาสตราจารยN และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปY 

ย#อนหลงั 

      (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารยNผู#รบัผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท^า

หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท^าที่มีตำแหน̂งรองศาสตราจารยNข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการอย̂างน#อย 

3 รายการใน 5 ปYย#อนหลงั โดยอย̂างน#อย 1 รายการต#องเปrนผลงานวิจัย 

      (ปรญิญาเอก) คุณสมบัติของอาจารยNผู#รับผิดชอบหลักสตูร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท^า

หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท^าที่มีตำแหน̂งศาสตราจารยNข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการอย̂างน#อย 3 

รายการใน 5 ปYย#อนหลัง โดยอย̂างน#อย 1 รายการต#องเปrนผลงานวิจัย 

 R  เปrนไปตามเกณฑN  

 ข#อสังเกต.................................................................................................. 

 

เกณฑ6ข$อ 3 คุณสมบัติของอาจารย6ประจำหลักสูตร 

 (ปรญิญาตรี) คุณสมบัติของอาจารยNประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท^า หรือ

ดำรงตำแหน̂งทางวิชาการไม^ต่ำกว̂าผู#ช̂วยศาสตราจารยN และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปY 

ย#อนหลงั 

 (ปรญิญาโท) คุณสมบัติของอาจารยNประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท^า 

และมผีลงานทางวิชาการอย̂างน#อย 3 รายการใน 5 ปYย#อนหลัง โดยอย̂างน#อย 1 รายการต#องเปrน

ผลงานวิจัย 
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 (ปรญิญาเอก) คุณสมบัติของอาจารยNประจำหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท^าหรือ

ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท^าที่มีตำแหน̂งรองศาสตราจารยN และมีผลงานทางวิชาการอย̂างน#อย 3 

รายการใน 5 ปYย#อนหลัง โดยอย̂างน#อย 1 รายการต#องเปrนผลงานวิจัย 

R  เปrนไปตามเกณฑN   

ข#อสังเกต.................................................................................................. 

 

ตารางอาจารย6ผู$สอนและคุณสมบัติอาจารย6ผู$สอน (ตัวบ^งช้ี 1.1 เกณฑNข#อ 4, 5) 

รายชื่ออาจารย6

ผู$สอน 

คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 

ตำแหน@งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ6 

สถานภาพ 

อาจารย7

ประจำ 

อาจารย7

พิเศษ 

1. นายเสกสรรค์ 

ตันยาภิรมย์ 

ศม.(เครือ่งเคลือบดินเผา) 

วทบ.(เครื่องปั้นดินเผา) 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกบัสาขา ü  

2. นางสาวภรดี 

พันธุภากร 

ศศม. (โบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์) 

ศบ.(มัณฑนศิลป์) 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกบัสาขา ü  

3. นายบรรยวัสถ์ 

ประเสริฐวรชัย 

ศ.ม. (ศิลปไทย) 

ศ.บ.(ศิลปไทย) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา ü  

4. นายศุภฤกษ์ 
คณิตวรานันท ์

พธ.ด. (ปรัชญา)  
ศ.ม. (จิตรกรรม)  

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา ü  

5. นางสาวกัลยาณี 

เผือกนำผล 

ศ.ม. (ทัศนศิลป°และการ

ออกแบบ) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา ü  

6. นายภัทรพล 

เรืองศร ี

คอ.ม. (เทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (ออกแบบเซรา

มิกส)์ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา  ü 

7. นางสาวศศิธร 
คนทน 

วศ.ด. (วิศวกรรมเซรา
มิกส)์ 

ค.ม. (เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

วท.บ. (เทคโนโลยีเซรา
มิกส)์ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา  ü 
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8. นายสมทรง  
ซิมาภรณ์ 

M.F.A. (Ceramic) 

ศศ.บ.(ศิลปะ) 
อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา  ü 

11. Mr.Pyun, 

Jong - Pil 

M.F.A. (Glass) 

B.F.A. (Craft) 

อาจารย์
ชาวต่างชาติ 

ปริญญาโท ตรงกบัสาขา  ü 

12. Mr.Lim, 

Hyoun Jun 

M.F.A. (Glass Art) 

B.F.A. (Glass-Ceramic 

Design) 

อาจารย์
ชาวต่างชาติ 

ปริญญาโท ตรงกบัสาขา  ü 

13. นายอมรเทพ 
มหามาตร 

ศบ.(ภาพพิมพ)์ อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกบัสาขา  ü 

 

เกณฑ6ข$อ 4 คุณสมบัติของอาจารย6ผู$สอน 

 (ปรญิญาตรี) คุณสมบัติของอาจารยNผู#สอน ทีเ่ปrนอาจารยNประจำ มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท^า 

หรือดำรงตำแหน̂งทางวิชาการไม^ต่ำกว̂าผู#ช̂วยศาสตราจารยN ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธNกันหรือ

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

 (ปรญิญาโท) คุณสมบัติของอาจารยNผู#สอน ที่เปrนอาจารยNประจำ มีคุณวุฒิข้ันต่ำปรญิญาโทหรอื

เทียบเท^า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธNกันหรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต#องมี

ประสบการณNด#านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย̂างน#อย 1 รายการใน 5 ปYย#อนหลงั  

 (ปรญิญาเอก) คุณสมบัติของอาจารยNผู#สอน ที่เปrนอาจารยNประจำ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท^าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท^าที่มีตำแหน̂งรองศาสตราจารยN ในสาขาวิชาน้ันหรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธNกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต#องมปีระสบการณNด#านการสอนและมผีลงานทางวิชาการ

อย̂างน#อย 1 รายการใน 5 ปYย#อนหลัง 

  R เปrนไปตามเกณฑN   

 ข#อสังเกต.................................................................................................. 

 

เกณฑ6ข$อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย6ผู$สอน ท่ีเปzนอาจารย6พิเศษ (ถ$ามี) 

 (ปรญิญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารยNผู#สอน ทีเ่ปrนอาจารยNพิเศษ (ถ#ามี) มีคุณวุฒปิรญิญาโท หรอื 

คุณวุฒิปริญญาตรหีรือเทียบเท^าและมปีระสบการณNทำงานทีเ่กี่ยวข#องกบัวิชาที่สอนไม^น#อยกว̂า 6 ปY ทั้งน้ี มี

ช่ัวโมงสอนไมเ̂กินร#อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยNประจำเปrนผู#รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 (ปรญิญาโท) คุณสมบัติของ อาจารยNผู#สอน ทีเ่ปrนอาจารยNพเิศษ (ถ#ามี) มีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเท^า ในสาขาวิชาน้ันหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธNกันหรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต#องมี

ประสบการณNด#านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย̂างน#อย 1 รายการใน 5 ปYย#อนหลงั มีช่ัวโมงสอนไม^

เกินร#อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยNประจำเปrนผู#รบัผดิชอบรายวิชาน้ัน 
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 (ปรญิญาเอก) คุณสมบัติของ อาจารยNผู#สอน ที่เปrนอาจารยNพิเศษ (ถ#ามี) มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท^าหรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท^าที่มีตำแหน̂งรองศาสตราจารยNในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธNกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต#องมปีระสบการณNด#านการสอนและมผีลงานทางวิชาการ

อย̂างน#อย 1 รายการใน 5 ปYย#อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไมเ̂กินร#อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยNประจำเปrน

ผู#รบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 RเปrนไปตามเกณฑN   

 ข#อสังเกต.................................................................................................. 

 

เกณฑ6ข$อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

1) เริ่มเปåดหลกัสูตรครั้งแรกในปY พ.ศ. 2548 

2) ตามรอบหลักสูตรต#องปรบัปรุงให#แล#วเสร็จและประกาศใช#ในปY พ.ศ. 2559 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ6 12 ข$อ 

R  เปrนไปตามเกณฑNทุกข#อ 

£  ไม^เปrนไปตามเกณฑN โปรดระบขุ#อ..................... 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง (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. 

การกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังคำนึงและสะท#อนถึงวิสัยทัศนNและพันธกจิของสถาบัน 

วิสัยทัศนNและพันธกจิมีความชัดเจน บุคลากร และผู#เรียนรบัทราบโดยทั่วกัน 

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. 

หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได#รับการออกแบบอย̂าง

ชัดเจน เพื่อให#บรรลุถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล#องกับผลการเรียนรู#

ที่คาดหวังของหลักสูตร 

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. 

หลักสูตรควรออกแบบให#ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู#ทีเ่กี่ยวข#องกับความรู# และทกัษะเฉพาะทาง

ของศาสตรNน้ันๆ และทกัษะทั่วไป เช̂น ทักษะการสื่อสารทางด#านการเขียนและการพูด ทักษะ

การแก#ปìญหา ทักษะการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร#างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 

reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังทีชั่ดเจน สะท#อนความต#องการและความจำเปrนของ 

ผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 

3 3 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

and mission of the university (1,2) 

 การกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

สอดคล#องกบัวิสัยทัศนNและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic (i.e. transferable) 

learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวังครอบคลุมทัง้ผลการเรียนรู# 

 เฉพาะทางของศาสตรNน้ันๆ และผลการเรียนรู#ทั่วไป 

3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 

the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวังสะท#อนความต#องการของ 

 ผู#มสี^วนได#ส^วนเสียอย̂างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

ผลการดำเนินงาน    

1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบเซรามกิสN หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได#

กำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังไว#อย̂างชัดเจนในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) เผยแพร^ทีส่ื่อสังคม

ออนไลนNและ Website ของคณะศิลปกรรมศาสตรN และของสาขาออกแบบเซรามิกสN มีการช้ีแจงให#ผู#เรียน

ได#รับทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษา และมีการช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ในสปัดาหNแรกของการ

เรียนการสอนของแต̂ละภาคการศึกษา อีกทั้งผลการเรียนรู#ที่คาดหวังยังสอดคล#องกบัวิสัยทัศนNและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยบรูพา รวมถึงสอดคล#องกบัปรัชญาและพันธกิจของคณะศิลปกรรมศาตรN  

 หลักสูตรมีการออกแบบผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง (ELO) ให#ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู#ทั้ง 6 ด#าน 

(มคอ.1) ได#แก ̂ด#านคุณธรรมจริยธรรม ด#านความรู# ด#านทักษะทางปìญญา ด#านทักษะความสมัพันธNระหว̂าง

บุคคลและความรับผิดชอบ และด#านทักษะในการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมทั้งทักษะการปฏิบัติงานและการสร#างสรรคN เช̂น มีปฏิบัติการด#านการออกแบบสองมิติและ

สามมิติด#วยคอมพิวเตอรN การสร#างงานต#นแบบด#วยคอมพิวเตอรN แต̂ขณะเดียวกันยังคงไว#ซึ่งสร#างงานแบบ

ทักษะฝYมือ ในประเภทของงานหัตถกรรม และได#เสรมิความรู#ด#านแก#วเพื่อเปrนวัสดุอกีทางเลอืกหน่ึงในการ
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นำไปใช#ออกแบบร^วมกับงานเซรามิกสN อีกทั้งมีการฝùกงานในสถานประกอบการจรงิ ตามรายละเอียด

ดังต̂อไปน้ี  

 1. ด$านคณุธรรม จริยธรรม 

 (1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 (2) มีวินัยเปrนแบบอย̂างที่ดีต̂อผู#อื่น มีความเข#าใจและเห็นคณค̂าของตนเอง ผู#อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  

 (3) ซื่อสัตยNสุจริต มีวินัย และมีความรบัผิดชอบต̂อตนเองและสังคม  

 (4) มทีัศนคติที่เปåดกว#าง ยอมรับฟìงแนวคิดของผู#อื่น  

 (5) มจีิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 

 2. ด$านความรู$ 

 (1) มีความรอบรู# เข#าใจหลกัการและทฤษฎีพื้นฐาน  

 (2) ประยุกตNความรู#จากทฤษฎีสู^การปฏิบัติ 

 (3) รอบรู#ในศาสตรNทางศิลปกรรมและศาสตรNอื่นที่เกี่ยวข#อง  

 (4) มีความสามารถในการค#นคว#า แก#ปìญหาและพฒันาทางด#านศิลปกรรมศาสตรNอย̂างเปrน

ระบบ  

 (5) มีความรู#ในทางศิลปะ ทีส่ัมพนัธNกับบริบททางสังคม ภูมิปìญญาและวัฒนธรรม  

 (6) มีความรู#เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติด#านการประกอบวิชาชีพด#านศิลปกรรม

ศาสตรNในสาขาวิชาที่ศึกษา 

 3. ด$านทักษะทางปnญญา 

 (1) มทีักษะการแสวงหาความรู# ประยุกตN เพือ่พัฒนาตนเองอย̂างต̂อเน่ือง 

 (2) มทีักษะการคิดแบบองคNรวม เพื่อแก#ปìญหาได#อย̂างมีประสิทธิภาพและสอดคล#องกบั

สถานการณN 

 (3) สามารถค#นคว#า รวบรวมและประเมินข#อมลู จากแหลง̂ข#อมูลทีห่ลากหลาย อย̂างมี

วิจารณญาณ 

 (4) สามารถวิเคราะหN สังเคราะหN และเสนอแนวทางแก#ไขปìญหาได#อย̂างสร#างสรรคN 

 (5) สามารถบูรณาการความรู#กบัศาสตรNอื่น เพื่อสร#างสรรคNผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได# 

 (6) มีความคิดสร#างสรรคN และปฏิภาณไหวพริบในการสร#างผลงาน 

 4. ด$านทักษะความสัมพันธ6ระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มจีิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบสำนึกในความเปrนพลเมืองทีม่ีคุณค̂าต̂อสังคม และมี

ความเปrนไทย 

 (2) มีภาวะผู#นำ และสามารถทำงานเปrนทีม 

 (3) มีภาวะผู#นำ เข#าใจบทบาทหน#าที่ของตนเอง และรบัฟìงความคิดเห็นของผู#อื่น มีมนุษย

สัมพันธNที่ดี  
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 (4) มีความรับผิดชอบงานต̂อของตนเองและสามารถทำงานร^วมกับผู#อืน่ได#อย̂างมี

ประสิทธิภาพ 

 (5) สามารถแสดงความคิดเห็นอย̂างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความเห็นที่แตกต̂าง 

 5. ด$านทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถใช#ข#อมลูเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย̂างรู#เท^าทัน 

 (2) สามารถใช#ภาษาในการสือ่สารอย̂างมีประสทิธิภาพ 

 (3) สามารถสื่อสารด#วยการพูด ฟìง อ^าน เขียน ในการสือ่สารโดยทั่วไป ตลอดจนใช#  

 (4) วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม แนะนำเสนองานได#อย̂างมปีระสิทธิภาพ 

 (5) สามารถเลอืกใช#เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค#นข#อมลูเพื่อการสร#างสรรคNผลงาน หรอื

การนำเสนอผลงานได#อย̂างมปีระสิทธิภาพ 

 (6) มีความสามารถในเชิงการประยุกตNใช#ความรู#เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ

งานศิลปกรรม 

 6. ด$านทักษะการปฏิบัติงานและการสร$างสรรค6 

 สามารถใช#ทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตรNในการสร#างสรรคNผลงานของตน 

  

 ความสอดคล#องของผลการเรียนรู#ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบเซรามิกสN หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559  และวิสัยทัศนN พันธกิจมหาวิทยาลัยบรูพา ปรัชญาคณะ

ศิลปกรรมศาสตรN พันธกจิของคณะศิลปกรรมศาสตรN มหาวิทยาลัยบรูพา สามารถเปรียบเทียบได#ดังตาราง

ต̂อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1.1-1 ความสอดคล$องของผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง Expected Learning Outcome (ELO)  

ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน6 พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาคณะศิลปกรรมศาสตร6 และพันธกิจของ

คณะศลิปกรรมศาสตร6มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ท่ี วิสัยทัศน6 พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาคณะ

ศิลปกรรมศาสตร6 และพันธกิจของคณะศิลปกรรม

ศาสตร6มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง (ELO) 

1 2 3 4 5 6 

1. วิสัยทัศน6มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขุมปìญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ^นดิน 

 ü ü ü ü  

 1.1 ศาสตรNทางทะเล        

 1.2 ศาสตรNทีเ่กี่ยวข#องกบัผู#สูงอายุ       

 1.3 ศาสตรNทางด#านการศึกษา  ü ü    

 1.4 ศาสตรNที่เกี่ยวข#องกบัแรงงานและการทำงาน    ü ü  
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 1.5 ศาสตรNทีเ่กี่ยวข#องกบัภาษาตะวันออก (ภาษา

เกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุñน) 

      

 1.6 ศาสตรNทางด#านโลจิสติกสN       

 1.7 ศาสตรNทีเ่กี่ยวข#องกบัภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจนNที่ว̂า “การวิจัย

นำการพัฒนา” (Research-led Development) 

ควบคู̂กับการส^งเสริมและสนับสนุนภูมิปìญญาตะวันออก 

 ü     

2. พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

2.1 ดําเนินการจัดการศึกษาอย̂างเสมอภาคเท^าเทียม

ควบคู̂กับการเสริมสร#างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝñ

เรียนรู#ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ü ü ü ü   

 2.2 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร#างและ

พัฒนาองคNความรู#ในศาสตรNแขนงต̂างๆ และดําเนินการ

ให#บรกิารทางวิชาการและการถ̂ายทอดองคNความรู# เพือ่

การพัฒนาศักยภาพ ของหน̂วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนสงัคมชุมชน ให#สามารถรองรับต̂อ

การเปลี่ยนแปลงและการพฒันา ทางด#านการเมอืง

เศรษฐกจิและสังคมที่มีความเปrนพลวัตสูงได#อย̂างมี

ประสิทธิภาพ 

 ü ü ü ü ü 

 2.3 ดําเนินการสง̂เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะ

ในรูปแบบต̂างๆโดยครอบคลุม การทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬารวมทั้งแสดงบทบาทนํา

ในการพัฒนา สังคมชุมชนและสิ่งแวดล#อมอย̂างต̂อเน่ือง 

 ü ü ü ü ü 

3. ปรัชญาคณะศิลปกรรมศาสตร6 

เปrนเลิศวิชาการสานสร#างศิลปกรรมเชิดชูคุณธรรมมุง̂

นำสู^สากล 

ü ü ü ü ü  

4. พันธกิจของคณะศลิปกรรมศาสตร6มหาวิทยาลัยบรูพา 

4.1 ผลิตบัณฑิตด#านศิลปกรรม 

ü ü ü ü ü ü 

 4.2 วิจัยและสร#างสรรคNศิลปกรรม   ü ü   

 4.3 ให#บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ü ü ü  
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 จากตารางที่ 1.1-1 แสดงความสอดคล#องกบัการกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

สอดคล#องกบัวิสัยทัศนN พันธกิจมหาวิทยาลัยบรูพา ปรัชญาคณะศิลปกรรมศาสตรN พันธกิจของคณะ

ศิลปกรรมศาสตรN มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังต̂อไปน้ี 

แนวคิดของหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยบูรพาต้ังอยู̂ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝì™งทะเลภาคตะวันออกโดยมีภาคธุรกิจห#างร#านและ

อุตสาหกรรมต̂างๆ เปrนจำนวนมากดังน้ันที่ต้ังของมหาวิทยาลัยจงึมีความเหมาะสมสำหรับสาขาวิชา

ออกแบบเซรามิกสN โดยสามารถใช#เขตพื้นที่และผู#มีประสบการณNมาเสรมิให#หลักสูตรมีความเข#มแข็งทั้งใน

ด#านการฝùกประสบการณNวิชาชีพจากสภาพจริงและเชิญผู#มปีระสบการณNทางการออกแบบมาเปrนวิทยากร

ได#อีกด#วยย่ิงกว̂าน้ัน สาขายังสามารถผลิตกำลงัคนสนองความต#องการกำลงัคนของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยต้ังอยู̂ด#วย  

 หลักสูตรมุ^งเน#นให#นิสิตเห็นความต#องการของเศรษฐกจิสงัคมและวัฒนธรรมผ^านการเรียนการสอน

ที่มีลกัษณะเฉพาะของคณะศิลปกรรมศาสตรNมหาวิทยาลัยบรูพากล^าวคือมีการนำปìญหาการออกแบบหรอื

โครงการออกแบบจากหน̂วยงานภายนอกมาเปrนส^วนปฏิบัติงานให#นิสิตได#ทดลองปฏิบัติงานในลักษณะ Art 

Project Base Learning (APBL) โดยหวังผลสัมฤทธ์ิต̂อสังคมในระดับพอใจโดยคำนึงถึงวิถีการออกแบบที่

แสดงอัตลักษณNเฉพาะของไทยสู^การออกแบบร^วมสมัยการเรยีนการสอนในลักษณะน้ีจะเปrนการเรียนการ

สอนที่มลีักษณะกึง่การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

แผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรศึกษาศึกษาวิสัยทัศนN พันธกจิของมหาวิทยาลัยและของคณะ

ศิลปกรรมศาสตรN รวมถึงนำข#อมลูจากผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย ซึ่งประกอบด#วย คณาจารยN ศิษยNเก^า และผู#ใช#

บัณฑิต นำมาออกแบบหลักสูตรให#สอดคล#อง (ตารางที่ 1-1) โดยระบุรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

[AUN-QA 1.1-01] เผยแพรท̂ี่สือ่สงัคมออนไลนN [AUN-QA 1.1-02] และ Website ของคณะศิลปกรรม

ศาสตรN [AUN-QA 1.1-03] มีการช้ีแจงให#ผู#เรียนได#รับทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษา และมีการช้ีแจง

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ในสปัดาหNแรกของการเรียนการสอนของแต̂ละภาคการศึกษา  

การประเมิน / การปรับปรุง 

 การเผยแพร^และการประชาสมัพันธNโดยหลักสูตรของคณะฯ และสถาบนัยังไม^เพียงพอ เพราะยังไม^

ครอบคลมุในเรื่องของสื่อต̂างๆ ทัง้สื่อดิจิตอลและสิ่งสิ่งพมิพN ขาดการประชาสมัพนัธNเชิงรุกทีมุ่^งไปสูผู̂#เรียนที่

เปrนกลุ^มเปØาหมายในองคNกรต̂างๆ ในเรื่องของความเข#าใจในหลักสูตร สาขาจึงได#จัดทำ website ของ

ตนเองเพื่อขยายช̂องทางการประชาสัมพันธNให#เข#าถึงกลุ^มเปØาหมายเพิม่มากข้ึน โดยมีการทำแบบสอบถาม

ออนไลนNสำหรบันิสิตที่เรียนอยู̂ นิสิตทีจ่บไปแล#ว รวมถึงผู#มสีว̂นได#ส^วนเสีย เพื่อง^ายต̂อการประเมินและเก็บ

ข#อมูลในการพัฒนาต̂อไปในอนาคต [AUN-QA 1.1-04]  

 ทางสาขามกีารพฒันาการประชาสัมพันธNและเผยแพร^ข#อมูลเชิงรุก โดยการประชาสัมพันธNผ^านการ

จัดงานแสดงผลงานออกแบบของนิสิต โดยหลักสูตรได#กำหนดให#มีการจัดแสดงภายนอกคณะเมือ่นิสิตเรียน

วิชาศิลปนิพนธN และวิชาการจัดนิทรรศการ เปrนต#น [AUN-QA 1.1-05] รวมถึงมกีารประชาสัมพันธNผ^าน
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กิจกรรมของคณะ เช̂น กิจกรรมเปåดบ#านที่ให#ครูและนักเรียนในระดับมทัธยมศึกษาได#มีโอกาสเข#ามาเรียนรู#

เกี่ยวกับสาขาที่คณะศิลปกรรมศาสตรNด#วย [AUN-QA 1.1-06] 

 

1.2/ 1.3  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะท่ัวไป รวมท้ังความรู้และทักษะเฉพาะ
ทางและสะท้อนความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรNบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกสNหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 

2559 จะมีรายละเอียดปYกย̂อยเพิ่มเติมจากหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 เพื่อความชัดเจนและเปrน

ประโยชนNต̂อการดำเนินงาน ดังรายละเอียดที่จะแสดงดังต̂อไปน้ี  

โครงสร$างหลักสูตร 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาภาษาอังกฤษ     12  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชามนุษยศาสตรN     3  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาสงัคมศาสตรN     3  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาวิทยาศาสตรNและคณิตศาสตรN   4  หน̂วยกิต 

วิชาคอมพิวเตอรN     3  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาเลือก      5  หน̂วยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ      101  หน̂วยกิต 

วิชาแกน      6  หน̂วยกิต 

วิชาเฉพาะด#าน      12  หน̂วยกิต 

วิชาเอก       83  หน̂วยกิต 

3 หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน̂วยกิต 

จำนวนหน̂วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม^น#อยกว̂า 137 หน̂วยกิต โดยแต̂ละหมวดวิชาประกอบไป

ด#วยรายวิชาต̂างๆ ซึ่งมีความสัมพันธNและครอบคลมุทุกด#าน  

ในมคอ. 2 ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรNบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบเซรามิกสNหลักสูตรปรบัปรุง

พ.ศ. 2559 ได#กำหนดโครงสร#างหลักสูตรให#ครอบคลมุความรู#ทักษะทั่วไป และความรู#ทกัษะเฉพาะทางไว#

ดังน้ี 
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1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร    12  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาอัตลกัษณNและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาทักษะชีวิตและความรบัผิดชอบต̂อสงัคมและสิง่แวดล#อม    

       7  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชานวัตกรรมและความคิดสร#างสรรคN   4  หน̂วยกิต 

กลุ^มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3  หน̂วยกิต 

2 หมวดวิชาเฉพาะ      100  หน̂วยกิต  

วิชาแกน      6  หน̂วยกิต  

วิชาเฉพาะด#าน      15  หน̂วยกิต 

วิชาเฉพาะด#านทางการออกแบบ    9  หน̂วยกิต  

วิชาเอก       70  หน̂วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม^น#อยกว̂า    6 หน̂วยกิต  

จำนวนหน̂วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม^น#อยกว̂า 136 หน̂วยกิต โดยแต̂ละหมวดวิชาประกอบไป

ด#วยรายวิชาต̂าง ๆ และเมื่อพจิารณาความสมัพันธNของผลการเรียนรู#โดยภาพรวมแล#วพบว̂าครอบคลมุทุก

ด#านซึ่งผลการเรียนรู#ที่คาดหวังของหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรNบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบเซรามิกสNหลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2554 และ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 มีจำนวนทั้งหมด 6 ด#าน 

1. ด#านคุณธรรม จริยธรรม 

2. ด#านความรู# 

3. ด#านทักษะทางปìญญา 

4. ด#านทักษะความสัมพันธNระหว̂างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด#านทักษะการคิด วิเคราะหNเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด#านทักษะการปฏิบัติงานและการสร#างสรรคN 

ทั้ง 6 ด#านสามารถแยกและอธิบายในรายละเอียดออกมาสอดคล#องและครอบคลุมทั้ง

ความรู#และทกัษะทั่วไปและความรู#และทักษะเฉพาะทางได# ดังต̂อไปน้ี 

 

ความรู$และทักษะท่ัวไป Generic ELO 

1. ปฎิบัติตามระเบียบวินัยและกฏหมายของสังคมที่อยู̂ได# บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. เข#าใจและประยุกตNใช#ความรู#จากทฤษฎีสู^การปฎิบัติได# 

3. วิเคราะหN สังเคราะหN และบรูณาการเพือ่สร#างสรรคNผลงาน อีกทั้งเสนอแนวทางแก#ไขปìญหาได#

อย̂างสร#างสรรคNและมีประสทิธิภาพ 

4. ปฏิบัติร^วมกบัผู#อื่นในทุกระดับช้ันได#อย̂างเหมาะสม 

5. สื่อสารโดยใช#ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศได#อย̂างสร#างสรรคNและมีประสิทธิภาพ 
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ความรู$และทักษะเฉพาะทาง Specific ELO 

1. ปฎิบัติตามระเบียบวินัยและกฏหมายทรัพยNสินทางปìญญา 

2. เข#าใจและประยุกตNใช#ความรู#ทางศิลปะและการออกแบบจากทฤษฎีสู^การปฎิบัติได# 

3. วิเคราะหN สังเคราะหN และบูรณาการเพือ่สร#างสรรคNผลงานศิลปะและการออกแบบ อีกทัง้เสนอ

แนวทางแก#ไขปìญหาได#อย̂างสร#างสรรคNและมปีระสทิธิภาพทั้งด#านวิชาการและวิชาชีพ 

4. ปฎิบัติทักษะทางศิลปะและออกแบบร^วมกับผู#อื่นในทุกระดับช้ันได#อย̂างเหมาะสม 

5. ใช#เทคโนโลยีสารสนเทศในการค#นคว#าและประยุกตNกบังานศิลปะและการออกแบบได#อย̂าง

สร#างสรรคNและมีประสิทธิภาพ 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรNบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบเซรามกิสNหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 มีการ

พัฒนาศาสตรNการเรียนรู#ทั่วไปให#ชัดเจนมากข้ึนโดยที่ศาสตรNเฉพาะทางยังกำหนดกลุม̂ไว#อย̂างเดิม 

  

แผนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรศึกษา ทำความเข#าใจ และออกแบบผลการเรียนรู#ที่คาดหวังของ

หลักสูตรให#ครอบคลมุทั้งผลการเรยีนรู#เฉพาะของศาสตรNน้ันๆ และผลการเรียนรู#ทั่วไป โดยศึกษาข้อมลู
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยการเกบ็ข้อมลูผ่านการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ปรับปรงุการเรียนรู้ให้ครอบคลุม และแผยแพร่ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตรที่
สอดคล้องและครอบคลุมกบัศาสตร์เฉพาะและศาสตร์ทั่วไปให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบ โดยใช้เว็ปไซต์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์และสื่อสังคมออนไลน์ [AUN-QA 1.2/1.3-01] 

การประเมิน / การปรับปรุง 

 หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังให#สอดคล#องตามความต#องการของผู#มีส^วนได#ส^วนเสีย

อย̂างชัดเจน โดยนำข#อมลูที่ได#จากการสำรวจข#อมลูจากผู#มสีว̂นได#ส^วนเสียทุกฝñาย ประกอบด#วย อาจารยN

ผู#รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารยNประจำหลักสูตร อาจารยNผู#สอน นิสิตทุกช้ันปY และผู#ใช#บัณฑิต/ผู#บรหิาร แต̂

เน่ืองจากผู#ตอบแบบสอบถามยังมจีำนวนน#อยจึงไมส̂ามารถสะท#อนถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวังได#อย̂าง

เหมาะสม หลักสูตรจึงมีแนวคิดที่จะเก็บข#อมูลมากข้ึนด#วยการสื่อสารผ^าน website และ facebook ของ

สาขา และเพื่อความสะดวกสบายของผู#ตอบแบบสอบถาม อกีทั้งเพื่อปØองกันการขาดหายของเอกสารการ

ประเมิน ทางสาขาจงึได#ทำแบบประเมินออนไลนNเพื่อเปrนอีกทางหน่ึงในการดำเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร

ให#สมบูรณNมากย่ิงข้ึน  [AUN-QA 1.2/1.3-02] 

 

ตารางท่ี 1-3 แผนการพัฒนาและเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร6 และพ้ืนฐาน/ดัชนีชี้วัด  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร6 พ้ืนฐาน/ดัชนีชี้วัด 

-ปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม

ศาสตรNบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบ

เซรามิกสNให#มมีาตราฐานไม^ต่ำ

กว̂ามาตราฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม

ศาสตรN 

1.ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ

ความต#องการกำลังคนในภาค

ธุรกิจเพื่อเปrนข#อมลูในการพัฒนา

หลักสูตร 

2.เชิญผู#เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามสี^วนร^วมในการพัฒนา

หลักสูตร 

3.มีการติดตามประเมินหลกัสูตร

อย̂างสม่ำเสมอ 

-รายงานผลการดำเนินงาน 

-ความพึงพอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ย

ระดับ 3.51 จากระดับ 5 

 

 

-ยกระดับทรัพยากรสายผู#สอน

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู#ของนิสิต 

-อาจารยNใหม^ต#องผ^านการอบรม

หลักสูตรเบือ้งต#นเกี่ยวกับเทคนิค

การสอน การวัดและประเมินผล 

-อาจารยNทุกคนต#องเข#าอบรม

เกี่ยวกับหลกัสูตรการสอนรูปแบบ

ต̂างๆ และการวัดประเมินผลทังน้ี

เพื่อให#มีความรู#ความสามารถใน

การประเมินผลตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิทีผู่#สอนจะต#อง

สามารถวัดและประเมินผลได#เปrน

อย̂างดี 

 

-หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล

การดำเนินงาน 

 

 

 

รายงานเอกสารหลักฐาน 

รายงานเอกสารหลกัฐาน AUN - QA criterion 1  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN – QA 1.1-01 เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.2 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะศิลปกรรมศาสตรN 

มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th  

AUN – QA 1.1-02 เอกสารอ#างอิงในสื่อสงัคมออนไลนN www.facebook.com/คณะศิลปกรรม

ศาสตรN-มหาวิทยาลัยบรูพา 

AUN – QA 1.1-03 เอกสารอ#างอิงในเว็บไซดN www.fineart.buu.ac.th 

AUN – QA 1.1-04 เอกสารอ#างอิงในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 1.1-05 ภาพงานนิทรรศการ See Your Sea ณ ชายหาดบางแสน ในรายวิชาออกแบบ
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นิทรรศการ และภาพงานนิทรรศการศิลปะนิพนธN Yes Clay! ณ หอศิลป°

กรุงไทย เยาวราช อ#างองิในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 1.1-05 ภาพงานนิทรรศการเปåดบ#าน ณ ห#องศิลปะนิทรรศN คณะศิลปกรรมศาตรN 

มหาวิทยาลัยบูรพา อ#างอิงในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 1.2/1.3-01 เอกสารอ#างอิงในสื่อสงัคมออนไลนN www.facebook.com/CeramicsBUU 

AUN – QA 1.2/1.3-01 เอกสารอ#างอิงจากการประเมินการสอนโดยนิสิตในช้ันเรียน

www.assess.buu.ac.th และการประเมินออนไลนN ในเว็บไซดN 

www.ceramicbuu.com 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

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. 

สถาบันพึงเผยแพร^และประชาสัมพันธNหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต̂าง ๆ อย̂างละเอียด 

เพื่อให#ผู#มีส^วนได#ส^วนเสียมีข#อมูลประกอบการตัดสินใจ 

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. 
รายละเอยีดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังโดย 

ครอบคลุมทั้งความรู# ทักษะ และทัศนคติ ที่ช̂วยให#ผู#เรียนเข#าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส^งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิ วิธีการประเมิน ที่แสดงให#เห็นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิน้ัน ๆ และความสัมพันธNของ

หลักสูตรกับองคNประกอบที่เกี่ยวข#องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของหลกัสูตรมีความครอบคลมุและทันสมยั 

3 3 

2.2 The information in the course specification is 

comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุม

และทันสมัย 

3 3 

2.3 The programme and course specifications are 

communicated and made available to the 

stakeholders (1,2) 

 ผู#มสี^วนได#ส^วนเสียสามารถเข#าถึงและรบัรู#รายละเอียด 

 ของหลักสูตร และข#อกำหนดรายวิชาได# 

3 3 
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดำเนินงาน   

หลักสูตรมีกระบวนการทบทวนและพจิารณาหลกัสูตรในช̂วงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยให#

ผู#ทรงคุณวุฒิพิจารณาให#หลักสูตรมีความครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

ศิลปกรรมศาสตรN รายละเอียดของหลกัสูตรกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังโดยครอบคลมุทั้ง คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู# ทักษะทางปìญญา ทักษะความสัมพันธNระหว̂างบุคคลและความรบัผิดชอบ ทักษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติงานและการสร#างสรรคN ที่ช̂วยให#ผู#เรียนเข#าใจถึงวิธีการเรียน

การสอน อีกทั้งหลักสูตรออกแบบเซรามิกสN เปrนหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยในขณะน้ี ที่

ได#นำองคNความรู#ด#านแก#วมาใช#ร^วมหรอืประกอบกบังานเซรามิกสN 

 

2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 หลักสูตรกำหนดรายละเอียดของรายวิชาที่สะท#อนผลการเรยีนรู#ที่คาดหวัง ครอบคลมุทั้งความรู#

ทักษะและทัศนคติ ที่ช̂วยใช#ผู#เรียนเข#าใจถึงวิธีการเรียนการสอน โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของ

รายวิชา ที่ได#กำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมิน รายละเอียดของการ

ดำเนินงานเพือ่ให#รายวิชาต̂างๆ ในหลักสูตรมีความครอบคลมุและทันสมัย 
แผนการดำเนินงาน 
 1. คณะการบรหิารหลกัสูตรศึกษาค#นคว#าลักษณะของหลักสตูรที่เหมาะสมและเหมาะสมกับ

สาขาวิชาของมหาลัยต̂างๆ ที่มีความครอบคลุมและทันสมัย ในระดับประเทศและระดับสากล  
 2. คณะการบรหิารหลกัสูตรศึกษากรอบมาตราฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห^งชาติ (มคอ.1) 
 3. การประชุมวิพากษNสูตรจากผู#ทรงคุณวุฒิ คณาจารยNผู#รบัผดิชอบหลกัสูตร และผู#ใช#บัณฑิต 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มกีารควบคุม กำกบัดูแล ติดตามหลกัสูตร โดยกำหนดการ 

ประชุมทุก 2 เดือน เพื่อพฒันาปรับปรงุการบรหิารจัดการของหลักสูตร 
วิธีการดำเนนิงาน 
 การดำเนินการศึกษาค#นคว#า ลักษณะของลักษณะที่เหมาะสม โดยนำข#อมูลมาวิเคราะหN และ

สังเคราะหN เพื่อการกำหนดหลักสูตรรายวิชาที่มีความทันสมยั และมีการประเมินหลักสูตร เพื่อนำไปสู^พฒันาปY

ต̂อไป ซึ่งการพัฒนาหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรNบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามกิสN มุง̂เน#นการแลกเปลี่ยน

ความรู#กับชุมชนท#องถ่ิน และการทำงานในรูปแบบกึ่งอุตสาหกรรม การพัฒนาและสร#างสรรคNนวัตกรรมด#าน

วัสดุ และการบูรณาการความรู# เพือ่เปrนแนวทางประกอบการเขียน  



  หน#า 32 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

2.2 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมยั 
ตารางท่ี 2.2-1 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรสาขาออกแบบเซรามิกส6 

กลุ่มวิชา วัตถุประสงค ์ วิธีการสอน การวัดผล 
กลุ่มรายวิชา  
เซรามิกส์และแก้วเบื้องต้น 

ประวิติศาสตร์เซรามกิส์และแก้ว 

เขียนแบบเพื่อการออกแบบ 

วิวัฒนาการออกแบบ 

เตาและการเผา 

วิจัยศิลปะไทย 

ประติมากรรมพื้นฐาน 

การข้ึนรปูด้วยมือ 

การทำพมิพ์และการหลอ่ 

เทคโนโลยีเซรามกิส์และแก้ว 

คอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบ 3 มิติ 

การข้ึนรปูแก้ว 

การข้ึนรปูด้วยแป้นหมุน 

เคลือบเซรามกิส ์

การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ 

ดินและเน้ือดินปั้น 

การออกแบบเซรามิกส์และแก้ว 

เทคนิคการตกแต่งเซรามกิส์และแก้ว 

การออกแบบเซรามิกส์อุตสาหกรรม 

การจัดการธุรกจิขนาดย่อมทางเซรามิกส์

และแก้ว 

การศึกษาส่วนบุคคล 

ศิลปนิพนธ์ 

 

-มคีวามรู้ความสามารถ 

ความคิดสร้าง 

สรรค์ และประสบการณ์

เชิงบรูณาการ  

-สามารถนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสม

เพื่อตอบสนองความต้อง 

การของสังคมในปัจจุบัน 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมกีารแจง้

รายละเอียดของวิชา เช่น 

วัตถุประสงค์ของวิชา  

วัน-เวลาการเรียน เน้ือหาที่สอนใน

แต่ละอาทิตย์ เอกสารแนะนำให้

ศึกษา การประเมิน ในวันแรกของ

การเรียน 

- ผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย พร้อม

ยกตัวอย่างผลงานที่ใกลเ้คียงเพือ่

เป็นแนวทางให้นิสิตได้เกิด

แรงผลักดันในด้านความคิด ส่วน

ภาคปฏิบัติน้ัน ผู้สอนจะทำการ

ปฏิบัติตัวอย่างและจึงให้นิสิตได้ฝึก

ปฏิบัติตาม 

- เมื่อนิสิตมีความรู้และได้ฝกึปฏิบัติ

แล้ว ผู้สอนจึงกำหนดงานเพื่อให้

นิสิตได้มีการฝึกทุกกระบวนการ 

ด้วยตนเอง ซึ่งจำนวนและขนาด

ของงานข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม 

กับรายวิชา 

- นิสิตสามารถเข้าพบ และขอ

คำแนะนำจากผูส้อนได้จากการ 

นัดหมายนอกเวลาช่ัวโมงเรียน 

- ใช้วิธีการพิจารณาความ
สมบรูณ์ของผลงานเป็น

หลัก ประกอบกบัแนวคิด 

ที่มีความสอดคล้องกนั มี

ข้อมูลหรือเอกสาร 

อ้างอิง มข้ัีนตอนในการ

พัฒนารปูแบบผลงานและ

กระบวนการทีม่ีระบบ 

- การมีประเมินคะแนน
จากการเข้าเรียนตลอด

ภาคการศึกษาในสัดส่วน 

10% 

- ตลอดภาคการศึกษาจะ
พิจารณาผลงานขนาดเลก็

ในแต่ละอาทิตย์ (คะแนน

สะสม) เพือ่ตรวจสอบ

พัฒนาการของนิสิต และ

จะถูกนำมารวมกับการ

ประเมินวัดผลในผลงาน

สรปุตอนปลายภาค 
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วิธีการดำเนนิงาน 

 กลุ่มวิชาเอกและวิชาเลอืกเสรีรายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัยโดยยึด

ผู#เรียนเปrนสำคัญ ทำเอกสารข้อมูลทั่วไปของรายวิชาเพื่อแจง้รายละเอียดวิชาให้นิสิตทราบในวันแรกของภาค

การศึกษา ผู้สอนใช้วิธีการแบ่งเน้ือหาแต่ละรายวิชาออกเป็น 15 -16 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา โดยแต่ละครั้งจะ

ประกอบด้วยการบรรยายพร้อมภาพตัวอย่างผลงานทีเ่กี่ยวข้อง จากน้ันผู้สอนจะทำการสาธิตตัวอย่างให้นิสิต 

และกำหนดช้ินงานให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติเพื่อวัดผลในความรู้ความสามารถตลอดภาคการศึกษา ในการฝึก

ปฏิบัตินิสิตจะเรียนรู้แบบร่วมมือ ทกุครั้งจะสอดแทรกกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะไว้ และจัดให#มี

การเรียนรู#จากสถานการณNจริงโดยการศึกษาดูงานหรอืเชิญผู#เช่ียวชาญที่มปีระสบการณNตรงมาเปrนวิทยากร

พิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝùกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเปrนการเรียนวิธีการแก#ปìญหาใน

สถานการณNจริงและมีความรู#ความสามารถเหมาะสมเท^าทันกับสถานการณNปìจจบุัน เช̂น การเชิญอาจารยN

ผู#เช่ียวชาญจากประเทศเกาหลีมาสอนในรายวิชา Glass Forming [AUN-QA 2.2-01] การศึกษาดูงานที่

โรงงานภัทราพอรNซเลนจำกัด โรงงานเอสซีจเีซรามิกสN นิทรรศการแก#วแห^งชาติครั้งที ่1 ที่ BGC Glass 

Studio นิทรรศการ Craft Bangkok 2018 [AUN-QA 2.2-02/03/04/05] และนิสิตในช้ันปYที่ 3 หลงัจากจบ

ภาคเรียนที่ 2 นิสิตจะไปฝùกงานกับผู#ประกอบการหรือศิลปåนที่เกี่ยวข#องกบัหลักสูตร  

 

การประเมิน/ ข$อควรปรับปรุง 

1. เน้ือหาในรายวิชามีความชัดเจน ส^งผลให#นิสิตเข#าใจในรายละเอียดของวิชา และระบบการเรียน

การสอนของหลักสูตร มกีารประเมินความเข#าใจในรายละเอยีดแต̂ละรายวิชาผ^านทาง website ของ

สาขาวิชาออกแบบเซรามิกสN แยกตามรายวิชาและช้ันปY [AUN-QA 2.2-06] 

2. เน้ือหารายวิชาใช#เทคโนโลยีที่ช̂วยสนับสนุนในการเรียนการสอน ซึง่สามารถช̂วยให#นิสิตได#เปåด

โลกทัศนNที่กว#างข้ึน และเปrนทีส่นใจกับนิสิตอย̂างมาก เช̂น รายวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสNและแก#ว คอมพิวเตอรN

เพื่อการออกแบบ 3 มิติ และวิชาการออกแบบเซรามิกสNอุตสาหกรรม 

 3. สามารถอธิบายได#ชัดเจนถึงเกณฑNมาตรฐานของผลงาน สง̂ผลให#นิสิตมีความกระตือรอืร#นในการ

สร#างสรรคNผลงานมากข้ึน และนิสิตสามารถแสดงศักยภาพของตนเองในสิง่ที่สนใจได#อย̂างชัดเจนข้ึน ซึ่ง

สามารถเห็นได#ชัดจากรายวิชาการศึกษาส^วนบุคคลและศิลปนิพนธNที่นิสิตจะเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และ

ต#องทำการวิจัยงานออกแบบเซรามกิสNที่เกี่ยวข#องกับงานของตนเองที่มีอยู̂ในปìจจุบันตามแนวโน#มในสังคม 

(Trend) เทคนิค และวัตถุดิบ (เช̂น ดิน เคลือบ) ที่ทันสมัยกอ̂นที่จะออกแบบผลงานของตนเอง [AUN-QA 

2.2-07] 

 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
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แผนงาน/ การดำเนินงาน 
หลักสูตรกำหนดผู#มสี^วนได#ส^วนเสียประกอบด#วย อาจารยNผู#รบัผิดชอบหลักสูตร อาจารยNประจำหลกัสูตร 

อาจารยNผู#สอน นิสิตทุกช้ันปY และผู#ใช#บัณฑิต/ผู#บรหิาร ได้มีแนวทางในการเข้าถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 4 

แนวทาง คือ 

1. เข้าถึงจากเอกสารเล่มหลกัสูตร (มคอ.2) เผยแพร่โดยคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา 

[AUN-QA 2.3-01] 

2. เข้าถึงจากระบบทางคอมพิวเตอร ์website และสือ่สงัคมออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตรแ์ละ

สาขาออกแบบเซรามกิส์ [AUN-QA 2.3-02] 

3. เข้าถึงจากโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเปิดบ้านคณะศิลปกรรมศาสตร ์[AUN-QA 2.3-03] 

และการแสดงผลงานผ่านทางนิทรรศการนอกมหาวิทยาลัย [AUN-QA 2.3-04]   

4. การแจ้งให้นิสิตทราบในการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่

 
การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

1. ข้อกำหนดของหลักสูตรที่เผยแพรโ่ดยคณะฯ ยังไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สง่ผลใหผู้้มี

ส่วนได้ส่วนเสียไมส่ามารถเข้าถึงข้อมลูของหลกัสูตรได้อย่างเต็มที ่ซึ่งหลักสูตรได้ปรบัปรุงโดยเพิ่มการ

ประชาสมัพันธ์ทาง website และสื่อสังคมออนไลน์ของทางสาขาออกแบบเซรามกิส ์

2. ระบบทางคอมพิวเตอร ์website ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นระบบที่ไม่ค่อยข้างเปิดกว้างให้นิสิต

เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขาดความสม่ำเสมอในการนำเสนอผลงาน 

3. การจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเท่าน้ัน 

ส่งผลให้นิสิตเข้าใหมส่่วนมากมาจากภาคตะวันออก เมือ่เทียบปรมิาณจำนวนนิสิตจากภาคอื่น ๆ  

4. เน่ืองจากการปรบัปรุงหลกัสูตร พ.ศ.2559 เปrนการพัฒนารายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรจาก

มุมมองของผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย ดังน้ัน เน้ือหารายละเอียดจงึเปrนมุมมองจากหลายด#าน และตอบสนองต̂อผู#มี

ส^วนได#ส^วนเสีย เช̂น ผู#ประกอบการ นิสิตเข#าใหม^ เน่ืองจากผลงานและวิธีการเรียนการสอนได#สนับสนุนด#าน

การประยุกตNใช#ให#เข#ากับปìจจุบันและมีความแตกต̂างจากงานศิลปะไปจากเดิม รวมทัง้คณาจารยNผู#มีการปรับ

มุมมอง ทัศนคติในการนำข#อมลูมาเปrนส^วนประกอบในการพัฒนาหลักสูตรที่ไม^ได#มาจากประสบการณNส^วน

บุคคลอย̂างเดียว แต̂ยังนำข#อมูลจากความเปrนไปทางสังคม เศรษฐกจิ วัฒนธรรมในปìจจุบันมาใช#เปrนฐานใน

การปรับหลกัสูตร 
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รายงานเอกสารหลกัฐาน 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 2  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN – QA 2.2-01 ภาพการเรียนการสอนรายวิชา Glass Forming อ#างอิงในเว็บไซดN 

www.ceramicbuu.com   

AUN – QA 2.2-

02/03/04/05 

ภาพการศึกษาดูงาน อ#างอิงในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com   

AUN – QA 2.2-06 เอกสารอ#างอิงในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 2.2-07 เอกสารประกอบศิลปนิพนธN ภาพอ#างองิในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 2.3-01 เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.2 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะศิลปกรรมศาสตรN 

มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th 

AUN – QA 2.3-02 เอกสารอ#างอิงในสื่อสงัคมออนไลนN www.facebook.com/CeramicsBUU 

และ www.facebook.com/คณะศิลปกรรมศาสตรN-มหาวิทยาลัยบรูพา 

อ#างอิงในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com และ www.fineart.buu.ac.th 

AUN – QA 2.3-03 ภาพโครงการเปิดบ้านคณะศิลปกรรมศาสตร ์อ#างองิในสื่อสงัคมออนไลนN 

www.facebook.com/CeramicsBUU และ www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 2.3-04 ภาพการแสดงผลงานนิทรรศการ อ#างองิในสื่อสังคมออนไลนN 

www.facebook.com/CeramicsBUU และ www.ceramicbuu.com 

 

AUN - QA criterion 3 โครงสร$างและเน้ือหาของหลักสตูร (Programme 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 และการประเมินผู#เรียน มีความสอดคล#องกันเพื่อไปสู^ 

การบรรลุผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

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. 

การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง โดยแต̂ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 

การเรียนรู#ที่คาดหวังอย̂างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 

sequenced, and integrated. 
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หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร#างเน้ือหาที่มีการเรียงลำดับอย̂างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 

courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 

โครงสร#างหลักสูตรแสดงความสัมพันธNจากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย̂างชัดเจน 

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. 

หลักสูตรมีโครงสร#างที่ยืดหยุ̂นเพื่อให#ผู#เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ บูรณาการ 

การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตรNน้ัน ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  

up-to-date. 

หลักสูตรมีการทบทวนอย̂างต̂อเน่ืองเพื่อความทันสมัย 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 

learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลกัสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

3 3 

3.2 The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes is 

clear (2) 

 

 แต̂ละรายวิชาในหลกัสูตรมสี^วนสนับสนุนการบรรลผุล

การเรียนรู#ที่คาดหวังอย̂างชัดเจน 

3 3 

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร#างเน้ือหาที่มกีาร

เรียงลำดับอย̂างเหมาะสม บรูณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

ผลการดำเนินงาน   
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3.1 การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาvออกแบบเซรามกิส ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

เน้ือหาของหลักสูตรฯ สะท#อนวิสัยทัศนNและพันธกจิของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัยเปrนปìจจบุัน 

มีความเช่ือมโยงระหว̂างรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเฉพาะสาขา โดยมีคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและ

เสนอให#ผู#ทรงคุณวุฒิพิจารณา มีอาจารยNทำหน#าที่เปrนกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยนำข#อคิดเห็นของนิสิต

ปìจจุบัน ศิษยNเก^าและผู#ใช#บัณฑิตมาเปrนข#อมูลประกอบในการพัฒนาหลกัสูตร มีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ รวมทั้งการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ LO ผ^านการประชุมคณะกรรมฯ นอกจากน้ียังมรีายวิชา

โครงงานวิจัยที่สอนด#วยวิธี problem base learning เพื่อช̂วยให#นิสิตได#นำกระบวนการทางวิทยาศาสตรN

ไปแก#ปìญหาทางได# หลักสูตรฯ มีการออกแบบหลกัสูตรที่คำนึงถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวังโดยสนับสนุนการ

บรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวังอย̂างชัดเจน ความเช่ีอมโยงของโครงสร#างหลักสูตรที่แสดงความสัมพันธNจาก

รายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ นอกจากน้ีหลกัสูตรฯ มีการออกแบบโครงสร#างเน้ือหาที่มกีาร

เรียงลำดับอย̂างเหมาะสม และบรูณาการ โดยมีโครงสร#างหลักสูตรแสดงความสัมพันธNจากรายวิชาพื้นฐาน

ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย̂างชัดเจน แต̂มีความยืดหยุ̂น โดยกำหนดให#มรีายวิชาเลือกเสรีและเอกเลือก

เพื่อให#ผู#เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ และมีการทบทวนโครงสร#างหลักสูตรอย̂างต̂อเน่ืองผ^านทาง

คณะกรรมการฯ โดยรายงานในรปู มคอ. 7 [AUN-QA 3.1-01]   

 

แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประชุมวางแผนและออกแบบหลักสูตรโดนคำนึงถึงผลการเรียนรู#ที่

คาดหวังให#สอดคล#องกัน โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจากคำแนะนำของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น บัณฑิต นิสิต ผูป้ระกอบการ คณาจารย์ วิเคราะห์และสรปุแนวทางการปรบัปรุงโดยยึด
หลักการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มทีางเลือกในการประยุกต์จากความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานมากข้ึน โดยกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู ้ด้านทักษะทางปญัญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ
ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการ
ปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ 
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วิธีการดำเนนิงาน 

1. หลักสูตรได#รบัการออกแบบให#วิธีการจัดการเรียนการสอน และประเมินผู#เรียนมีความ

สอดคล#องกัน เพือ่นำไปสูก̂ารบรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวัง ในแต̂ละรายวิชาได#กำหนดวิธีการจัดการเรียน

การสอน และประเมินผล โดยคำนึงถึงการบรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวังอย̂างครบถ#วน และชัดเจน โดยจะ

กำหนดไว#ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต̂ละรายวิชา [AUN – QA 3.1-02] โดยผู#สอนจะต#องดำเนินจัดทำ

และสง̂ ให#แล#วเสรจ็ก^อนเปåดภาคการศึกษา 

2. มคอ.2 ของหลกัสูตร [AUN – QA 3.1-03] ได#กำหนดผลการเรียนรู#ของทุกรายวิชาไว#อย̂าง

ครบถ#วน และครอบคลุมทุกด#าน โดยแบ^งออกแบบเปrนดังต̂อไปน้ี 

- พื้นฐานและทฤษฎีด#านศิลปะและการออกแบบ 

- ปฏิบัติการด#านศิลปะและการออกแบบ 

- เทคโนโลยี และนวัตกรรมด#านการออกแบบ 

- วิจัยด#านการออกแบบ 

- ด#านการฝùกวิชาชีพ 

 
การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

การประเมินผลทำได#โดยการเก็บข#อมลูแบบสอบถาม และการสัมภาษณN โดยในปìจจุบันทางสาขา

ได#สื่อสารผ^าน website ของสาขาโดยมีการทำ QR Code สำหรับกรอกแบบประเมินเพื่อให#ผู#มสี^วนได#ส^วน

เสียประเมินได#ง^ายและรวดเร็วข้ึน [AUN – QA 3.1-04]   

 

3.2 แต@ละรายวิชาในหลักสูตรมสี@วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวังอย@างชัดเจน 

 

ตารางท่ี 3.2-1 ตารางแสดงรายวิชาในหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส6 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ประเภทรายวิชาเฉพาะ (l ความรับผิดชอบหลัก ¡ ความรับผิดชอบ

รอง) 

 

ชั้นปx/ภาค

การศึกษา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน@วยกิต 

(ทฤษฎี-
ปฏิบัติ-ศึกษา
ดHวยตนเอง) 

ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง (ELO) 

1 2 3 4 5 6 

ปxท่ี 1 ภาค

การศึกษา

ต$น 

60110159 สนุทรียศาสตรN 3 (3-0-6) ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ 

60211159 ประวัติศาสตรNศิลปะ

ตะวันออก 

3 (3-0-6) ¡ l l l ¡ ¡ 
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60212359 การวาดเส#น 1 3 (1-4-4) l l l l l l 

60212559 องคNประกอบศิลป° 3 (2-2-5) l l l l l l 

60814159 เซรามิกสNและแก#วเบื้องต#น 2 (2-0-4) ¡ l l l l ¡ 

ปxท่ี 1 ภาค

การศึกษา

ปลาย 

60110259 ประวัติศาสตรNศิลปกรรมใน

ประเทศไทย 

3 (3-0-6) ¡ l l l ¡ ¡ 

60211259 ประวัติศาสตรNศิลป°

ตะวันตก 

3 (3-0-6) ¡ l l l l l 

60212459 การวาดเส#น 2 3 (1-4-4) l l l l l l 

60814259 ประวัติศาสตรNเซรามกิสN

และแก#ว 

2 (2-0-4) ¡ ¡ l l l ¡ 

60815159 เขียนแบบเพื่อการ

ออกแบบ 

2 (1-2-3) ¡ ¡ l l ¡ ¡ 

ปxท่ี 2 ภาค

การศึกษา

ต$น 

60433159 คอมพิวเตอรNข้ันมูลฐานเพื่อ

การออกแบบ 

3 (2-2-5) ¡ l l l l l 

60433259 การออกแบบนิทรรศการ

และการจัดแสดง 

3 (2-2-5) l l l l l l 

60824159 วิวัฒนาการการออกแบบ 2 (2-0-4) l l ¡ ¡ ¡ l 

60825259 ประติมากรรมพื้นฐาน 3 (2-2-5) ¡ ¡ l ¡ ¡ l 

60825359 การข้ึนรปูด#วยมือ 3 (1-4-4) ¡ ¡ l l ¡ l 

ปxท่ี 2 ภาค

การศึกษา

ปลาย 

60433359 การออกแบบบรรจุภัณฑN 3 (2-2-5) ¡ l l l l l 

 60824259 เตาและการเผา 2 (2-0-4) ¡ ¡ l l ¡ ¡ 

 60825159 วิจัยศิลปะไทย 2 (1-2-3) ¡ ¡ l ¡ ¡ l 
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 60825459 การทำพมิพNและการหลอ̂ 1 3 (1-4-4) ¡ ¡ l l l l 

ปxท่ี 3 ภาค

การศึกษา

ต$น 

60834159 เทคโนโลยีเซรามกิสNและ

แก#ว 

2 (2-0-4) ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ 

60835459 เคลือบเซรามกิสN 1 3 (2-2-5) ¡ ¡ l ¡ ¡ ¡ 

60835559 การออกแบบเซรามิกสN

สร#างสรรคN 

3 (1-4-4) ¡ ¡ l l ¡ l 

60835659 ดินและเน้ือดินปì†น 3 (2-2-5) ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ 

60835859 การทำพมิพNและการหลอ̂ 2 3 (1-4-4) ¡ ¡ l l l l 

ปxท่ี 3 ภาค

การศึกษา

ปลาย 

60835159 คอมพิวเตอรNเพื่อการ

ออกแบบ 3 มิติ 

3 (2-2-5) ¡ ¡ l ¡ l l 

60835259 การข้ึนรปูแก#ว 3 (2-2-5) ¡ ¡ ¡ l l l 

60835359 การข้ึนรปูด#วยแปØนหมุน 3 (1-4-4) ¡ ¡ l l ¡ l 

60835759 การออกแบบเซรามิกสNและ

แก#ว (หัตถกรรม) 

3 (1-4-4) ¡ ¡ l l ¡ l 

60835959 เคลือบเซรามกิสN 2 3 (2-2-5) ¡ ¡ l ¡ ¡ ¡ 

60845159 เทคนิคการตกแต̂งเซรา

มิกสNและแก#ว 

3 (1-4-4) ¡ ¡ l l ¡ l 

ปxท่ี 4 ภาค

การศึกษา

ต$น 

60845259 การออกแบบเซรามิกสN

อุตสาหกรรม 

3 (1-4-4) ¡ ¡ l ¡ l l 

60846159 การศึกษาส^วนบุคคล 4 (2-4-6) ¡ ¡ l ¡ l l 

ปxท่ี 4 ภาค

การศึกษา

ปลาย 

60844159 การจัดการธุรกจิขนาดย̂อม

ทางเซรามกิสNและแก#ว 

2 (2-0-4) ¡ ¡ l ¡ l l 

60847159 ศิลปนิพนธN 8 (2-12-

10) 

¡ ¡ l l l l 
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 จากตารางที่ 3.2-1 แต̂ละรายวิชาในหลักสูตรมีส^วนสนับสนุนการบรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวัง

อย̂างชัดเจน [AUN – QA 3.2-01] ผลการเรียนรู#ที่คาดหวังในด#านคุณธรรม จริยธรรม (ELO ข#อ 1) นิสิตมี

ความซื่อสัตยN สจุริต และมีจริยธรรมต̂อวิชาชีพ รับฟìงความคิดเห็น ในทางสร#างสรรคN และสามารถนำมา

ประยุกตNใช# เพื่อพัฒนางานและความคิดของตนเอง สอดแทรกความรู#และกจิกรรม สร#างวัฒนธรรมองคNกร 

เพื่อเปrนการปลูกฝìงให#นิสิตมีวินัยในตนเอง โดยเน#นการเข#าช้ันเรียนให#ตรงเวลา ฝùกความรับผิดชอบโดย

มอบหมายให#ทำงานรายบุคคลและทำงานเปrนกลุ^ม รวมถึงอภิปรายเกี่ยวกบัสถานการณNปìญหาต̂างๆของ

สังคมเพื่อให#นิสิตเข#าใจและเห็นคุณค̂าของตนเอง ผู#อื่น สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม สิง่แวดล#อม และธรรมชาติ 

นิสิตต#องมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยNโดยต#องไม^กระทำการทจุริตในการสอบ อาจารยNมีกลยุทธNการ

ประเมินผลและการเรียนรู#ด#านคุณธรรมจริยธรรมโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑNที่ตกลงกันล^วงหน#า 

เช̂น การเข#าร^วมกิจกรรม การไม^กระทำการทุจริตในการเรียนการสอบ ความรับผิดชอบในหน#าที่ที่ได#รับ

มอบหมาย การมีวินัยและตรงต̂อเวลาในการเข#าช้ันเรียนและการส^งงาน 

 ด#านความรู# (ELO ข#อ 2) นิสิตมีความรู#ในหลักการและทฤษฎีทางศิลปกรรมและสามารถนำมา

ประยุกตNให#เหมาะสมกับอาชีพของตน มีความรู#ในการปฏิบติังานทางวิชาชีพ อย̂างมีมาตรฐาน เพื่อสร#าง

ผลงาน สร#างสรรคNได#ด#วยตนเอง มีความรู#ในการจัดการทางศิลปกรรมในการอนุรักษN สบืสานและพฒันา

ไปสู^การสร#างสรรคNและทันต̂อสถานการณNที่เปลีย่นแปลงของสังคมอันจะเปrนประโยชนNต̂อวิชาชีพตน มี

ความรู#ในการวิจัย และการวิจัยสร#างสรรคNในวิชาชีพของตน อาจารยNจัดการเรียนรู#โดยเน#นนิสิตเปrนสำคัญ

โดยวิธีการจัดการเรียนรู#ทีห่ลากหลายเพือ่สง̂เสรมิการพัฒนาความรู#ความเข#าใจตามจุดเน#นของรายวิชา 

กำหนดใช#ปìญหาเปrนฐาน เน#นการปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู# เพื่อนำความรู#มาสร#างสรรคNผลงานเพือ่

แก#ปìญหาที่เกี่ยวกับรายวิชา และใช#การสอนในหลากหลายรปูแบบโดยเน#นผู#เรียนเปrนสำคัญ นอกจากน้ียัง

จัดการเรียนรู#จากสถานการณNจรงิโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู#เช่ียวชาญทีม่ีประสบการณNตรงมาเปrน

วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง [AUN – QA 3.2-02] โดยวัดความสามารถในเชิงประยุกตNทฤษฎีและหลักการ

ปฏิบัติในการประเมินสุนทรียะ การพฒันางานและการแก#ปìญหาตามวัตถุประสงคNรายวิชา ผ^านการทดสอบ

ย̂อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 ด#านทักษะทางปìญญา (ELO ข#อ 3) นิสิตมีความเข#าใจหลกัและกระบวนการสร#างสรรคNในวิชาชีพ

ของตนเอง มีความสามารถวิเคราะหNประเด็นปìญหา จากหลกัการและกระบวนการสร#างสรรคNจากแหลง̂

ต̂างๆ ที่เกี่ยวข#องกับการสร#างสรรคNผลงานทางศิลปะ โดยฝùกให#นิสิตได#แสวงหาความรู# กระบวนการคิด

อย̂างเปrนระบบและสร#างสรรคN ส^งเสริมให#มีการสะท#อนคิด เพื่อประเมินตนเองทั้งด#านความรู#และ

กระบวนการแสวงหาความรู#เพื่อพฒันาตนเองอย̂างต̂อเน่ือง จัดการเรียนรู#โดยใช#ปìญหาเปrนฐานในประเด็น

ที่เปrนปìญหาของชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ ฝùกกระบวนการคิดอย̂างสร#างสรรคNต้ังแต̂เริ่มเข#า

ศึกษา โดยเริ่มต#นจากปìญหาทีง่^ายและเพิ่มระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ และฝùกการแก#ปìญหาจากสถานการณN

จำลอง โดยวัดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังผ^านผลงานทางการออกแบบหรอืโครงงานที่ได#รบัมอบหมาย  



  หน#า 42 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 ด#านทักษะความสัมพันธNระหว̂างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ (ELO ข#อ 4) มีความสามารถในการ

ทำงานกับผู#อื่นได#อย̂างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต̂อตนเองและสงัคม สามารถปรับตัวเข#ากบัความ

แตกต̂างทางความคิด วัฒนธรรม องคNกร ที่ได#ปฏิสัมพันธNได#เปrนอย̂างดี โดยมีการสอดแทรกเรื่องมนุษย

สัมพันธNและการวางตัวในองคNกรธุรกจิไว#ในแต̂ละวิชา และจดัให#นิสิตทำงานเปrนกลุม̂ และมหีัวหน#ากลุ^มใน

การทำรายงาน ตลอดจนนำเสนอรายงาน เพื่อฝùกให#นิสิตได#สร#างภาวะผู#นำและการเปrนสมาชิกกลุ^มที่ดี 

อาจารยNสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑNที่ตกลงกันล^วงหน#า สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต

ระหว̂างการเรียนการสอน การทำกิจกรรม ผลงาน และการนำเสนอผลงาน เช̂น ความรับผดิชอบส^วนตน

และส^วนรวม ความสามารถในการทำงานร^วมกบัผู#อื่น 

 ด#านทักษะในการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ (ELO ข#อ 5) 

นิสิตสามารถถ̂ายทอดประเด็นความคิดโดยการใช#ภาษาเพื่อการสือ่สาร นำเสนอ กระบวนการทางความคิด

ได#อย̂างมีประสทิธิภาพ มีทักษะการประยุกตNวิเคราะหNเชิงตัวเลขเพื่อประโยชนNในการสร#างสรรคNทาง 

ศิลปกรรม สามารถใช#เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมและเกี่ยวข#องในการสร#างสรรคNและ นำเสนอผลงาน

ของตนเอง ให#นิสิตใช#โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือสื่อดิจิตอลอื่นเพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจารยNประเมินทกัษะในการแสวงหาความรู# วิเคราะหNข#อมลู การเลอืกใช#ข#อมูล และผลงาน

การนำความรู#ที่ได#ไปใช#เพือ่การตอบคำถามหรือการแก#ปìญหา ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน

ในด#านการฟìง พูด อ^าน และการเขียนเพื่อสือ่สารความรู#ความคิดของตนเอง ประเมินจากเทคนิคการ

นำเสนอโดยใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ เช̂น  VDO Presentation ในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย̂อมทาง

เซรามิกสNและแก#ว [AUN – QA 3.2-03]  

 ด#านทักษะการปฏิบัติงานและการสร#างสรรคN (ELO ข#อ 6) สามารถปฏิบัติการกระบวนการ

สร#างสรรคNในแต̂ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรN สามารถแสดงอัตลักษณNในการสร#างสรรคNผลงาน ให#นิสิต

เรียนรู#เทคนิคการปฏิบัติงานและรู#จกัใช#เทคนิคให#เกิดทักษะความชำนาญเฉพาะตน และการสร#างสรรคN

ผลงานในรูปแบบใหม^ๆ ให#มีการปฏิบัติงานและแสดงผลงานเพื่อฝùกทักษะการแสดงออกทางความคิด

สร#างสรรคN โดยประเมินจากเทคนิคการสร#างสรรคNผลงาน เน้ืองาน และทักษะ 
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3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร$างเน้ือหาท่ีมีการเรียงลำดับอย@างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

วิธีการดำเนนิงาน 

1.หลักสูตร มีการออกแบบโครงสร#างเน้ือหาที่มีการเรียงลำดับอย̂างเหมาะสม โดยหลกัสูตรได#

กำหนดการศึกษาของแต̂ละภาพของแต̂ละภาคการศึกษาให#เรียงลำดับรายวิชาจากพื้นฐาน รวมทั้งบูรณา

การให#ผู#เรียนได#มีโอกาสเรียนรู#รานวิชาทั่วไป รายวิชาเฉพาะ และรายวิชาเลือกเสรซีึ่งสามารถเลือกได#ตาม

ถนัดและความสนใจของตนเอง 

2.การบรูณาความรู#ทีมุ่^งเน#นการศึกษาเรียนรู#เชิงปฏิบัติการเพื่อให#ผู#เรียนสามารถนำความรู#ไป

ประยุกตNในการประกอบอาชีพได#จริง และสอดแทรกเช่ือมโยงความรู# เช̂น เทคนิควิธีการทำงานที่พัฒนามา

จากทักษะงานหัตถกรรมท#องถ่ิน 

 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 3  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN-QA 3.1-1 เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.7 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะศิลปกรรมศาสตรN 

มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th 

AUN-QA 3.1-2 เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.3 และ มคอ.4 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะศิลปกรรม

ศาสตรN มหาวิทยาลัยบรูพา www.buu.ac.th 

AUN-QA 3.1-3 เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.2 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะศิลปกรรมศาสตรN 

มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th 

AUN-QA 3.1-4 แบบประเมิน อ#างองิในเวปไซตNสาขาออกแบบเซรามิกสN www.ceramicbuu.com 

AUN-QA 3.2-1 เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.2 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะศิลปกรรมศาสตรN 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

AUN-QA 3.2-2 ภาพวิทยากรพิเศษและการดูงานของนอสิตอ#างองิในเวปไซตNสาขาออกแบบเซรามกิสN 

www.ceramicbuu.com 

AUN-QA 3.2-3 VDO Presentation ในรายวิชาการจัดการธุรกจิขนาดย̂อมทางเซรามกิสNและแก#ว 

เอกสารอ#างอิงในสื่อสงัคมออนไลนN www.facebook.com/CeramicsBUU/video 
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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. 

การจัดการเรียนการสอนเปrนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  

ชุดของความเช่ือที่มีผลต̂อเน้ือหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงคNการศึกษา บทบาทผู#สอนและ

ผู#เรียน เน้ือหาการสอน 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 ผู#เรียนสามารถแสวงหาความรู# วิเคราะหN สงัเคราะหN เพื่อให#ได# 

องคNความรู#ใหม^ได#ด#วยตนเอง โดยมิใช̂เพียงแค̂การรบัความรู#จากผู#สอน  

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. 

การเรียนรู#โดยส^วนใหญ^ คุณภาพการเรียนรู#ข้ึนอยู̂กบัแนวคิดที่ผู#เรียนใช#ในขณะเรียนรู# ซึ่งใน

ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยู̂กับมโนทัศนN การรับรู#ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธNทีเ่ลือกใช# 

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

a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 

คุณภาพการเรียนรู#เปrนส^วนหน่ึงของหลกัการเรียนรู# ที่ทำให#ผู#เรียนสามารถเรียนได#อย̂างมีศักยภาพ 

ภายใต#สภาพแวดล#อมที่ผอ̂นคลาย สนับสนุน และมีความร^วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 

ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต̂อการเรียนรู# ผู#สอนพึงกระทำดังน้ี 

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

participate responsibly in the learning process; and 

สร#างบรรยากาศการเรียนการสอนให#ผู#เรียนมีส^วนร^วมในกระบวนการเรียนรู# 

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

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
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assessment and modes and duration of study. 

เตรียมหลกัสูตรที่มีความยืดหยุ̂นและให#ผู#เรียนมีส^วนร^วมในการเลือกเน้ือหาวิชา  

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.). 

การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู# วิธีการเรียนรู# และปลูกฝìงให#ผู#เรียนมีความ

รับผิดชอบในการเรียนรู#ตลอดชีวิต (เช̂น ความมุ^งมั่นที่จะแสวงหาความรู#ด#วยตนเอง ทกัษะ 

การประมวลผลข#อมลู สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม^ 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 และสื่อสารสูผู̂#มสี^วนได#

ส^วนเสีย 

3 3 

4.2 Teaching and learning activities are 

constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล#องกับ 

 การบรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

3 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance  

 life-long learning (6) 

 กิจกรรมการเรียนการสอนสง̂เสรมิการเรียนรู#ตลอดชีวิต 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

ผลการดำเนินงาน   

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู@ผู$มสี@วนได$ส@วนเสีย 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรมีความชัดเจน มีความสอดคล#องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธN

การสอน และสอดคล#องกับมาตรฐานทางสายงานวิชาศิลปะและการออกแบบ นอกจากน้ีการจัดการเรียน

การสอนเปrนไปตามปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ซึง่พจิารณาจากจุดประสงคN เน้ือหาการสอน วิธีการ
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สอน และบทบาทผู#สอนและผู#เรียนที่สอดคล#องกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและยังมีข#อเสนอแนะ

เพิ่มเติมที่ได#จากการประเมินหลกัสูตรซึง่เปrนข#อแนะนำจากท^านผู#เช่ียวชาญและผู#มสี^วนได#ส^วนเสียในการ

วางรากฐานหลักสูตรให#มีทิศทางที่ชัดเจนมากที่สุด โดยสื่อสารสูผู̂#มสี^วนได#ส^วนเสียผ^านทางสื่อสังคม

ออนไลนNและเวปไซตNของสาขาออกแบบเซรามิกสN [AUN – QA 4.1-01] 

 

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล$องกับการบรรลุผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาในหลกัสูตรถูกสร#างข้ึนมาให#มีความสอดคล#องกับการ

บรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวัง ทีป่ระกอบด#วยด#านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด#านความรู# ด#านทักษะ

ทางปìญญา ด#านทักษะความสมัพันธNระหว̂างบุคคลและความรับผิดชอบ และด#านทักษะการจัดการเรียนรู# 

โดยเฉพาะในรายวิชาเฉพาะด#าน เช̂น รายวิชาการศึกษาส^วนบุคคล และวิชาศิลปนิพนธN ซึ่งมุ^งเน#นให#นิสิต

สามารถสร#างองคNความรู#ใหมจ̂ากการแสวงหาความรู#ในศาสตรNต̂างๆทีเ่กี่ยวข#องกับศิลปะ มิใช̂เพียงแค̂การ

รับรู#โดยตรงจากอาจารยNผู#สอนเท^าน้ัน เมื่อจบภาคการศึกษานิสิตจะต#องแสดงผลงานของตนเองสู^ภายนอก 

รวมถึงผลงานของแต̂ละรายวิชาจะถูกนำเสนอผ^านสื่อสังคมออนไลนNและเวปไซตNของสาขาออกแบบเซรา

มิกสNเช̂นเดียวกัน [AUN – QA 4.2-01] 

 

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส@งเสริมการเรียนรู$ตลอดชีวิต 

การจัดการเรียนการสอนสนับสนุนให#ผู#เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู#ตลอดชีวิต โดยเน#น

คุณลักษณะ ได#แก^ การสืบค#นหาข#อมูล การทำความเข#าใจในประเด็นต̂างๆ และเสนอแนะแนวทางในการ

สร#างสรรคNงานอย̂างสมเหตุสมผล ติดตามพัฒนาการของศาสตรNต̂างๆ เพื่อรู#เท^าทันโลกปìจจบุัน โดยใช#

วิธีการเรียนรู#ทีส่นับสนุนให#นิสิตแสวงหาความรู#นอกสถานที่ เพื่อเปåดโลกทัศนN และเห็นมุมมองที่แปลก

ออกไป และเปrนการนำไปสู^การพัฒนาทางความคิดและการสร#างสรรคNผลงาน เช̂น มีการพาไปดูงานตาม

สถานที่ต̂างๆ ทีเ่กี่ยวข#องกันกับรายวิชา [AUN – QA 4.3-01] 

 

รายงานเอกสารหลักฐาน 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 4  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN – QA 4.3-01 ภาพผลงานนิสิต อ#างองิในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com และสื่อสังคม

ออนไลนN www.facebook.com/CeramicsBUU  

AUN – QA 4.3-02 ภาพงานแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธN อ#างองิในเว็บไซดN 

www.ceramicbuu.com และสือ่สงัคมออนไลนN 

www.facebook.com/CeramicsBUU 

AUN – QA 4.3-03 ภาพการศึกษาดูงาน อ#างอิงในเว็บไซดN www.ceramicbuu.com และสื่อ

สังคมออนไลนN www.facebook.com/CeramicsBUU  
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู$เรียน (Student Assessment) 

 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด#วย  

a. New student admission  

การรบัเข#าผู#เรียน  

b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก#าวหน#าอย̂างต̂อเน่ืองระหว̂างการศึกษา  

c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก^อนสำเรจ็การศึกษา  

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. 

หลักสูตรพึงใช#วิธีการประเมินทีห่ลากหลายและสอดคล#องกบัผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง และควรวัด 

ผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู#ที่คาดหวังทั้งหลกัสูตรและรายวิชา  

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

formative, and summative purposes. 

มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช#ตามวัตถุประสงคNของการประเมินผลวินิจฉัย 

การประเมินผลระหว̂างการเรียนรู# และการประเมินผลเมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนรู#  

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

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

concerned. 

การประเมินผู#เรียน ประกอบด#วย ช̂วงเวลา วิธีการ ข#อบังคับ สัดส^วนการประเมิน เกณฑN และ

เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ#งให#ผู#มสี^วนเกี่ยวข#องทราบ  

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

programme. 

การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเช่ือมโยงกันทัง้หลกัสูตร  

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

reliable and fairly administered. 

มีการใช#กระบวนการหรือวิธีการต̂าง ๆ เพือ่ประกันว̂าการประเมินผู#เรียนมีความเที่ยงตรง  

ความน̂าเช่ือถือและเปrนธรรม  
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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 และความน̂าเช่ือถือของวิธีการประเมินควรมกีารบันทึกไว#เปrนลายลกัษณNอักษร 

และประเมินผลวิธีการประเมินอย̂างต̂อเน่ือง การพฒันาวิธีการประเมินแบบใหม^ข้ึน และได#นำไป

ทดลองใช#  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

ผู#เรียนเข#าถึงกระบวนการร#องทกุขNอย̂างเหมาะสม 

 

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) 

 การประเมินผู#เรียนมีความสอดคล#องกับผลสัมฤทธ์ิของ 

 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

4 4 

5.2 The student assessments including timelines, 

methods, regulations, weight distribution, rubrics 

and grading are explicit and communicated to 

students (4,5) 

 การประเมินผู#เรียน ประกอบด#วย ช̂วงเวลา วิธีการ 

ข#อบังคับ สัดส^วนการประเมิน เกณฑN และเกรด พึงม ี

 ความชัดเจนและแจ#งให#ผู#มสี^วนเกี่ยวข#องทราบ 

4 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and 

marking schemes are used to ensure validity, 

reliability and fairness of student assessment (6,7) 

วิธีการต̂าง ๆ เช̂น เกณฑNการประเมินและแผนการให#

คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน̂าเช่ือถือ 

และเปrนธรรม 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 

 helps to improve  learning (3) 

 การให#ผลปØอนกลับในการประเมินผู#เรียนมีความทันเวลา

 และช̂วยพัฒนาการเรียนรู#ของผู#เรียน 

4 4 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

(8) 

 ผู#เรียนเข#าถึงกระบวนการร#องทกุขNอย̂างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 

 

ผลการดำเนินงาน   

 การประเมินการรบัผู#เข#าเรียนทางหลักสูตรได#กำหนดคุณสมบัติของผู#เข#าศึกษาไว#ดังน้ี 

1. ต#องสำเร็จการศึกษาไม^ต่ำกว̂ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท^า 

2. ผ^านการคัดเลือกตามเกณฑNของสำนักงานคณะกรรมการอุกดมศึกษาและ/หรอืเปrนไปตาม

ระเบียบข#อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่มหาวิทยาลัยและคณะศิลปกรรมสาสตรNได#กำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู#สมัครไว#ดังน้ี 

1) กำลังศึกษาอยู̂ช้ันม.6 หรือเทียบเท^า 

2) จะต#องไมเ̂ปrนผู#รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปrนนิสิตของม.บรูพา 

3) ผู#สมคัรต#องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ/หรือ PAT โดยประมวลผลเปrนคะแนน 100% 

4) มีความประพฤติเรียบร#อย 

5) ไม^เปrนโรคติดต̂อร#ายแรง 

6) มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด 

ผู#มีความประสงคNทีจ่ะสมัครเข#าศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดการประกาศการรับสมัครได#จาก

เว็บไซตNหน̂วยรบัเข#าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา [AUN – QA 5-01] โดยมหาวิทยาลัยจะ

เปrนผู#คัดกรองคุณสมบัติผู#เข#าศึกษาเบื้องต#น และประกาศรายช่ือผู#มีสทิธ์ิสอบสมัภาษณN หลังจากน้ันคณะ

ศิลปกรรมศาสตรNจะเปrนผู#ดำเนินการสอบสัมภาษณNโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเอกสารครบถ#วนตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด บุคลิกภาพ ไหวพริบและปฏิภาณ และเจตคติ หลกัสูตรมีการวัดและประเมินผล

ระหว̂างเรียนตลอดหลักสูตร โดยมีการวัดและประเมินผลในแต̂ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา ให#ทราบถึง

ความก#าวหน#าของผู#เรียน และคุณภาพของการเรียนการสอน แต̂อย̂างไรก็ตาม หลกัสูตรไม^มกีารทดสอบ

ก^อนสำเรจ็การศึกษา ในแต̂ละรายวิชาจะมรีายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) [AUN – QA 5-02] ซึ่ง

ประกอบไปด#วยข#อมลูทั่วไปของรายวิชา จุดมุ^งหมายและวัตถุประสงคNของรายวิชา การดำเนินการ การ

พัฒนาผลการเรียนรู#ของนิสิต แผนการสอนและการประเมินผลทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และ

การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของรายวิชา โดยหวัข#อการพัฒนาผลการเรียนรู#ของนิสิต จะต#อง

อธิบายถึงวิธีการสอนและการวัดและประเมินตามที่กำหนดไว#ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตราฐานผลการเรียนรู#จากหลักสูตรสูร̂ายวิชา และจะต#องสอดคล#องกบัจุดมุง̂หมายและวัตถุประสงคNของ

รายวิชา โดยก^อนภาคเรียนภาคการศึกษาอาจารยNประจำวิชาจะดำเนินการสง̂ มคอ.3 ในระบบจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) [AUN – QA 5-03] ก^อนเปåดภาคการศึกษา 
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30 วัน และเมื่อส^ง มคอ.3 ในระบบแล#วอาจารยNประจำหลักสูตรจะตรวจสอบ มคอ.3 ดังกล^าวว̂ามีความ

เรียบร#อย สมบรูณNครบถ#วน วัตถุประสงคNเน้ือหา แผนการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินมีความสอดคล#องหรือไม^ หากมีความบกพร^องในส^วนใด อาจารยNประจำหลกัสูตรสามารถส^งมคอ.3 

กลับไปให#อาจารยNประจำวิชาแก#ไขและปรบัปรุง เกณฑNการวัดและประเมนิผลเพื่อตัดสินผลการเรียนในแต̂

ละรายวิชาข#อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว̂าด#วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2552 ข#อ 17 ระบบการให#

คะแนนโดยระบุไว#ว̂าระบบ 

การให#คะแนนของแต̂ละรายวิชาแบบมีค̂าระดับข้ันมีความหมายและมีค̂า ระดับข้ันดังน้ี 

ระดับข้ัน ความหมาย ค̂าระดับข้ัน 

A ดีเย่ียม 4.0 

B
+ 

ดีมาก 3.5 

B ดี 3.0 

C
+
 ค̂อนข#างดี 2.5 

C พอใช# 2.0 

D
+
 อ^อน 1.5 

D อ^อนมาก 1.0 

F ตก 0 

 และนิสิตต#องใช#เวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม^น#อยกว̂าร#อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของ

รายวิชาน้ัน จึงจะมสีิทธิเข#าสอบในรายวิชาน้ัน หากนิสิตขาดสอบโดยไมไ̂ด#รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่

รายวิชาสังกัดนิสิตใช#เวลาเรียนไม^ครบตามเกณฑN หรอืนิสิตทจุริตในการวัดผลให#นิสิตได#ผลการเรียน F ซึง่

ถือว̂านิสิตไม^ผ^านผลการเรียนในวิชาน้ัน และระบบการให#คะแนนเปrนแบบไม^มีค̂าระดับข้ันการให#คะแนน

เปrน S,U,I,W และ au ซึ่งมีความหมายดังน้ี ผลการศึกษาผ^านตามเกณฑN,ผลการศึกษาไมผ̂^านตามเกณฑN,

การประเมินผลยังไมส̂มบูรณN,งดเรียนโดยได#รบัอนุมัติ,การศึกษาโดยไม^นับหน̂วยกิตตามลำดับ 

นอกจากน้ี การวัดและประเมินผลยังมีการปรับให#เข#ากับเน้ือหาและวิธีการสอนของแต̂ละรายวิชา

โดยแต̂ละวิชาสามารถกำหนดวิธีการประเมินและเกณฑNในการประเมินได# ซึง่วิธีการประเมินในรปูแบบ

ต̂างๆ รวมถึงรายละเอียดการประเมินภาระงาน ช้ินงาน การทดสอบและเกณฑNการประเมินเพือ่ตัดสินผล

การเรียนดังกล^าวจะต#องได#รบัการพิจารณาจากคณาจารยNผู#สอนในรายวิชาน้ีว̂ามีความเหมาะสม สามารถ

นำไปใช#ได# และผ^านการตรวจสอบจากอาจารยNประจำหลักสตูรด#วย เปrนต#น นอกจากน้ีหลักสูตรยังมี

กระบวนการทวนสอบ ซึง่อาจารยNผู#รับผิดชอบหลกัสูตรต#องประเมินข#อสอบของแต̂ละรายวิชาว̂าสอดคล#อง

กับความรบัผิดชอบต̂อผลการเรียนรู#หรือไม^ การประเมินผลของแต̂ละรายวิชาต#องผ^านทีป่ระชุมของ

ภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชาแต̂งต้ังก^อนประการผลสอบ และตรวจสอบจากรายงานรายวิชาต̂างๆ

ในส^วนของเกณฑNการสำเร็จการศึกษาน้ันไปตามข#อบังคับของมหาวิทยาลัยบรูพา โดยมหีลักเกณฑNการให#

ปริญญา คือ นิสิตผู#มสีิทธNได#รบัปริญญาบัณฑิตต#องสอบได#จำนวนหน̂วยกิตครบตามหลกัสูตรและได#ค̂า

ระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม^น#อยกว̂า 2.00 
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ในคาบแรกของการสอนแต̂ละรายวิชา อาจารยNผู#สอนมีการช้ีแจงเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผล

อันได#แก^การทดสอบความรู#ด#านทฤษฎี ภาระงาน ช้ินงาน การฝùกปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต̂างๆ 

ที่นิสิตต#องทำเกณฑNการประเมิน การตัดสินผลการเรียนทราบทุกครัง้ก^อนเริม่การสอนในแต̂ละภาค

การศึกษา รวมถึงมกีารแจก มคอ.3 ให#นิสิต เพื่อให#นิสิตศึกษาถึงรายละเอียดต̂างๆ ของรายวิชา รวมถึงการ

วัดและประเมินผลด#วยและก^อนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติหรือทักษะ อาจารยNผู#สอนจะแจ#งระดับ

คุณภาพหรือระดับคะแนน ให#กับนิสิตทราบกอ̂นการปฏิบัติ 

เมื่อใกล#จบภาคการศึกษา นิสิตทกุคนจะต#องทำการประเมินผู#สอนและการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาผ^านเว็บไซตNระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน [AUN – QA 5-04]  ซึ่งนิสิตจะต#อง

ประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต̂อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารยNใน

ห#องเรียน และความคิดเห็นและข#อเสนอแนะอื่นๆ อาจารยNผู#สอนสามารถเข#าไปดูผลการของผู#เรียนได#เมือ

สิ้นสุดภาคการศึกษา ซึง่ผลการประเมินที่ได#จะได#นำไปเปrนข#อมูลในการปรับปรงุรายวิชาและการเรียนการ

สอนก^อนเปåดภาคการศึกษาถัดไป 

 

5.1 การประเมินผู$เรียนมีความสอดคล$องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวัง 

ในแต̂ละรายวิชาอาจารยNผู#รับผิดชอบวิชามีการจัดทำ มคอ.3 ลงในระบบสารสนเทศของส^วนกลาง

ในมหาวิทยาลัยก^อนการเปåดภาคเรียน ซึ่งมีการอธิบายผลการเรียนรู#ที่คาดหวังของวิชาไว# และมี

รายละเอียดของวิธีการวัดและประเมินผู#เรียนทีม่ีความสอดคล#องกบัผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง

ไว#อย̂างชัดเจน และการติดตามความก#าวหน#าระหว̂างการเรยีนการสอน เมื่อเสร็จสิ้นการสอน อาจารยN

ผู#สอนต#องจัดทำ มคอ.5 ลงในระบบสารสนเทศของส^วนกลางในมหาวิทยาลัยเพือ่แจ#งผลการประเมินผู#เรียน 

พร#อมปìญหาอุปสรรคและข#อแก#ไขปรบัปรุงในการจัดการเรียนการสอน [AUN – QA 5.1-01]   

 

5.2 การประเมินผู$เรียน ประกอบด$วย ช@วงเวลา วิธีการ ข$อบังคับ สัดส@วนการประเมิน เกณฑ6 และเกรด 

พึงมีความชัดเจนและแจ$งให$ผู$มีส@วนเก่ียวข$องทราบ  

 การประเมินมีความชัดเจนและแจ#งให#ผู#มสี^วนเกี่ยวข#องทราบ ในแต̂ละรายวิชามีการประเมินผู#เรียน

โดยมีการระบุ ช̂วงเวลา วิธีการ ข#อบังคับ สัดส^วนการประเมนิ เกณฑN และเกรดอย̂างชัดเจนและแจ#งให#นิสิต

ทราบในวันแรกของการเรียน และอาจารยNผู#สอนต#องบันทึกรายละเอียดดังกล^าวลงในระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยในแต̂ละภาคเรียน [AUN – QA 5.2-01]   

 

5.3 วิธีการต@าง ๆ เช@น เกณฑ6การประเมินและแผนการให$คะแนน มีการประกันความเท่ียงตรง ความ

น@าเชื่อถือและเปzนธรรม 

ในบางรายวิชา เช̂น วิชาศิลปนิพนธNและวิชาการศึกษาส^วนบคุคลได#มีการดำเนินการในส^วนวิธีการ

ประเมินอย̂างชัดเจนโดยมีการแบ^งรายละเอียดในการประเมนิเปrน 3 ช̂วง คือ ด#านความคิด ด#านผลงาน 

และด#านการนำเสนอ และมีการแจ#งให#นิสิตทราบในวันประเมิน และทุกครั้งหลงัการประเมินจะแจ#งให#นิสิต
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ทราบ และหลักสูตรยังได#มกีารประชุมภายในสาขาวิชาเพื่อประกันความเที่ยงตรง ความน̂าเช่ือถือและเปrน

ธรรมของการประเมินผลการเรียนในแต̂ละภาคเรียน โดยการประเมินในแต่ละครัง้ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ เช่น ใบเช็คช่ือ บันทึกแบบแสดงผลการประเมินในแต่ละครัง้และเกณฑ์ในการให้
คะแนน มีการเกบ็บันทึกด้วยภาพถ่ายผลงานนิสิตเพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการประเมินในแต่ละหัวข้อใน
บางรายวิชา [AUN – QA 5.3-01]   

 

5.4 การให$ผลปìอนกลับในการประเมินผู$เรียนมีความทันเวลาและช@วยพัฒนาการเรียนรู$ของผู$เรียน 

 อาจารยNประจำวิชาจะจัดให#มีช่ัวโมงให#คำปรึกษากับนิสิตในรายวิชานอกเวลาเรียนโดยนัดหมาย

ล^วงหน#ากอ̂นเพือ่พัฒนาผู#เรียนและให#ผลปØอนกลับในการประเมินผู#เรียนได#ทนัเวลาและจะมีการประเมินผล

เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู#ซึง่จะรายงานไว#ใน มคอ.5 นอกจากน้ีผู#เรียนยังสามารถรับทราบและทวนสอบผลการ

ประเมินได#ตลอดจากผู#สอน และสามารถเข#าถึงระบบการประเมิน online ของมหาวิทยาลัยเพือ่ประเมิน

การสอนของอาจารยNและตนเองได# [AUN – QA 5.4-01]   

 

5.5 ผู$เรียนเข$าถึงกระบวนการร$องทุกข6อย@างเหมาะสม 

นิสิตสามารถเข#าถึงกระบวนการร#องทุกขNได#โดยติดต̂อสอบถามรายละเอียดต̂างๆ ตามข้ันตอนของ

คณะฯ แต̂ในเบื้องต#นนิสิตสามารถติดต̂อโดยตรงกับอาจารยNผู#สอน และนิสิตสามารถส^งเมลลNไปทางเมลลN

ของสาขาได#เช̂นกัน [AUN – QA 5.5-01]   

 

รายงานเอกสารหลักฐาน 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 5  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN – QA 5-01 อ#างอิงในเว็บไซดN กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

http:regservice.buu.ac.th 

AUN – QA 5-02/5.1-

01/5.2-01/5.4-01 

เอกสารอ#างอิงจาก มคอ.3 และ มคอ.5 สาขาการออกแบบเซรามิกสN คณะ

ศิลปกรรมศาสตรN มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th 

AUN – QA 5-03 อ#างอิงในเว็บไซดN http://tqf.buu.ac.th/ 

AUN – QA 5-04 อ#างอิงในเว็บไซดN http:/assess.buu.ac.th/ 

AUN – QA 5.3-01 ภาพผลงานของนิสิตในแต̂ละรายวิชา อ#างอิงเว็บไซตN 

www.ceramicbuu.ac.th 

AUN – QA 5.5-01 อ#างอิงเมลลNสาขาออกแบบเซรามิกสN ceramicbuu@gmail.com 
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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 

fulfil the needs for education, research and service. 

มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 

ความต#องการจำเปrนทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช̂น แผนความก#าวหน#าทางสายงาน ยกย̂อง

ชมเชย การสบัเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลกิจ#าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให#มั่นใจว̂าบุคลากร

สายวิชาการมีทัง้คุณภาพและปริมาณทีเ่พียงพอต̂อความต#องการด#านการเรยีนการสอน การวิจัย  

และการบรกิารวิชาการ 

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

quality of education, research and service. 

มีการวัดสัดส^วนของผู#สอนต̂อผู#เรียน และภาระงานของผู#สอน และกำกับติดตามเพื่อพฒันา

คุณภาพด#านการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

academic staff will be able to: 

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด#วย  

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกบัการเรียนรู# 

ในหลักสูตร 

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

appropriate assessment methods to achieve the expected learning 

outcomes; 

การใช#วิธีการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 

เพื่อให#ผู#เรียนบรรลผุลการเรียนรู#ที่คาดหวัง  

• develop and use a variety of instructional media; 

การพัฒนาและใช#สื่อการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย 

• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 

courses they deliver; 

การกำกบัและการประเมินผลประสทิธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

• reflect upon their own teaching practices; and 
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การเรียนการสอนสะท#อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก#ไขในวิธีการสอน และ 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 

การทำวิจัยและให#บรกิารทีเ่ปrนผลประโยชนNต̂อผู#มีส^วนได#ส^วนเสีย  

 

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

includes teaching, research and service. 

การสรรหาและการพัฒนาความก#าวหน#าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู̂บนพื้นฐานของ

ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบรกิาร  

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

understood. 

มีการกำหนดบทบาทและหน#าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย̂างชัดเจน และเปrนที่

เข#าใจตรงกัน  

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

and aptitude. 

มีการมอบหมายงานให#บุคลากรสายวิชาการอย̂างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณN และ

ความสามารถ 

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

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

บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต̂อมหาวิทยาลัยและผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย 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. 

มีการระบุความต#องการในการอบรมและพฒันาของบุคลากรสายวิชาการอย̂างเปrนระบบ และจัด

กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต#องการน้ัน  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช̂น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช̂น ให#รางวัล ยกย̂องให#เกียรติ 

  เพื่อสร#างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

monitored and benchmarked for improvement. 

มีการสร#าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกบัประเภท และปรมิาณของกจิกรรม

ด#านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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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) 

  มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช̂น แผนความก#าวหน#า

ทางสายงาน ยกย̂องชมเชย การสบัเปลี่ยนอัตรากำลัง 

การเลิกจ#าง  และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม 

 ความจำเปrน ด#านการเรียนการสอน การวิจัย และ 

 การบริการวิชาการ 

3 3 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 

measured and monitored to improve the 

quality of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส^วนของผู#สอนต̂อผู#เรียน และภาระงานของ

ผู#สอน และกำกบัติดตามเพือ่พัฒนาคุณภาพด#านการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including 

ethics and academic freedom for appointment, 

deployment and promotion are determined 

and communicated (4,5,6,7) 

 กำหนดเกณฑNการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม

วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สำหรับตำแหน̂งงาน 

การจ#างงาน ความก#าวหน#าทางสายงาน และเผยแพร ̂

 ให#ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

6.4  Competences of academic staff are identified 

 and evaluated (3) 

 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 

 สายวิชาการ 

3 3 

6.5  Training and developmental needs of academic 2 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

 staff are identified and activities are 

 implemented to fulfil them (8) 

 มีการระบุความต#องการอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร 

 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพฒันาตาม 

 ความต#องการน้ัน  

6.6  Performance management including rewards 

 and recognition is implemented to motivate 

 and support education, research and service (9) 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช̂น ให#รางวัล ยกย̂อง 

 ให#เกียรติเพือ่สร#างแรงจงูใจ และสนับสนุนการเรียน 

 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

2 2 

6.7  The types and quantity of research activities by 

 academic staff are established, monitored and 

 benchmarked for improvement (10) 

 มีการสร#าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา

 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด#านการวิจัย

 ของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

ตารางข$อมลูอาจารย6ประจำหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จำนวนอาจารย6ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท@าปริญญาเอก จำนวน (ราย) FTE 

1. ศาสตราจารยN  1 1   

2. รองศาสตราจารยN 1  1   

3. ผู#ช̂วยศาสตราจารยN 1  1   

4. อาจารยN 1 1 2   

5. อาจารยNชาวต̂างชาติ      

6. อาจารยNพเิศษ 

(Visiting professors/ 

lecturers) 

     

รวม 3 2 5   
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หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท^าปริญญาเอก  เช̂น แพทยNที่ได#รบัวุฒิบตัร  

2. อาจารยNผู#มีความรู#ความสามารถพเิศษ  และอาจารยNจ#างบางส^วนเวลา ให#นำไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  

  3. การคำนวณ FTE ของอาจารยN ยึดวิธีการคำนวณตามคู̂มอื AUN QA Version3 หน#า 

30 วิธีที่ 1 โดยกำหนด 1 FTE เท^ากับการทำงาน 35 ช่ัวโมงต̂อสัปดาหN 

 

ตารางข$อมลูแสดงอัตราการคงอยู@ของอาจารย6ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

ปxการศึกษา จำนวนอาจารย6

ท้ังหมดต$นปx

การศึกษา 

จำนวนอาจารย6

ลาออก/

เกษียณใน

ระหว@างปx

การศึกษา 

จำนวนอาจารย6

เข$าใหม@

ระหว@างปx

การศึกษา 

จำนวนอาจารย6

ท้ังหมดปลายปx

การศึกษา 

หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผล) 

2557 5 - - 5  

2558 5 - - 5  

2559 5 - - 5  

2560 5 1 - 4  

2561 5 - - 5  

 

 

ตารางข$อมลูสัดส@วนนิสิตต@ออาจารย6ประจำหลักสูตร 

ปxการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย6

และนักวิจัย 

สัดส@วนนิสิตต@ออาจารย6 

2557    

2558    

2559    

2560    

2561    
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ตารางข$อมลูผลงานวิชาการของอาจารย6ประจำหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปx 

ผลงานเผยแพร@ 

รวม 

จำนวนผลงานต@อ

อาจารย6และ

นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557       

2558       

2559       

2560       

2561       

 

ผลงานสร$างสรรค6 

ปx 

ผลงานเผยแพร@ 

รวม 

จำนวนผลงานต@อ

อาจารย6และ

นักวิจัย 

ระดับ

ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556        

2557        

2558        

2559  2  3  5 5:5 

2560  3  1  4 4:4 

2561  6  3  10 10:5 

 

ตารางข$อมลูการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย6ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่ออาจารย6

ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช$ประโยชน6/การได$

รางวัลหรือการยอมรับ 

1 นาย เสกสรรคN  

ตันยาภิรมยN 

- 2018 International Art & Design 

Invitational Exhibition 

- นิทรรศการงานวิจัย “แสง เงา : การปฏิบัติการ

สร#างสรรคNศิลปะเซรามิกสN” หอศิลป°คณะ

ศิลปกรรมศาสตรN 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 2561 

- นิทรรศการ 2019 International Art & 

Design Invitational Exhibition 

-นิทรรศการ 2019 RAKU International 

- บริการวิชาการชุมชน 

- บรหิารศิลปวัฒนธรรม 

- อนุรักษNมรดกไทย 

- สืบทอดพหุวัฒนธรรม 

- พัฒนาตำแหน̂งทาง

วิชาการ 
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Sculpture Thailand มหาวิทยาลัยศิลปากร  

- โครงการสมันาเชิงวิชาการ ศิลปะกับชีวิตใน

สังคมไทย 4.0 โดยสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิต

สภา 2562 

2 นางสาวภรดี พันธุภากร - Award : Special Contribution 2018 

International Art & Design Invitational 

Exhibition held in Thailand Burapha 

University, Feb 5
th
 2018 

- นิทรรศการงานวิจัย “แสง เงา : การปฏิบัติการ

สร#างสรรคNศิลปะเซรามิกสN” หอศิลป°คณะ

ศิลปกรรมศาสตรN 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 2561 

- โครงการสมันาเชิงวิชาการ ศิลปะกับชีวิตใน

สังคมไทย 4.0 โดยสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิต

สภา 2562 

- นิทรรศการ “Poradee’s Journey” 

Experience to Professional Ceramic Art 

and Academic การแสดงผลงานเน่ืองในโอกาส

ที่ได#รับการโปรดเกล#าแต̂งต้ังให#ดำรงตำแหน̂ง

ศาสตราจารยN และนิทรรศการผลงานทุนวิจัย 2-

12 เม.ย. 2562 

- บริการวิชาการชุมชน 

- บรหิารศิลปวัฒนธรรม 

- อนุรักษNมรดกไทย 

- สืบทอดพหุวัฒนธรรม 

- พัฒนาตำแหน̂งทาง

วิชาการ 

3 นายบรรยวัสถN 

ประเสริฐวรชัย 

- งานวิจัยเชิงสร#างสรรคN จิตรกรรมไทยเพื่อการ

อนุรักษNหน#าบันวิหาร วัดห#วยพลู จ.นครปฐม 

- งานวิจัยเรื่อง โลกุตรธรรมประทปี 

ประติมากรรมสื่อสัญลักษณNแห^งความบริบรูณN 

- บริการวิชาการชุมชน 

- บรหิารศิลปวัฒนธรรม 

- อนุรักษNมรดกไทย 

- สืบทอดพหุวัฒนธรรม 

- พัฒนาตำแหน̂งทาง

วิชาการ 

4 นายศุภฤกษ์  
คณิตวรานันท ์

- งานวิจัยโครงการสร#างสรรคNทางทัศนศิลป° 

“ขอบฟØาเดียวกัน” 2561 

- บทความทางวิชาการ “ขอบฟØาเดียวกัน” 

วารสารศิลป° พีระศรี 2562  

- ผลงานสร#างสรรคN “Continued Horizon” 

นิทรรศการแสดงเด่ียว หอศิลป° Tentacles 

2561 

- พัฒนาศักยภาพได#

ความคิดสร#างสรรคN 

- ได้สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร สถาบัน 
สาขาวิชา 
- ได้บริการวิชาการ 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
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- ผลงานสร#างสรรคN “Empty Horizon” 

นิทรรศการ “Mind Code” หอศิลป°ร^วมสมัย

ราชดำเนิน 2562 

- ผลงานสร#างสรรคN “Continued Horizon” 

นิทรรศการศิลปะ Pioneer in Video Art หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห^งชาติกรงุเทพมหานคร 2562 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู#

และเสรมิสร#างทกัษะของคณาจารยNในการจัดการ

เรียนรู#แบบ Active Learning 2562  

- โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม Weaving Life 2562 

ความรู ้
- เตรีมความพร#อมในการ

พัฒนาความรู#ด#านการ

เรียนการสอน 

- พัฒนาตำแหน̂งทาง

วิชาการ 

5 นางสาวกัลยาณี  

เผือกนำผล 

- โครงการเสริมสร#างศักยภาพด#านงานสร#าสรรคN

ของคณาจารยNในการศึกษาดูงานเทศกาลศิลปะ

นานาชาติบางกอกอารNตเบียนาเล^ 2018 

- ผลงานนิสิตเข#าร^วมแสดงและจำหน̂ายสินค#าใน

งาน Craft Bangkok 2019 

- โครงการศึกษาดูงานตลาดน้ำอมัพวาและศูนยN

ศิลปาชีพบางไทร 

- โครงการฝùกอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานเปñาแก#ว

ศิลป°เบื้องต#น” 

- โครงการบริการวิชาการ นวัตกรรมลดขยะจาก

หน#ากากฉายรงัสสีู^งานศิลปะ กบัโรงพยาบาล

มะเร็งชลบุร ี

- โครงการสมันาเชิงวิชาการ ศิลปะกับชีวิตใน

สังคมไทย 4.0 โดยสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิต

สภา 2562 

- ประชุมการจัดการความรู# (Knowledge 

Management : KM) 2562 

- โครงการเสวนาเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู#เรื่อง ถ̂ายทอดประสบการณNวิจัยจากพีสู่^

น#อง โรงแรมเทาทอง 2562 

- โครงการส^งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนวัดศรีพโลทัย กจิกรรมเด็กน#อยปì†นดิน 

- พัฒนาศักยภาพได#

ความคิดสร#างสรรคN 

- ได้สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร สถาบัน 
สาขาวิชา 
- ได้บริการวิชาการ 
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู ้
- เตรีมความพร#อมในการ

พัฒนาความรู#ด#านการ

เรียนการสอน 

- ส^งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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2562 

- ผลงานสร#างสรรคN Chanthaboon Charm 

นิทรรศการ The 1
st
 International Arts & 

Designs Collaborative Exhibition 2019 

(IADCE) 

- โครงการประชุมเชิงวิชาการด#านความก#าวหน#า

ทางด#านศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปY 2562 

- โครงการศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปYการศึกษา 

2561 PARK-IN Market 

- โครงการฝùกอบรมเชิงปฏิบัติการด#านศิลปะ

หัวข#อเรื่อง “แก#วกับเซรามิกสN” 2562 

- โครงการ BUU Summer Culture Camp 

- โครงการสัมมนาการศึกษาด#านศิลปะไทย – จีน 

-- โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรงุ

ศิลปวัฒนธรรม Weaving Life 2562 
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ตารางข&อมลูผลงานวิชาการของอาจารย3ประจำและนักวิจัย ในป; พ.ศ. 2561 

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส ์
คณะคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข&อมูล : ขอความกรุณากรอกข&อมลู หรือ ทำสัญลักษณ3 ü ในชOองท่ีตรงกับความเปSนจริงของหลักสูตรและสOวนงาน 

คำอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยูAในรปูแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร#างสรรคQ สิง่ประดิษฐQ หรือผลงานที่ตอบสนองตAอความต#องการของ

ผู#ประกอบการในภาคสAวนตAาง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย,
ประจำ/นักวจิัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลBงเผยแพรB 

ระดับเผยแพรB 
ชื่อแหลBง
เผยแพรB 

วัน/เดือน/ปD 
ที่เผยแพรB 

การบูรณาการกับศาสตร,ที่สำคัญ ๗ ศาสตร, การบูรณาการกับหนBวยงาน 

ตรี โท เอก ที่ประชมุ
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธบิัตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผูDสูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทำงาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกสM 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไมP
เกี่ยว
ขDอง 

ภายนอก
มหาลัย 

ตPาง 
ประเทศ 

ไมPม ี ระบชุื่อ
หนPวยงาน 

1 นายเสกสรรค8  

ตันยาภิรมย8 

ü   นิทรรศการ

งานวิจัย 

“แสง เงา : 

การ

ปฏิบัติการ

สรBางสรรค8

ศิลปะเซรา

มิกส8” 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

 ü  หอศิลปF

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร8 

28 ส.ค. – 

3 ก.ย. 

2561 

  ü      ü    

  ü   “Buffalo” 

2019 

Internation

al Art & 

Design 

Invitational 

Exhibition 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

  ü หอศิลปF

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร8 

11-15 

ก.พ. 

2562 

  ü      ü ü   

  ü   “Buffalo 2”    ผลงาน   ü  10-23   ü      ü ü   
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2019 RAKU 

Internation

al 

Sculpture 

Thailand 

สรBาง 

สรรค8 

ก.พ. 

2562 

2 นางสาวภรดี  

พันธุภากร 

ü   นิทรรศการ

งานวิจัย 

“แสง เงา : 

การ

ปฏิบัติการ

สรBางสรรค8

ศิลปะเซรา

มิกส8” 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

 ü  หอศิลปF

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร8 

   ü      ü    

  ü   “Poradee’s 

Journey” 

Experience 

to 

Professiona

l Ceramic 

Art and 

Academic 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

 ü  หอศิลปF

คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร8 

2-12 

เม.ย. 

2562 

  ü      ü    

3 นายบรรยวัสถ8 

ประเสริฐวรชัย 

ü   จิตรกรรม

ไทยเพ่ือการ

อนุรักษ8หนBา

บันวิหาร วัด

หBวยพลู จ.

นครปฐม 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

 ü  หนังสือ

มรดกแหÅง

การอนุรักษ8

มรดกไทย 

02 เม.ย.

2561 

  ü      ü    

4 นายศุภฤกษ8  

คณิตวรานันท8 

ü   Empty 

Horizon 

   ผลงาน

สรBางสร

 ü  หอศิลปFรÅวม

สมัยราช

21-25 

พ.ค. 

  ü      ü    
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รค8 ดำเนิน 2562 

  ü   Continued 

Horizon 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

 ü  หอศิลปF 

Tentacles 

1-30 พ.ย. 

2561 

  ü      ü    

5 นางสาวกัลยาณี  

เผือกนำผล 

ü   Chanthabo

on Charm 

   ผลงาน

สรBาง 

สรรค8 

  ü The 1st 

Internation

al Arts & 

Designs 

Collaborat

ive 

Exhibition 

2019 

(IADCE) 

17 พ.ค. 

2562 

  ü       ü   

รวม                          
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ผลการดำเนินงาน   

การบริหารทรัพยากรบคุคล 

เพื่อทำให#เกิดการบรหิารและวางแผนระยะยาวด#านอัตรากำลังอาจารยOประจำหลักสูตรให#เปSนไป
ตามเกณฑOมาตรฐานหลักสูตร สาขาออกแบบเซรามกิสO คณะศิลปกรรมศาสตรO ได#สำรวจและตรวจสอบ
อัตรากำลงัทีม่ีอยู̂ของสาขา วุฒิการศึกษา ตำแหน̂งทางวิชาการ ประสบการณOงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ เพื่อใช#ในการจัดทำแผนการบริหารอาจารยOประจำหลักสูตร และเพือ่นำมาใช#ในการวางแผนระยะ
ยาวด#านอัตรากำลังด#านอาจารยOให#เปSนไปตามเกณฑOมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล#องกบั
มาตรฐานภาระงานของคณาจารยOทุกปeซึ่งหากในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยOยังไมเ̂ปSนไปตามเกณฑO
มาตรฐานหลักสูตรหรอืมาตรฐานภาระงานของคณาจารยOทีก่ำหนดทางคณะจะมกีารบรหิารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลกรทดแทนข้ึน และจากข#อมลูดังกล^าวจะนำมาใช#เปSนข#อมลูประกอบการสรรหาและรับ
อาจารยOใหม^ รวมทัง้หาตำแหน̂งทดแทนการเกษียณอายุราชการ ในกรณีมีอาจารยOเกษียณอายุหรือลาออก 
สาขาวิชาและคณะศิลปกรรมศาสตรO ดำเนินการวิเคราะหOอตัรากำลงัตามแผนและเกณฑOกรอบอัตรากำลัง 
เสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเพือ่ดำเนินการรบัสมัครและคัดเลือกในระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

การพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
 คณะศิลปกรรมศาสตรOได#จัดทำแผนการพฒันาบุคลากรสายวิชาการ ในแผนปฏิบัติการประจำปe
ของคณะ ข#อมูลที่ใช#ในการวางแผนพฒันาบุคลากรจะมีการสำรวจความต#องการจากคณาจารยO เช̂นการ
สำรวจความต#องการอบรมด#านการสอนและการวิจัย การขอกำหนดตำแหน̂ง เปSนต#น เพือ่เปSนการพฒันา
อาจารยOสร#างความเข#มแข็งให#หลักสูตร คณาจารยOมสีมรรถนะการปฏิบัติงานในแต̂ละด#าน ได#แก^ด#านการ
สอน ด#านการวิจัย และด#านบรกิารวิชาการ ในรปูแบบของการอบรมให#ความรู# การจัดการความรู# (KM) 
การแลกเปลี่ยน ได#แก^ การพฒันาเทคนิคการสอนและการประเมินผล การเขียนตำราและหนังสือการเขียน
โครงการวิจัยและผลงานตีพมิพOผลงานวิจัย โครงการขอกำหนดตำแหน̂งทางวิชาการ เปSนต#น [AUN – QA 
6-01] การสนับสนุนให#คณาจารยOเข#าร^วมอบรมและประชุมวิชาการที่หน̂วยงานภายนอกจัดข้ึนทั้งในและ
ต̂างประเทศการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัยด#วยเงินรายได#คณะศิลปกรรมศาสตรO [AUN – QA 6-
02]   
 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดให#มีการจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานหรอืปฏิบัติราชการของ
บุคลากร โดยจดัทำเปSนข#อตกลงการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติราชการ มเีกณฑOการประเมินใน 2 ส^วน คือ
ผลสัมฤทธ์ิ (performance) ร#อยละ 70 และ สมรรถนะ (competency) ร#อยละ 30 โดยกำหนดให#มี
สมรรถนะหลักร^วมกันทั้งมหาวิทยาลัยอย̂างน#อย 4 ข#อ คือ การมุ^งผลสมัฤทธ์ิ การสัง่สมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต#องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเปSนทีม คณะศิลปกรรมศาสตรOได#
จัดให#มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาคณาจารยO โดยจัดทำเปSนข#อตกลงการปฏิบัติงานใช#
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มาตรฐานภาระงานวิชาการของคณาจารยOเปSนตัวช้ีวัดหลัก เช̂น ผลสำเรจ็ในด#านการสอนมเีกณฑOการจัดทำ 
มคอ.3 ที่ระบุการออกแบบการเรียนการสอนสอดคล#องตามผลการเรียนรู# (Learning Outcome) ของ
หลักสูตรในแต̂รายวิชา ผ^านการพจิารณาคุณภาพโดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรที่ต#องระบุวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินที่เหมาะสมให#ผู#เรียนบรรลุผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง และ มคอ.5 ที่มี
การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ที่วิเคราะหOผลและประสิทธิภาพการสอนและมกีารนำเสนอจุดที่
ควรปรับปรุงและพัฒนา เพื่อไปใช#ในการจัดทำ มคอ.3 ในปeการศึกษาถัดไป นอกจากน้ี เกณฑOการประเมิน
ยังเน#นการทำทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการสอน การทำวิจัยในช้ันเรียน และการ บรูณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนารายวิชาให#ตอบสนองต̂อผู#เรียน และมีตัวช้ีวัดอื่นๆ เช̂น ด#าน
ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ตามความต#องการของหน̂วยงานภายนอกอื่นๆ เช̂น ภาคการผลิต หน̂วย
ภาครัฐและเอกชน ที่สามารถนำผลงานไปใช#ประโยชนOในด#านต̂างๆ นอกจากน้ีคณะศิลปกรรมศาสตรOยังได#
นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาประกอบการเลื่อนข้ันเงนิเดือนประจำปe และการต̂อสัญญา และมีระบบ
การให#รางวัลแกผู̂#ปฏิบัติงานทีผ่ลิตผลงานดีเด̂น เช̂น การให#รางวัลตอบแทนการตีพิมพOผลงานวิจัย การให#
รางวัลบุคลากรดีเด̂นด#านการวิจัยประจำปe การให#รางวัลรัตนบูรพาและการเสนอรายช่ือบุคลากรทีผ่ลงาน
ดีเด̂นด#านต̂างๆ เข#ารบัการพิจารณารางวัลในระดับชาติ 

 

การประเมินคณุภาพวิชาการของคณาจารยC 

หลักสูตรฯ มกีารวางแผนด#านอัตรากำลังอาจารยOให#เปSนไปตามมาตรฐานหลกัสูตร ที่กำหนดไว#ว̂ามี
จำนวนอย̂างน#อย 5 คน มีระบบการรับอาจารยOใหม^ โดยมีการกำหนดเกณฑOในการรบัตามคุณวุฒิและสาขา
ที่ต#องการมรีะบบการแต̂งต้ังอาจารยOประจำหลักสูตร โดยพจิารณาคุณสมบัติของอาจารยOประจำหลักสูตร
ให#มีคุณวุฒิไม^ต่ำกว̂าระดับปริญญาโทในสาขาเครื่องปàâนดินเผา หรือออกแบบผลิตภัณฑO หรอืสาขาทีส่ัมพนัธO
กันตามเกณฑOของ สกอ. หรือตำแหน̂งทางวิชาการ และประสบการณO ไม^ต่ำกว̂าตามเกณฑOมาตรฐาน สกอ.
การบริหารอาจารยO มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยO เช̂น ให#เงินสนับสนุนการไปนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และเข#าร^วมอบรบความรู#ทางวิชาการเพือ่นำมาใช#ในการเรียนการสอน เพือ่พัฒนา
ตำแหน̂งทางวิชาการตามเปäาหมาย และคณะมีการกำหนดบทบาทหน#าที่และความรับผิดชอบของอาจารยO
ประจำ พฒันาคุณภาพด#านบรกิารวิชาโดยการใช#แบบสอบถามความพึงพอใจผู#ใช#บริการ 

หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑOการสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรสายวิชาการโดยประกาศรับสมัคร
บุคลากรสายวิชาการซึ่งในประกาศระบุคุณสมบัติ ประสบการณO และตำแหน̂งงานอย̂างชัดเจนผ^านเว็บไซตO
ของมหาวิทยาลัย ให#ทราบโดยทั่วกันและหลกัสูตรมีการสง̂เสริมพัฒนาความพร#อมสำหรับการเปSนบุคลากร
สายวิชาการใหมโ̂ดยมหาวิทยาลัยจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะมีการกำหนด
ความก#าวหน#าทางสายงานโดยอาจารยOต#องขอตำแหน̂งทางวิชาการภายใน 3 ปe ตามข#อกำหนดของ
มหาวิทยาลัยอย̂างมเีสรีภาพทางวิชาการ นอกจากน้ีคณะฯจดัให#บุคลากรได#เข#าร^วมโครงการจริยธรรมใน
วิชาชีพเพื่อให#บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมวิจัยและความรบัผิดชอบต̂อมหาวิทยาลัยและผู#มสี^วนได#ส^วน
เสีย [AUN – QA 6-03]   
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รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 6  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN-QA 6-01 สูจบิัตรงานวิจัย 

AUN-QA 6-02 ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

AUN-QA 6-03 ข#อมูลจาก Website: fineart.buu.ac.th 

 

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. 
มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต#องการจำเปSนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห#องสมุด ห#องปฏิบัติการ ทรัพยากรด#านสารสนเทศ 
และด#านการจัดบริการแก^นิสิต เพื่อให#มั่นใจว̂าบุคลากรสายสนับสนุนมีทัง้คุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต̂อความต#องการด#านการเรียนการสอน 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. 
กำหนดเกณฑOการสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน̂งงาน การจ#างงาน ความก#าวหน#าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร^ให#ทราบโดยทั่วกัน มีการกำหนดบทบาทและหน#าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย̂างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให#บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู̂บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบติั และประสบการณO 

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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร#างความมั่นใจว̂าสมรรถนะ
และการให#บริการ สร#างความพึงพอใจแก^ความต#องการของผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
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มีการระบุความต#องการในการอบรมและพฒันาของบุคลากรสายสนับสนุนอย̂างเปSนระบบ  
และจัดกจิกรรมอบรมและพฒันาตามความต#องการน้ัน  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช̂น ให#รางวัล ยกย̂องให#เกียรติ เพื่อสร#างแรงจงูใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิาร 

 

ผลการประเมินตนเอง  

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) 

มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรอืความต#องการจำเปSน 
(ห#องสมุด ห#องปฏิบัติการ ทรัพยากรด#านสารสนเทศ และ
ด#านการจัดบริการแก^นิสิต) สำหรบัการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

N/A N/A 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กำหนดเกณฑOการสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน̂ง
งาน การจ#างงาน ความก#าวหน#าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร^ให#ทราบโดยทั่วกัน  

N/A N/A 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

N/A N/A 

7.4 Training and developmental needs of support 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (4) 

N/A N/A 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

 มีการระบุความต#องการในการอบรมและพฒันาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต#องการน้ัน 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช̂น ให#รางวัล ยกย̂อง 
 ให#เกียรติ เพื่อสร#างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

N/A N/A 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) N/A N/A 

 

ตารางขmอมลูการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตำแหนoงสนับสนุนวิชาการ เชoน นักวิทยาศาสตรC  

พนักงานทดลอง ชoางเทคนิค ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวขmองกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถmามี) 

ลำดับ ชื่อพนักงาน

ตำแหนoงสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชmประโยชนC/การไดm

รางวัลและการยอมรับ 

    

    

    

    

 
ผลการดำเนินงาน   

ให#เขียนบรรยายตามเกณฑO ข#อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ7.5 โดยใช# Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพื่อเปSนแนวทางประกอบการเขียน [1] 2   

                                                
2 [1] คือ การอ<างอิงหลักฐานการดำเนินงาน  ให<อ<างอิงท<ายเนื้อหาแตCละประเด็น 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูmเรียน (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. 
มีการกำหนดนโยบายและเกณฑOการรบัเข#าสูห̂ลักสูตรอย̂างชัดเจน ประชาสัมพันธOเผยแพร ̂
อย̂างทั่วถึงและเปSนปàจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑOในการคัดเลอืกผู#เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑO 

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 ติดตามความก#าวหน#าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู#เรียน 
อย̂างเพียงพอ มีการเกบ็ข#อมลู ติดตาม และให#ข#อมูลปäอนกลับกบัแกผู̂#เรียนอย̂างเปSนระบบ  
และให#การแก#ไขถ#าจำเปSน 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให#คำปรกึษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมการประกวดแข̂งขันของผู#เรียน  
และการบรกิารอื่น ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู#และทักษะการประกอบอาชีพ 

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. 
ในการสร#างสภาพแวดล#อมการเรียนรู# เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู#ของผู#เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู#ทั้งด#านกายภาพ สงัคม และจิตใจ ที่เอื้อต̂อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู#เรียน 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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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)  
 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑOการรบัเข#าสูห̂ลักสูตรอย̂าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธOเผยแพร^อย̂างทั่วถึงและเปSนปàจจบุัน 
 

3 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑOในการคัดเลอืกผู#เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑO 

3 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบกำกับ ติดตามความก#าวหน#าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู#เรียนอย̂างเพียงพอ  

3 3 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 
 student competition, and other student support 
 services are available to improve learning and 
 employability (4) 

มีการให#คำปรกึษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข̂งขันของผู#เรียน และการบรกิาร
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู#และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 

8.5  The physical, social and  psychological 
 environment is conducive for education and 
 research as well as personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู#ทั้งด#านกายภาพ สงัคม และ
จิตใจ ที่เอือ้ต̂อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทัง้สุขภาวะ
ของผู#เรียน 

3 3 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

ตารางขmอมลูการรับเขmาของนิสิตในหลักสูตร (ใชmไดmกับหลกัสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
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ภาคการศึกษา/ 
ป,การศึกษา 

จำนวนผู3สมัคร 
(No. Applied) 

จำนวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จำนวนผู3มีสิทธิเข3า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

จำนวนนิสิต 
 ณ สัปดาหGแรก

ของ 
ภาคปลาย 

(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2556 - 30 35 22 20 

1/2557 - 30 29 23 21 

1/2558 - 30 29 19 15 

1/2559 - 30 37 28 23 

1/2560 - 30 41 14 14 

1/2561 - 25 24 23 21 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม^ต#องกรอกช̂องสุดท#าย ให#ใส^คำว̂า N/A 
 

ตารางขmอมลูจำนวนนิสิตในแตoละชั้นป� (ใชmไดmกับหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา)  

ป�

การศึกษา 

นิสิต 

รวม ป� 1 ป� 2 ป� 3 ป� 4 > ป� 4 

ภาค
ต3น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต3น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต3น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต3น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต3น 

ภาค
ปลาย 

2556 23 20 22 22 21 21 26 26 9 7 96 

2557 24 21 19 19 21 21 20 5 3 1 67 

2558 19 15 20 20 19 19 20 8 3 2 64 

2559 24 23 15 14 20 18 19 4 4 2 61 

2560 20 14 23 21 14 14 18 18 3 3 70 

2561 22 21 14 14 21 21 13 13 3 2 71 

 

หมายเหตุ : 1. เก็บเปSนภาคการศึกษา สิ้นสัปดาหOที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช̂องรวม ให#นับจำนวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปeการศึกษามาบวกกัน 

 

ตารางขmอมลูการคงอยูoและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 

แรกเขmา 

จำนวนท่ี

ลงทะเบียน 

จำนวนนิสิตท่ีจบภายในระยะเวลา จำนวนนิสิตท่ีพmนสภาพแตoละชั้นป� 

< 4 ป� 4 ป� > 4 ป� 1 2 3 4 เปÑนตmนไป 

58 13 - 13 - 4 - - - 

59 21 - 21 - 5 - - - 

60 14 - 14 - 12 - - - 

61 21 - - - 2 - - - 
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ผลการดำเนินงาน   

 หลักสูตรฯ ใช#ระบบและกลไกของคณะศิลปกรรมศาสตรOร^วมกับระบบและกลไกของสาขาวิชาฯ 
ดำเนินการ ดังน้ี มีการประชุมวางแผนการรับนิสิต มีการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล#อง
กับหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยประกาศรบัสมัครนิสิตผ^านเว็ปไซตOของมหาวิทยาลัย [AUN – QA 8-01] โดยคณะมี
การกำหนดเกณฑOที่ใช#ในการคัดเลือกนิสิตที่จะเข#าศึกษา มีอาจารยOในภาควิชาเข#าร^วมเปSนกรรมการสอบ
สัมภาษณO มีการรายงานจำนวนนิสิตที่ผ^านการคัดเลือกและรายงานตัว มีการตรวจสอบจำนวนนิสิตที่มา
สอบสัมภาษณO [AUN – QA 8-02] และรายงาน นำผลการรบันิสิตทัง้ปeการศึกษามาประเมินและปรับปรงุ
เกณฑOคณะมรีะบบและกลไกในการเตรียมความพร#อมกอ̂นเข#าศึกษา โดยมีการจัดทำโครงการปรับพื้น
ฐานความรู#สำหรับนิสิตทีจ่ะเข#าศึกษาช้ันปeที่ 1 และมกีารประเมินผลโครงการเพื่อใช#สำหรับในการปรบัปรุง
ในปeต̂อไป [AUN – QA 8-03] 

 มหาวิทยาลัยได#มกีารจัดทำคู̂มือนิสิต และคณะมีการจัดทำคู̂มืออาจารยOทีป่รึกษาซึง่ครอบคลมุถึง
ข#อมูลต̂างๆ ที่เกี่ยวข#องกับนิสิตและอาจารยOที่ปรึกษา และมกีารกำหนดเวลาและช̂องทางในการติดต̂อ
ระหว̂างนิสิตและอาจารยOที่ปรึกษาเพื่อให#ความช̂วยเหลือนิสติที่มีปàญหาทางการเรียนหรอืต#องการความ
ช̂วยเหลือด#านต̂างๆ ได#อย̂างรวดเร็ว มีการจัดเกบ็ข#อมลูประวัติของนิสิตเพื่อเปSนการรู#จักนิสิตและรวบรวม
ผลการเรียนในแต̂ละภาคการศึกษาเพื่อเปSนข#อมูลในการให#คำปรึกษาและแนะแนวทางการเรียนให#แก^นิสิต
ได#อย̂างเหมาะสม [AUN – QA 8-04] 

 สาขาวิชาได#จัดบรรยากาศการเรียนรู#ทั้งด#านกายภาพ สงัคม และจิตใจ ที่เอื้อต̂อการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมทัง้สุขภาวะของผู#เรียน โดยจัดห#องเรียนทัง้ห#อง lecture และห#องปฏิบัติการ มีขนาด
เหมาะสมต̂อจำนวนผู#เรียน ม ีProjector และจัดให#มี wifi ในอาคารเรียน จัดจำนวนผู#เรียน 30-50 คนต̂อ

ห#อง lecture และห#องเรียนปฏิบัติการ เพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอน ฐานข้อมลูงานศิลปนิพนธ์

ได้ปรับรูปแบบใหจ้ัดทำเป็น CD Thesis เพือ่ความง่ายต่อการจัดเก็บและ สะดวกในการเผยแพร่ สาขาวิชา
มรีะบบมาตรฐานการดูแลด้านสิง่แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติงาน และในการเรียน
จะมีการสอน จะย้ำเตือนเรื่องความปลอดภัยก่อนเริม่ปฏิบัติงานเสมอ ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม มกีารส่งเสริมให้นิสิตส่งผลงานประกวด และเข้าร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัอื่นในแวดวง ศิลปะ
และการออกแบบ [AUN – QA 8-05]   
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รายงานเอกสารหลักฐาน 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 8  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN – QA 8-01 ภาพการสง̂ผลงานเข#าร^วมงานต̂างๆ อ#างองิในเว็บไซดO 
www.ceramicbuu.com 

AUN – QA 8-02 แผนการรับนิสิตในหลกัสูตรสาขาออกแบบเซรามิกสO 

AUN – QA 8-03 ระบบการบรหิารกาศึกษา – ผลการศึกษา/ตรวจสอบ Website : 
http//reg.buu.ac.th. 

AUN – QA 8-04 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต̂อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู# ที่เอื้อต̂อการ
เรียนการสอนจาก website: http://assess.buu.ac.th 

AUN – QA 8-05 ภาพการสง̂ผลงานเข#าร^วมงานต̂างๆ อ#างองิในเว็บไซดO 
www.ceramicbuu.com 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูmทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 

Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด#านกายภาพอย̂างเพียงพอ ได#แก^ อุปกรณO เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณOมีความทันสมัย พร#อมใช# และใช#ได#อย̂างมีประสทิธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช#ทรพัยากรการเรียนรู#ตามวัตถุประสงคOของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห#องสมุดดิจิตอล เพื่อติดตามความก#าวหน#าของข#อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต#องการของบคุลากร และผู#เรียน  

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. 
สถาบันจัดให#มีคอมพิวเตอรOและโครงสร#างเครอืข̂ายพื้นฐานที่เข#าถึงได#ง^าย เพื่อให#บุคลากร 
และผู#เรียนสามารถใช#ประโยชนOจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได#อย̂างมปีระสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช#มาตรฐานทางด#านสิ่งแวดล#อม สุขภาพ และความปลอดภัย สำหรบับุคคลที่มี
ความต#องการพเิศษ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

9.1 The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, project 

3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 

 อุปกรณOและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#อย̂างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห#องเรียน ห#องเรียนรวม ห#องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

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

 มีห#องสมุดและทรัพยากรอย̂างเพียงพอและทันสมัย 
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห#องปฏิบัติการและเครื่องมืออย̂างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด#านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร#าง
 พื้นฐานการเรียนรู#อิเล็กทรอนิกสO อย̂างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช#มาตรฐานด#านสิ่งแวดล#อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข#าถึงได#สำหรับบุคคลทีม่ ี
 ความต#องการพเิศษ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการดำเนินงาน   

อุปกรณOและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#อย̂างเพียงพอและทันสมยัที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ

การปฎิบัตงานสิง่อำนวยความสะดวกและโครงสร#างพื้นฐานเปSนสิ่งจำเปSนต̂อการบริหารจัดการหลักสูตร

เพื่อให#บรรลเุปäาหมายและวัตถุประสงคOที่กำหนดไว# ควรจัดให#มีห#องเรียนพร#อมอุปกรณOโสตทัศนูปกรณO ห#อง

ปฏิบัติงาน พื้นทีป่ฎิบัติงาน ตลอดจนการจัดการด#านมาตรฐานสภาพแวดล#อมและความปลอดภัย โดย

คำนึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 

 
ดmานการสนับสนุนการเรียนรูmทางกายภาพ 

คณะศิลปกรรมศาสตรOมีอาคารเรียนทัง้สิ้นจำนวน 3 อาคาร โดยแต̂ละอาคารประกอบด#วยห#อง
บรรยาย และห#องปฏิบัติการ พร#อมสิ่งอำนวยความสะดวกด#านการเรียนการสอนต̂างๆ ซึ่งมีความจำเปSนต̂อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตรO [AUN – QA 9-01]   

ห#องบรรยายแต̂ละห#อง จะมีอปุกรณOโสตทัศนศึกษาสำหรับอำนวยความสะดวกในการสอน ได#แก^ 
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรO เครื่องคอมพิวเตอรO ระบบอินเทอรOเน็ตกระดานไวทOบอรOด ชุดเครื่องเสยีงพร#อม
ไมโครโฟน 

มหาวิทยาลัยบูรพามีสำนักหอสมุดที่ทันสมัยพร#อมให#บริการต̂างๆ เช̂น ยืมหนังสือ สือ่โสตทัศน
ศึกษาห#องศึกษาค#นคว#าแบบกลุ^ม การสืบค#นฐานข#อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) และการอบรม
ความรู#ด#านสารสนเทศ เปSนต#น โดยนิสิตสามารถเข#าใช#บริการได#ทุกวันต้ังแต̂เวลา 8.30 - 22.00 น. รวมทั้ง
ให#บรกิารให#คำปรกึษาในการจัดทำวิทยานิพนธOและงานนิพนธOต̂างๆ พร#อมทั้งการรบัข#อเสนอแนะในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข#าห#องสมุด เพื่อให#ตรงตามความต#องการของผู#ใช#บริการ [AUN – QA 9-02]   
 
ดmานสิ่งสนับสนุนทางดmานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักคอมพิวเตอรOเปSนหน̂วยงานที่ให#บรกิาระบบคอมพิวเตอรO เครือข̂ายคอมพิวเตอรOและ
โทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนงานด#านการเรียนการสอนและการวิจัย และมกีารพฒันาและให#บริการผลิต
สื่อสารสนเทศที่ได#มาตรฐานแก^นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย [AUN – QA 9-03] ปàจจบุัน
มหาวิทยาลัยบูรพา (รวมวิทยาเขต) มีจุดเช่ือมต̂อระบบเครือข̂ายไร#สาย (Access Point) ตามอาคารต̂าง ๆ 
กว̂า 800 จุด กระจายทั่วมหาวิทยาลัยกว̂า 300 จุดที่ติดต้ังตาม common area ดูแลโดยสำนัก
คอมพิวเตอรO และอีกกว̂า 500 จุดที่ติดต้ังและดูแลโดยส^วนงานต̂าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมุง̂เน#นการ
เข#าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ^านเครือข̂ายไร#สายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งท^านสามารถเช่ือมต̂อ
สมารOทโฟน แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอรOโน¶ตบุค เข#ากบัจุดเช่ือมต̂อเครอืข̂ายไร#สายที่ดูแลโดยสำนัก
คอมพิวเตอรO ทัง้น้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตรO ได#พัฒนาระบบเครือข̂ายไร#สายภายในคณะศิลปกรรมศาสตรO 
เพื่อการสบืค#นข#อมูลและสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารยOในคณะศิลปกรรมศาสตรO โดยมจีุดเช่ือต̂อภายใน
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คณะศิลปกรรมศาสตรO มากกว̂า 100 จุด และทางคณะศิลปกรรมศาสตรO ได#เล็งเห็นถึงความสำคัญด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให#การเรียนการสอนมปีระสทิธ์ิภาพมากข้ึน [AUN – QA 9-04]  
 
ดmานการวิเคราะหCสภาพปáญหา 

ด#วยข#อจำกัดทางด#านงบประมาณ อีกทัง้ครุภัณฑOทีม่ีอยู̂ก็ใช#งานมาเปSนระยะเวลานาน มีการชำรุด
และเสื่อมสภาพเปSนจำนวนมาก การต้ังงบประมาณเพื่อหาครุภัณฑOทดแทนก็ต#องใช#งบประมาณและต#องรอ
เปSนเวลานาน สาขาวิชาฯ จัดให#มีห#องเรียนพร#อมอปุกรณO โสตทัศนูปกรณO โดยภาควิชาฯ มีห#องเรียนมีทั้ง
ส^วนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยมีห#องบรรยายมีความจุ 30-50 ที่น่ัง จำนวน 1 ห#อง และห#องขนาด 
10-30 ที่น่ังจำนวน 2 ห#อง ซึ่งในแต̂ละห#องบรรยายน้ันจะมอีุปกรณOโสตทัศนศึกษาเพียงพอ สำหรับอำนวย
ความสะดวกในการสอน ได#แก^ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอรO ระบบอินเทอรOเน็ตได# กระดานไวทOบอรOด และ มี
พื้นที่ปฏิบัติงาน 3500 ตารางเมตรมีอุปกรณOเตาเผาชนิดไฟฟäาจำนวน 5 ใบ เตาเผาชนิดแก¶สจำนวน 2 ใบ 
และยังมเีตาฟßนเพื่อการอนุรกัษOอีก 1 ใบ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช#ในการข้ึนรูปทั้งสองมิติและสามมิติที่
ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ ห#องปฏิบัติงานทดลองด#านน้ำเคลือบสำหรับใช#ตกแต̂งงานเซรามกิสO ห#องงาน
แก#วเพื่อเปSนการต̂อยอดความรู#ด#านเซรามิกสO และการจัดการด#านมาตรฐานสภาพแวดล#อมและความ
ปลอดภัยโดยคำนึงถึงความเพียงพอเหมาะสมพร#อมใช#งาน 

โดยส^วนงานต̂าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ^งเน#นการเข#าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ^าน
เครือข̂ายไร#สายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถเช่ือมต̂อสมารOทโฟน แทป็เล็ต หรือคอมพิวเตอรOโน¶ต
บุค เข#ากับจุดเช่ือมต̂อเครือข̂ายไร#สาย (Access Point) ที่ดูแลโดยสำนักคอมพิวเตอรO 
 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 9  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN –QA 9-01 ตารางการใช#ห#อง ระบบบรกิารการศึกษา website:http://reg.buu.ac.th 

AUN –QA 9-02 สำนักหอสมุด website:http://www.lib.buu.ac.th/ 

AUN –QA 9-03 สำนักคอมพิวเตอรO website:http://ict.buu.ac.th 

AUN –QA 9-04 สำนักบริการวิชาการ website:http://www.uniserv.buu.ac.th/vision.php 
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AUN - QA criterion 10 การสoงเสริมคณุภาพการศึกษา (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. 
ในการพัฒนาหลกัสูตรมีการใช#ข#อมูลและข#อมลูปäอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู#เรียน ศิษยOเก^า  
และผู#มีส^วนได#ส^วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองคOกรวิชาชีพ  

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 มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเปSนระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส^งเสรมิคุณภาพการศึกษานำผลการประเมนิมาปรบัปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู#เรียนอย̂างต̂อเน่ือง เพื่อให#มั่นใจว̂า
กระบวนการดังกล^าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล#องกับผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช#ผลการวิจัยเพือ่สง̂เสรมิการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู# (เช̂น ห#องสมุด 
ห#องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู#เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปàจจัยนำเข#า และผลการปäอนกลับ 
จากบุคลากร ผู#เรียน ศิษยOเก^า และผู#ใช#บัณฑิตอย̂างเปSนระบบและนายจ#างอย̂างเปSนระบบ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist ระดับ 
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2560 2561 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพฒันาหลักสูตรมกีารใช#ข#อมลูความ
ต#องการ และข#อมลูปäอนกลบัจากผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย  
เปSนปàจจัยนำเข#า 

3 3 

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

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู#เรียนอย̂างต̂อเน่ือง เพื่อให#มั่นใจว̂า
กระบวนการดังกล^าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล#อง 
กับผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

3 3 

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

มีการใช#ผลการวิจัยเพือ่สง̂เสรมิการเรียนการสอน  

3 3 

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 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู# (เช̂น ห#องสมุด ห#องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู#เรียน) 

3 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปàจจัยนำเข#า และผลการปäอนกลับ จากผู#มีส^วนได#ส^วนเสีย 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

ผลการดำเนินงาน   

มีการสำรวจข#อมูลจากผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย ได#แก^ นิสิต ศิษยOเก^า ผู#ประกอบการ ผู#ทรงคุณวุฒิจาก

ภาครัฐ แล#วนำข#อมูลที่ได# มาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร เพื่อปรับปรงุโครงสร#าง

หลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตรให#สอดคล#องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง (ELO) 
ในส^วนการประเมินหลักสูตรและปรบัปรุงคุณภาพหลักสูตร [AUN – QA 10-01] ทำได#โดยจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน โดยในแต̂ละรายวิชามีการจัดทำ มคอ 3 และมีการรายงานผลการ

จัดการเรียนการสอนใน มคอ. 5 โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู#สอนเปSนผู#พจิารณา มคอ. 3 

และ มคอ. 5 นอกจากน้ันในบางรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู#โดยพิจารณาความ

สอดคล#องของ มคอ. 3 และ มคอ. 5 เกี่ยวกับ ELO และวิธีการสอน (ตามแบบฟอรOมทวนสอบ) มกีารจัดทำ 

มคอ. 7 เมื่อสิ้นสดุปeการศึกษา โดยวิเคราะหOข#อมลูที่ได#การจดัการเรียนการสอน จากนิสิต บัณฑิต ผู#ใช#

บัณฑิต และผู#ประเมินอิสระ แล#วนำข#อมลูที่ได#มาจัดทำเปSนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

(SAR) และประเมินโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร แล#วคณะกรรมบริการหลักสูตรนำผลการประเมิน

มาใช#เปSนข#อมลูในการปรบัปรุงคุณภาพหลักสูตรต̂อไป [AUN – QA 10-01-05] 
มหาวิทยาลัยจัดให#มีการประเมินความพงึพอใจของนิสิตต̂อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู# ผ^านทาง 

http://assess.buu.ac.th และ คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู# ผ^าน

ทางแบบสอบถามออนไลนO ผ^านเว็ปไซตOสาขาออกแบบเซรามิกสOและสือ่สงัคมออนไลนOของสาขา 

www.ceramicbuu.com และ www.facebook.com/ceramicsbuu โดยให#นิสิตแสดงความคิดเห็นใน

เรื่องความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู# เช̂น ห#องเรยีน ห#องปฏิบัติการ หลังจากน้ันคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรฯ เสนอให#ภาควิชาฯ มีการดำเนินการปรับปรงุ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู# นอกจากน้ี 

หลักสูตรฯ มกีารนำข#อมลูการประเมินผลในด#านต̂าง ๆ จากผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย (นิสิต ศิษยOเก^า และผู#ใช#

บัณฑิต) มาวิเคราะหO และนำผลการวิเคราะหO มาใช#เปSนข#อมลูในการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา [AUN – 

QA 10-06] 
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รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 10  

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN - QA 10-01 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554 (AUN-QA 10.1-02) หลกัสูตรใหม^พ.ศ.2559 

AUN - QA 10-02 แผนผังแสดงระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

AUN - QA 10-03 มคอ.5 และมคอ.7 (ระบบจัดการฐานข#อมลูตามกรอบมาตรฐาน TQF มหาวิทยาลัย
บูรพา) 

AUN - QA 10-04 มคอ.3 รายวิชาเอกและทุกรายวิชาในหลักสูตรพ.ศ.2554 

AUN - QA 10-05 รายงานผลความพึงพอใจต̂อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู#จากระบบประเมินการเรียนการ
สอนของนิสิต website: http://access.buu.ac.th 

AUN - QA 10-06 ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ีต̂อการจัดการเรียนการสอนของอาจารยO website: 
http://access.buu.ac.th 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 
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. 
มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช̂น อัตราการสอบผ^าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได#งานทำ ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู# 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพงึพอใจของผู#มีส^วนได#ส^วนเสยี  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานกจิกรรมงานวิจัยของผู#เรียน และควร
ตอบสนองความต#องการของผู#มสี^วนได#ส^วนเสีย  

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. 
มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู#เรียน 
ศิษยOเก^า นายจ#าง  ผู#ใช#บัณฑิต ฯลฯ ด#วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ^าน อัตราการตกออก เพือ่การปรบัปรุง
คุณภาพ 

3 3 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพือ่การปรบัปรุงคุณภาพ 

3 3 

11.3 Employability of graduates is established, 3 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
 มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 

การได#งานทำ เพือ่การปรบัปรุงคุณภาพ 
 

11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปรมิาณงานวิจัยของผู#เรียน เพือ่การปรบัปรุง
คุณภาพ  

3 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข#อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพงึพอใจของผู#มีส^วนได#ส^วนเสีย เพื่อการปรบัปรุง
คุณภาพ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข&อมลูผลงานของผู&เรียน และผู&สำเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู&เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร&างสรรคB สิ่งประดิษฐB ผลงานท่ีตอบโจทยBอุตสาหกรรม ท่ีสอดคล&องกับสาขาน้ัน ๆ หรือ Program 

Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกลุ 

นิสิต/ผู5สำเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารยDที่

ปรึกษา/นักวิจัย

ที่ทำผลงานรHวม 

ชื่อผลงาน ประเภท 

แหลHงเผยแพรH 

ชื่อแหลHง

เผยแพรH 
วัน/เดือน/ปL 

ที่เผยแพรH 

การบูรณาการกับศาสตรDที่สำคัญ ๗ ศาสตรD 
หมายเหตุ 

ตรี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อ่ืนๆ  
(ระบุ

ประเภท
อ่ืนๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู?สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทำงาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกสH 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไมK
เกี่ยว
ข?อง 

1 ธัญพร สุข
สําราญ 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบโคมไฟ

ติดผนังประดบัตกแต่ง

ภายในบา้น ชุด ความ
งดงามของธรรมชาติ 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

2 วโรดม เพ็ชรก
ลบั 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบโคมไฟ

เซรามิกส์ ชุด บา้นขนมปัง
ขิง จนัทบุรี 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

3 วีรภทัร ศรีสุข 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบบา้น

กระต่าย ทีLไดร้ับแรง
บนัดาลใจจากสวนฟักทอง

แฟนตาซี 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

4 อนุชา ชอบ
อาภรณ ์
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบ

ประติมากรรมเซรามิกส์ 
ชุด ความคิดเมืLอแรกเจอ 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

5 อาชวินี ศิริวนั 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบชุดด

ริปกาแฟ ในรูปแบบเทวี
บาสท์ เพืLอคาเฟ่แมว 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

6 ควนัเทียน ภูรี ü   คณาจารย:สาขา โครงงานประติมากรรม   ü  หอศิลป์ 9-29   ü       
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ปติภาน 
 

ออกแบบเซรา
มิกส: 

โคมไฟเซรามิกส์ ชุด 
มหัศจรรยแ์ห่งพนัหนึLง

ราตรี 

กรุงไทย พฤษภาคม 
2560 

7 ณัฐชญา สังข
รัตน์ 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบชุด

ประติมากรรมตกแต่ง ทูต
สวรรค์จากเรืLองเล่า 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

8 พรไพลิน กมล
สุนทร 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบชุด

แจกนัตกแต่งจากศิลปะยุค 
Post Modern 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

9 ระพีภรณ ์บวั
เกษ 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบชุด

ประติมากรรมสําหรับ

ประดบัตกแต่งเทศกาล

คริสต์มาส 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

10 สุพิชญา หอม
จนัทร์ 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบชุด

เครืLองใช้สอยในห้องนํTาใน

รูปแบบของผา้ 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

11 ชนิกานต์ เวียง
ทอง 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบชุดหิTง

พระเซรามิกส์ แรงบนัดาล
ใจจากริTวจีวรพระพุทธรูป 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

12 วาราดา เกืTอ
ปัญญากูล 
 

ü   คณาจารย:สาขา
ออกแบบเซรา
มิกส: 

โครงการออกแบบ

ประติมากรรม

เครืLองปัTนดินเผาตกแต่ง

เทคนิครากุ “เพืLอนของ
ฉัน” 

  ü  หอศิลป์
กรุงไทย 

9-29 
พฤษภาคม 
2560 

  ü       

รวม                     
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ผลการดำเนินงาน   

หลักสูตรมีการเกบ็รวบรวมข#อมลูการศึกษา อัตราการสอบผKาน (ข#อมูล มคอ. 7) อัตราการตก
ออก (ข#อมลู มคอ. 7) การได#งานทำปรมิาณงานวิจัยของผู#เรยีน ระดับความพึงพอใจของผู#มสีKวนได#
สKวนเสียเพื่อการปรับปรงุคุณภาพ แตKยังไมKมีการเทียบเคียงมาตรฐานกับหลกัสูตรเซรามกิสbของสถาบัน

อื่น [AUN – QA 11-01-05] 
 

รายงานเอกสารหลักฐาน AUN - QA criterion 11 

รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

AUN – QA 11-01 ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและสKวนงาน website : 

http://cuptqa.buu.ac.th 

AUN – QA 11-02 ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบรูพา website : 
http://reg.buu.ac.th 

AUN – QA 11-03 ระบบภาวะการมงีานทำของนิสิต website : http://www.job.buu.ac.th 
และเกบ็ข#อมลูจากการติดตKอสอบถามนิสิตที่สำเรจ็การศึกษาเป{นรายบุคคล 

AUN – QA 11-04 ตัวอยKางผลงานรปูเลKมงานวิจัยและตัวอยKางผลงานวิจัยสร#างสรรคbในรายวิชา

ได#แกK (วิชาเฉพาะด#าน)รายวิชา602105 การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ 
และ (วิชาเอก)รายวิชา608242 วิจัยศิลปะไทย 

AUN – QA 11-05 มคอ.5 และมคอ.7 รายวิชาตKางๆที่เปÅดสอนในแตKละภาคการศึกษา(ระบบ
จัดการฐานข#อมูลตามกรอบมาตรฐาน TQF มหาวิทยาลัยบูรพา 
website:http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/iogin 
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 ส#วนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ? สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบEงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องคbประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน เป6นไปตามเกณฑ:  

AUN. 1 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  

 1.1 การกำหนดผลการเรียนรู#ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล#อง
กับวิสัยทัศนbและพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู#เฉพาะทางของ 
ศาสตรbน้ันๆ และผลการเรียนรู#ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู#ที่คาดหวังสะท#อนความต#องการของผู#มสีKวนได# 

สKวนเสียอยKางชัดเจน 

3  

AUN. 2 รายละเอยีดของหลักสูตร (Program Specification) 3  

 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  

 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  

  2.3 ผู#มสีKวนได#สKวนเสียสามารถเข#าถึงและรับรู#รายละเอียดของ

หลักสูตร และข#อกำหนดรายวิชาได# 

3  

AUN. 3 โครงสร#างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 3  

 3.2 แตKละรายวิชาในหลักสูตรมีสKวนสนับสนุนการบรรลผุลการเรียนรู#

ที่คาดหวังอยKางชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมกีารออกแบบโครงสร#างเน้ือหาที่มีการเรียงลำดับอยKาง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสูKผู#มีสKวนได#สKวนเสีย 3  

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล#องกบัการบรรลุผลการ
เรียนรู#ที่คาดหวัง 

3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสKงเสริมการเรียนรู#ตลอดชีวิต 3  

AUN. 5 การประเมินผู#เรียน (Student Assessment) 4  

  5.1 การประเมินผู#เรียนมีความสอดคล#องกบัผลสมัฤทธ์ิของผล 
การเรียนรู#ที่คาดหวัง 

4  

  5.2 การประเมินผู#เรียน ประกอบด#วย ชKวงเวลา วิธีการ ข#อบังคับ 4  



  หน#า 90 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตัวบEงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

สัดสKวนการประเมิน เกณฑb และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ#งให#ผู#ม ี
สKวนเกี่ยวข#องทราบ 

 5.3 วิธีการตKาง ๆ เชKน เกณฑbการประเมินและแผนการให#คะแนน  

มีการประกันความเที่ยงตรง ความนKาเช่ือถือและเป{นธรรม 

3  

 5.4 การให#ผลปìอนกลบัในการประเมินผู#เรียนมีความทันเวลา และ 
ชKวยพัฒนาการเรียนรู#ของผู#เรียน 

4  

 5.5 ผู#เรียนเข#าถึงกระบวนการร#องทุกขbอยKางเหมาะสม 3  

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  

 6.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เชKน แผนความก#าวหน#าทางสายงาน ยกยKอง
ชมเชย การสบัเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลกิจ#าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อ

เติมเต็มความจำเป{น ด#านการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดสKวนของผู#สอนตKอผู#เรียน และภาระงานของผู#สอน 
และกำกบัติดตามเพือ่พัฒนาคุณภาพด#านการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การบริการวิชาการ 

3  

  6.3 กำหนดเกณฑbการสรรหาและคัดเลอืก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สำหรับตำแหนKงงาน การจ#างงาน ความก#าวหน#า 

ทางสายงาน และเผยแพรKให#ทราบโดยทั่วกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  

 6.5 มีการระบุความต#องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกจิกรรมอบรมและพฒันาตามความต#องการน้ัน 

3  

 6.6 การบรหิารผลการปฏิบัติงาน เชKน ให#รางวัล ยกยKองให#เกียรติ 

เพื่อสร#างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2  

 6.7 มีการสร#าง กำกบั และการเทียบเคียงเพือ่การพฒันาเกีย่วกับ

ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด#านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

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

 7.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรอืความต#องการจำเป{น (ห#องสมุด ห#อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด#านสารสนเทศ และด#านการจัดบรกิารแกKนิสิต) สำหรับ

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
 

N/A 
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 7.2 กำหนดเกณฑbการสรรหาและคัดเลอืก สำหรบัตำแหนKงงาน  
การจ#างงาน ความก#าวหน#าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพรKให#ทราบโดยทั่วกัน 

 
N/A 

 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน N/A  

 7.4 มีการระบุความต#องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกจิกรรมอบรมและพัฒนาตามความต#องการน้ัน 

N/A  

 7.5 การบรหิารผลการปฏิบัติงาน เชKน ให#รางวัล ยกยKองให#เกียรติ  
เพื่อสร#างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

N/A  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู#เรียน (Student Quality and Support) 3  

 8.1 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑbการรับเข#าสูKหลักสูตรอยKางชัดเจน 
ประชาสมัพันธbเผยแพรKอยKางทั่วถึงและเป{นปóจจบุัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑbในการคัดเลือกผู#เรียน และมกีาร
ประเมินผลวิธีการและเกณฑb 
 

3  

 8.3 มีระบบกำกบั ติดตามความก#าวหน#าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู#เรียนอยKางเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให#คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กจิกรรม 
การประกวดแขKงขันของผู#เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู#
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู#ทัง้ด#านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอื้อตKอการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู#เรยีน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู#ทางกายภาพ (Facilities and 

 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณbและสิง่สนับสนุนการเรียนรู#อยKางเพียงพอและทนัสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห#องเรียน ห#องเรียนรวม 

ห#องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห#องสมุดและทรพัยากรอยKางเพยีงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห#องปฏิบัติการและเครื่องมืออยKางเพียงพอและทันสมยัเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด#านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร#างพื้นฐาน 3  
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ตัวบEงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

การเรียนรู#อิเล็กทรอนิกสb อยKางเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

 9.5 มีการระบุและใช#มาตรฐานด#านสิง่แวดล#อม สุขภาพ และความ

ปลอดภัย และสามารถเข#าถึงได#สำหรบับุคคลที่มีความต#องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การสKงเสรมิคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  

 10.1 ในการออกแบบและพฒันาหลักสูตรมีการใช#ข#อมลูความต#องการ 

และข#อมลูปìอนกลบัจากผู#มสีKวนได#สKวนเสียเป{นปóจจัยนำเข#า 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพฒันาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร

และปรับปรงุคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู#เรียนอยKางตKอเน่ือง เพื่อให#มั่นใจวKากระบวนการดังกลKาวมีความเกี่ยวเน่ือง 

และสอดคล#องกับผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช#ผลการวิจัยเพื่อสKงเสริมการเรียนการสอน 3  

 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู# (เชKน ห#องสมุด ห#องปฏิบั ติการ สิ่ งสนับสนุนด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู#เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรบัปรุงคุณภาพทีร่วบรวมจากปóจจัย
นำเข#า และผลการปìอนกลับ จากผู#มีสKวนได#สKวนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  

 11.1 มีการเกบ็รวบรวมข#อมลู กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผKาน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรงุคุณภาพ 

3  

 11.2 มีการเกบ็รวบรวมข#อมลู กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 

เวลาในการศึกษา เพือ่การปรบัปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเกบ็รวบรวมข#อมลู กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได#

งานทำ เพื่อการปรับปรงุคุณภาพ 

3  

 11.4 มกีารเกบ็รวบรวมข#อมลู กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปรมิาณงานวิจัยของผู#เรียน เพือ่การปรบัปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเกบ็รวบรวมข#อมลู กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู#มีสKวนได#สKวนเสีย เพื่อการปรบัปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเด#น และจุดที่ควรพัฒนา  
 

ตัวบEงชี้ จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได̂ 

องคbประกอบที่ 1  
การกำกบัมาตรฐาน 

  

AUN. 1 ผลการเรียนรู# 
ที่คาดหวัง 
(Expected 

Learning 
Outcomes) 

รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมยั
สอดคล#องกบัสภาวะการณbที่
เปลี่ยนแปลง 

 

AUN. 2 รายละเอียด

ของหลักสูตร 
(Program 
Specification) 

หลักสูตรมีความหลากหลายใน

ศาสตรbของงานเซรามกิสb สามารถ
นำไปประกอบกิจการได#หลายด#าน 

เชิญผู#มสีKวนได#สKวนเสีย เชKน ศิษยbเกKา 

ผู#ใช#บัณฑิต เพื่อให#ข#อมูลปìอนกลบั ใน
การนำไปพฒันาหลักสูตรให#มีความ
ทันสมัย 

AUN. 3 โครงสร#าง 
และเน้ือหาของ
หลักสูตร 

(Programme 
Structure and 
Content) 

 การบรูณาการเช่ือมโยงความสัมพันธb
ของแตKละรายวิชาในหลักสูตรเพื่อ
สนับสนุนผลการเรียนรู#ที่คาดหวัง 

AUN. 4 การสอนและ
การเรียนรู#วิธีการ 

(Teaching and 
Learning 
Approach) 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
ชัดเจน และสอดคล#อง กับผลการ

เรียนรู#ที่คาดหวัง 

เชิญอาจารยbหรือศิลปÅนชาวตKางชาติผู#
มีประสบการณbรKวมแลกเปลี่ยนใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

AUN. 5 การประเมิน
ผู#เรียน (Student 
Assessment) 

หลักสูตรมีการประเมินช้ินงาน/ 
ผลงานของผู#เรียนที่หลากหลาย 
สKงผลให#สามารถนำไปประยุกตbใช#

ได#หลายด#าน ทั้งด#านอุตสาหกรรม
และธุรกจิสKวนตัว 
 

1.กำหนดเปìาหมายและนำข#อมลูมา
วิเคราะหbเปรียบเทียบอยKางเป{น
รูปธรรม 

2.สร#างระบบกลไกให#ผู#เรียนเข#าถึง
การร#องทกุขb และเผยแพรKให#ทราบ
อยKางเป{นรปูธรรม 
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ตัวบEงชี้ จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได̂ 

AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 

(Academic Staff 
Quality) 

อาจารยbประหลักสูตรมีการพฒันา
ศักยภาพทางวิชาการอยKาง

สม่ำเสมอ 

สัดสKวนของผู#สอนตKอผู#เรียนให#
เหมาะสมกับภาระงานของผู#สอน 

AUN. 7 คุณภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน (Support 

Staff Quality) 

N/A N/A 

AUN. 8 คุณภาพและ
การสนับสนุนผู#เรียน 

(Student Quality 
and Support) 

 การสร#างเครอืขKายจากองคbกร
ภายนอกเพื่อชKวยสนับสนุน

งบประมาณ 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู#ทาง
กายภาพ (Facilities 
and Infrastructure) 

หลักสูตรมีห#องปฏิบัติการที่มี

เครื่องมือทันสมัย มีความพร#อม
และเพียงพอตKอการสKงเสริมการ
เรียนรู#ของผู#เรียนได#เป{นอยKางดี 

 

 

AUN. 10 การสKงเสรมิ
คุณภาพการศึกษา 

(Quality 
Enhancement) 

 ควรมีการวิเคราะหbข#อมูลจากผู#มสีKวน
ได#สKวนเสียเพื่อนำไปใช#ในการสKงเสริม

คุณภาพการศึกษา 

AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 

 ควรเพิ่มข#อมลูคูKเทียบและการ
เทียบเคียงมาตรฐานเพือ่ปรับปรงุ
คุณภาพของหลักสูตร 
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 ส#วนท่ี 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอNางอิง 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตรbมหาวิทยาลัยบรูพา เพือ่การพฒันามหาวิทยาลัยสูKความเป{น

เลิศ ฉบับปรบัปรุง ปõงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

[2]  หลักสูตร A, เลKมหลักสูตร A (มคอ. 2), คณะ A, 2559.  
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ข^อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลักสูตร <<ชื่อหลักสูตร>> 

คณะ <<ชื่อคณะ>> 

ประจำปhการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

 
ลำดับ ชื่อข^อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

1 จำนวนหลกัสูตรที่เปÅดสอนทั้งหมด 1 

2 - ---ระดับปรญิญาตร ี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - ---ระดับปรญิญาโท  
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู  
6 - ---ระดับปรญิญาเอก  
7 จำนวนหลกัสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  
8 - ---ระดับปรญิญาตร ี  
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

10 - ---ระดับปรญิญาโท  
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู  
12 - ---ระดับปรญิญาเอก  
13 จำนวนนักศึกษาปóจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
14 - ---จำนวนนักศึกษาปóจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 71 

15 - ---จำนวนนักศึกษาปóจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
16 - ---จำนวนนักศึกษาปóจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
17 - ---จำนวนนักศึกษาปóจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู  
18 - ---จำนวนนักศึกษาปóจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   
19 จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ 5 

20 

- -จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทKา   

21 
- -จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทKา 5 

22 
- -จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตKอ วุฒิปริญญาเอกหรอื
เทียบเทKา   

23 จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหนKงอาจารยb 2 

24 - ---จำนวนอาจารยbประจำ (ที่ไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ) ทีม่วุีฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเทKา  
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ลำดับ ชื่อข^อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

25 - ---จำนวนอาจารยbประจำ (ที่ไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ) ทีม่วุีฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทKา 1 

26 - ---จำนวนอาจารยbประจำ (ที่ไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ) ทีม่วุีฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทKา 1 

27 จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหนKงผู#ชKวยศาสตราจารยb  1 

28 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงผู#ชKวยศาสตราจารยb ทีม่วุีฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเทKา  
29 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงผู#ชKวยศาสตราจารยb ทีม่วุีฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทKา 1 

30 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงผู#ชKวยศาสตราจารยb ทีม่วุีฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทKา  
31 จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหนKงรองศาสตราจารยb 1 

32 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงรองศาสตราจารยb ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอืเทียบเทKา  
33 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงรองศาสตราจารยb ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทKา 1 

34 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงรองศาสตราจารยb ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทKา  
35 จำนวนอาจารยbประจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหนKงศาสตราจารยb 1 

36 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงศาสตราจารยb ทีม่ีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเทKา  
37 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงศาสตราจารยb ทีม่ีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทKา 1 

38 - ---จำนวนอาจารยbประจำตำแหนKงศาสตราจารยb ทีม่ีวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเทKา  
39 จำนวนอาจารยbประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
40 - - --ระดับปริญญาตร ี  
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญาโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
44 - - --ระดับปริญญาเอก 1 

45 จำนวนอาจารยbประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหนKงทางวิชาการ 3 

46 - - --จำนวนอาจารยbประจำหลักสูตรที่ไมKมีตำแหนKงทางวิชาการ 2 

47 - - --จำนวนอาจารยbประจำหลักสูตรทีม่ีตำแหนKงผู#ชKวยศาสตราจารยb 1 

48 - - --จำนวนอาจารยbประจำหลักสูตรทีม่ีตำแหนKงรองศาสตราจารยb 1 

49 - - --จำนวนอาจารยbประจำหลักสูตรทีม่ีตำแหนKงศาสตราจารยb 1 

50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยbประจำหลักสูตร 10 

51 
- - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณbที่ตีพมิพbในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
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ลำดับ ชื่อข^อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบรูณbที่ตีพิมพbในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมKอยูKในฐานข#อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวKาด#วย หลกัเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการ

เผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตKสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป{น
ประกาศให#ทราบเป{นการทั่วไป และแจ#งให# กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตKวันที่ออก
ประกาศารฉบบัสมบูรณbที่ตีพิมพbในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมKอยูKในฐานข#อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวKาด#วย หลักเกณฑbการพจิารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตKสถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป{นประกาศให#ทราบเป{นการทัว่ไป และแจ#งให# กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตKวันที่ออกประกาศ  

53 - - --ผลงานที่ได#รับการจดอนุสทิธิบัตร  

54 
- - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพbในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข#อมูล TCI กลุKมที ่2  

55 

- - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมKอยูKใน
ฐานข#อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวKา
ด#วย หลกัเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตKสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป{นประกาศให#ทราบเป{น
การทั่วไป และแจ#งให#  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตKวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมKอยูK
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพbในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข#อมูล TCI กลุKมที ่1  

56 

- - --บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข#อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วKาด#วย หลักเกณฑbการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรKผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556   

57 - - --ผลงานได#รบัการจดสิทธิบัตร  

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช#สงัคมที่ได#รบัการประเมินผKานเกณฑbการขอตำแหนKงทางวิชาการ
แล#ว  

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนKวยงานหรอืองคbกรระดับชาติวKาจ#างให#ดำเนินการ  
60 - - --ผลงานค#นพบพันธุbพืช พันธุbสัตวb ที่ค#นพบใหมKและได#รบัการจดทะเบียน  

61 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได#รบัการประเมินผKานเกณฑbการขอตำแหนKงทาง
วิชาการแล#ว  
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ลำดับ ชื่อข^อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

62 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่KานการพจิารณาตามหลักเกณฑbการประเมินตำแหนKง
ทางวิชาการแตKไมKได#นำมาขอรับการประเมินตำแหนKงทางวิชาการ  

63 
- - --จำนวนงานสร#างสรรคbทีม่ีการเผยแพรKสูKสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผKานสื่อ
อิเลคทรอนิกสb online  

64 - - --จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รับการเผยแพรKในระดับสถาบัน  
65 - - --จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รับการเผยแพรKในระดับชาติ 7 

66 - - --จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รับการเผยแพรKในระดับความรKวมมือระหวKางประเทศ  
67 - - --จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รับการเผยแพรKในระดับภูมิภาคอาเซียน  
68 - - --จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รับการเผยแพรKในระดับนานาชาติ  3 

69 
- - -จำนวนบทความของอาจารยbประจำหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได#รับการอ#างอิงใน
ฐานข#อมูล TCI และ Scopus ตKอจำนวนอาจารยbประจำหลกัสูตร  

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด 18 

71 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมงีานทำภายใน 1 ปõ หลงัสำเรจ็

การศึกษา  

72 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได#งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมKนับรวมผู#ที่ประกอบอาชีพ

อิสระ)  
73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
74 จำนวนผู#สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทำกKอนเข#าศึกษา  
75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายได#ประจำอยูKแล#ว  
76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตKอระดับบัณฑิตศึกษา  
77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท  
78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑbทหาร  

79 
เงินเดือนหรือรายได#ตKอเดือน ของผู#สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ได#งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (คKาเฉลี่ย)  

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ#างทีม่ีตKอผู#สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

81 
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู#สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได#รบัการตีพิมพb
หรือเผยแพรK  

82 - ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณbที่มีการตีพิมพbในลักษณะใดลักษณะหน่ึง   

83 
- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณbที่ตีพิมพbในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  



  หน#า 101 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อข^อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

84 

- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณbที่ตีพิมพbในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมKอยูKในฐานข#อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวKาด#วยหลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการวKาด#วย

หลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตKสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป{นประกาศให#ทราบทั่วไปและ
แจ#ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตKวันที่ออกประกาศ  

85 - ---ผลงานที่ได#รบัการจดอนุสิทธิบัตร  
86 - ---จำนวนบทความที่ตีพมิพbในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข#อมูล TCI กลุKมที ่2  

87 

- ---จำนวนบทความที่ตีพมิพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมKอยูKในฐานข#อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวKาด#วยหลักเกณฑbการพจิารณาวารสาร

ทางวิชาการวKาด#วยหลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรKผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตKสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัทำเป{นประกาศให#ทราบ
ทั่วไปและแจ#ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตKวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมKอยูK

ใน Beall's list) หรือตีพมิพbในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข#อมูล TCI กลุKมที ่1  

88 

- ---จำนวนบทความที่ตีพมิพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูKในฐานข#อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวKาด#วย
หลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการวKาด#วยหลกัเกณฑbการพจิารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
89 - ---ผลงานที่ได#รบัการจดสทิธิบัตร  

90 
- ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่มีการเผยแพรKสูKสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผKานสื่อ
อิเลคทรอนิกสb online  

91 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับสถาบนั  
92 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับชาติ  
93 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับความรKวมมือระหวKางประเทศ  
94 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับภูมิภาคอาเซียน  
95 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับนานาชาติ   
96 จำนวนผู#สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปõการศึกษาที่เป{นวงรอบประเมิน)  

97 

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู#สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได#รับการตีพิมพb

หรือเผยแพรK  

98 
- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณbที่ตีพิมพbในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   



  หน#า 102 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อข^อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

99 

- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณbที่ตีพิมพbในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมKอยูKในฐานข#อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวKาด#วยหลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการวKาด#วย

หลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตKสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป{นประกาศให#ทราบทั่วไปและ
แจ#ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตKวันที่ออกประกาศ  

100 - ---ผลงานที่ได#รบัการจดอนุสิทธิบัตร  
101 - ---จำนวนบทความที่ตีพมิพbในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข#อมูล TCI กลุKมที ่2  

102 

- ---จำนวนบทความที่ตีพมิพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมKอยูKในฐานข#อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวKาด#วยหลักเกณฑbการพจิารณาวารสาร

ทางวิชาการวKาด#วยหลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรKผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตKสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัทำเป{นประกาศให#ทราบ
ทั่วไปและแจ#ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตKวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมKอยูK

ใน Beall's list) หรือตีพมิพbในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข#อมูล TCI กลุKมที ่1  

103 

- ---จำนวนบทความที่ตีพมิพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูKในฐานข#อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวKาด#วย
หลักเกณฑbการพจิารณาวารสารทางวิชาการวKาด#วยหลกัเกณฑbการพจิารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรKผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
104 - ---ผลงานที่ได#รบัการจดสทิธิบัตร  

105 
- ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่มีการเผยแพรKสูKสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผKานสื่อ
อิเลคทรอนิกสb online  

106 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับสถาบนั  
107 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับชาติ  
108 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับความรKวมมือระหวKางประเทศ  
109 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับภูมิภาคอาเซียน  
110 - ---จำนวนงานสร#างสรรคbที่ได#รบัการเผยแพรKในระดับนานาชาติ   
111 จำนวนผู#สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปõการศึกษาที่เป{นวงรอบประเมิน)  

 
  


