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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN 
QA Version 3 นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง นําเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสําคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปี
การศึกษา 2561 ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนท่ี 2 ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์       
มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับน้ี จะเป็น
เอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อม่ัน     
และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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สารบัญ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  ค 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มีนิสิตเท่ากับ……2….. คน อาจารย์ประจํา………5…….. คน คณาจารย์
มีตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จํานวน……2…… คน รองศาสตราจารย์ จํานวน…1…… คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน……1…… คน โดยคณาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน…1... คน  

งบประมาณในปี 2561 รวมทั้งสิ้น…2,406,800..บาท ซ่ึงมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน …-… บาท 
และเงินรายได้…2,406,800…บาท  
 

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

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. นิสิตมีอัตราการจบการศึกษาตามแผนเนื่องจากมีกระบวนการกํากับดูแลการสําเร็จการศึกษา 
และมีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยคณะฯมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี
และวารสารของคณะเข้าสู่ TCI ฐาน 2 

2. มีการนํานิสิตออกภาคสนาม เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3. มีความหลากหลายของนิสิตระดับปริญญาโททั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
4. หลักสูตรมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ และเป็นกรรมการสอบการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยใน

การเรียนการสอนและการบูรณาการและมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ  
  
 จุดท่ีควรพัฒนา   

1. การเก็บข้อมูลส่วนของผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ยังมีน้อย 
2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลยับูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
คํานิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดําเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นการสร้างรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สําคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีปุ่น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย 
บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างม่ันคงจากคํา
นิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 
3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการ
บริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที ่1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile)
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ส่วนท่ี  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
ปรัชญา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ดําเนินการภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี
ปรัชญาของหลักสูตร เน้นความสําคัญในเร่ืองของ “หลักสูตรน้ีมุ่งสร้างทัศนศิลปินและนักออกแบบทาง
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง 
เพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัย การสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า มูลค่า และคุณภาพ” 
 

ความสําคัญ 
ทัศนศิลป์และการออกแบบ มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ยุคหลังสมัยใหม่ลงมา มี

ผลให้รูปแบบ เน้ือหา เทคนิควิธีการ วัตถุดิบและเคร่ืองมือต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน 
นอกจากนั้นมีการนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรมและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรูปของงานสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงาน
ทัศนศิลป์ การออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ศิลปะสาธารณะ ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม Performing 
Arts, Computer Arts, Animation, High Design ฯลฯ 

ประเทศไทยมีทรัพยากรทางทัศนศิลป์และการออกแบบในรูปแบบประเพณี และรูปแบบร่วม
สมัย ทั้งท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่เป็นจํานวนมาก รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหลายมาตราได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองนี้โดยเฉพาะการ
อนุรักษ์สืบสานพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและที่สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่เปิดสอนเก่ียวกับ
ทัศนศิลป์และการออกแบบอยู่หลายหลักสูตร ซ่ึงมีแนวโน้มจะมีการขยายตัวและพัฒนาหลักสูตรให้
เข้มข้นลุ่มลึกเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีและบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 

ดังนั้น เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางวิชาการในอนาคตและเพ่ือให้เกิดความรู้
ใหม่ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําเป็นจะต้องเตรียม
พัฒนาและผลิตบุคลากรในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบในระดับปริญญาโทต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพ อาจารย์ทางด้าน
ทัศนศิลป์และการออกแบบ, นักวิจัยสร้างสรรค์และการออกแบบ, นักพัฒนาระดับผู้นําในวิชาชีพสาขา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ รวมทั้งอาชีพอิสระ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตดังน้ี 

 
  1. หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการวิจัย การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ เพ่ือเข้าสู่การทํางานในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับทัศนศิลป์และการออกแบบ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดยร้อยละ 80 ของมหาบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 
  2. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้   
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 แผน ก แบบ ก 2 
1) มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย การสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการนําฐานความรู้จากศาสตร์ 

ทางทัศนศิลป์และการออกแบบมาแก้ปัญหา 
2) สามารถประยุกต์ความรู้ใช้ทางด้านการค้นคว้าวิจัยและการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการ 

ออกแบบท่ีบูรณาการกัน 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการการประกอบอาชีพ 
4) มีความสามารถในการวิจัย พัฒนาและสร้างสรรค์ผลผลิตให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เพื่อเข้าสู่ 

การทํางานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทัศนศิลป์และการออกแบบ 
5) สามารถทํางานทัศนศิลป์และออกแบบได้อย่างอิสระ ยืดหยุ่นและมีคุณภาพ เพ่ือทํางานใน 

หน่วยงานและองค์กรต่างๆและหรือสร้างงานและกิจการของตนเองได้ตามความถนัดและสนใจ 
 

2. ELO (Expected Learning Outcome) ผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
บัณฑิตต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในงานด้านทัศนศิลป์และออกแบบ  ในมิติ

ต่างๆ และสามารถประยุกต์ไปใช้ในการทํางานและการพัฒนาวิชาชีพในสายงานของตนเองที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ โดยสอดคล้องกับหลักการทางทัศนศิลป์และออกแบบ 

Specific Learning Outcome (ผลการเรียนรู้แบบเจาะจง) 
Knowledge 
1. มีความรู้อย่างลึกซ้ึงในศาสตร์ท่ีได้ทําการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต 
2. สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมิติ 
3. สามารถเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายทางด้านงานทัศนศิลป์และออกแบบให้เป็นองค์กรระดับชาติและ

นานาชาติ 
Skill 
Cognitive skill 
1. มีทักษะสามารถพยากรณ์สถานการณ์ เพื่อเป็นส่วนร่วมให้แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม 
2.  สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและมีความสามารถการสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3.มีความใฝ่หาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Practical Skills 
1. สร้างสรรค์ เรียนรู้ สามารถบูรณาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
Generic Learning Outcomes: (ผลการเรียนรู้ท่ัวไป) 

 Fundamental Skills 
1. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนําเสนอและการวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง 
People Skills 
1. มีบุคลิกผู้นํา สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ จนประประสบผลสําเร็จในงาน 
Personal Skills 
1.มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ 
2. มีความชื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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3. Programme Mapping / โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า      39 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 2) แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชา 
     แผน ก แบบ ก 2 

   หมวดวิชาบังคับ           15   หน่วยกิต  
   63150160   วิวัฒนาการศิลปกรรมร่วมสมัย   3 (3-0-6) 
          Contemporary Art Evolution 
   63150260   วิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ 3 (2-2-5) 
          Creative Research in Visual Arts and Design 
   63150360   การบริหารทัศนศิลป์และการออกแบบ  3 (3-0-6) 
          Visual Arts and Design Administration 
   63150460   วิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย   3 (2-2-5) 
          Creative Research in Thai Art 
   63150560   การสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ  3 (2-2-5) 
          Visual Arts and Design Seminar 
   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         12   หน่วยกิต  
   โดยผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 
   63151160   ทัศนศิลป์ 2 มิติ     3 (1-4-4) 
          Two Dimensional Visual Arts 
   63151260   ทัศนศิลป์ 3 มิติ     3 (1-4-4) 
          Three Dimensional Visual Arts 
   63151360   สื่อทัศนศิลป์     3 (2-2-5) 
          Visual Arts Media 
   63151460   โครงงานทัศนศิลป์     3 (2-2-5) 
          Visual Arts Project 
   กลุ่มวิชาออกแบบ 
   63152160   การออกแบบ 2 มิต ิ    3 (1-4-4) 
          Two Dimensional Design 
   63152260   การออกแบบ 3 มิต ิ    3 (1-4-4) 
          Three Dimensional Design 
   63152360   วัสดุและเทคโนโลยีการออกแบบ   3 (2-2-5) 
          Material and Design Technology 
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   63152460   การออกแบบเชิงวิเคราะห์    3 (2-2-5) 
          Analytical Design 
   วิทยานิพนธ์            12   หน่วยกิต 
   63169960   วิทยานิพนธ์       12 (0-0-36) 
          Thesis 
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 ส่วนที ่2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เกณฑ์การประเมิน ����เกณฑ์ปี 2548  ����เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (สําหรับเกณฑ์ปี 2558) 
   ����วิชาการ   ����ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีอาจารย์ประจําหลักสูตร 3 คนตามเกณฑ์ 

2 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 3 คน มีคุณวฒุิระดับปริญญาโท  ท่ีตรงกับ
สาขาของหลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ์ทุกคนมีผลงานวิจัยท่ีไมไ่ด้เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรท้ัง 3 คน อยู่ประจํา
ตลอดหลักสตูรปีการศึกษา 2558 เพียงหลักสูตรเดียว 

อาจารย์ประจําหลักสูตร คุณวุฒ ิ สาขา ก ข 

1. ศ. สุชาติ เถาทอง M.F.A Fine art painting √  

2. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. การออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์
√  

3. อ.ดร. บุญชู บุญลิขิตศิร ิ ค.ด เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

 √ 

ก. คุณวุฒิตรงสาขา 
ข. คุณวุฒิสัมพันธ์ 

3 คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกท่ีตรงกับ
สาขาวิชาของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ระดับ ศ. 2 คน รศ. 1 คน และ ผศ. 1 คนและ อาจารย์ 1 คน 

อาจารย์ประจําหลักสูตร คุณวุฒิ ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

 

ก 

 

ข 

1. ศ. สุชาติ เถาทอง M.F.A ศาสตราจารย์ √ √ 
2. ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ √ √ 
3. อ.ดร. บุญชู บุญลิขิตศิร ิ ค.ด อาจารย์ √ √ 
4. รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศ.ม รองศาสตราจารย์ √ √ 
5. ศ. ภรดี พันธุภากร ศศ.ม ศาสตราจารย์ √ √ 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข. อาจารย์ผู้สอน 

4 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนท้ังอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท และมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอาจารย์
ผู้สอนท่ีมีวฒุิการศึกษาในระดับปริญญาโท มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

5 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็น
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

อาจารย์พิเศษ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอาจารย์ผู้สอนท่ีมีวฒุิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ.ขึ้นไป 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
6 คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท/อาจารย์ผู้สอนท่ีมีวฒุิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ.ขึ้นไป 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทุกคนมีประสบการณ์ในการทําวิจัย และมีผลงานวิจัยท่ีไม่ได้เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทุกคนมีความรู้ความชํานาญในหัวขอ้ท่ีใหคํ้าปรึกษา 

7 คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ใน
หัวขอ้วิจัยท่ีเป็นท่ีปรึกษา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมของ สกอ.ตามมาตรฐานเกณฑ์ท่ีกําหนด 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการ
ตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลยั   

9 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ท่ี
ปรึกษา  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และ
กรรมการตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย 

2.กรรมการสอบมีระดับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือมีตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับรศ. หรือ ศ. 
3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่เป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานบทความวิจัยส่วนใดส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสาร
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีกําหนดตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 บทความ 
และจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์แผยแพร่ต่อสาธารณะ 

11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คนเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 5 คน หรือ 10 คน
ในกรณีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ หรือเป็นไปตาม พรบ.ของ
มหาวิทยาลยับูรพา หลักสูตรนี้ไม่มีรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ5 ปี 

หลักสตูรน้ีเร่ิมเปิดสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12  

� เป็นไปตามเกณฑ์ 
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จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25510191100784 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ใน มคอ.2 
 

ชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

คุณวุฒ ิ
(สาขาวชิา) 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา
สูงสดุ 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรอื

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรอือาจารย์ประจํา
หลกัสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเปน็ไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปล่ียนแปลง 
คุณวุฒิตําแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ที่
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1 ศ. สุชาติ เถาทอง M. Fine 
painting 

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 

ปริญญาโท วุฒิตรง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

คงเดิม 

2 ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เขียวมั่ง ศ.ป.ด. 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

คงเดิม 

3 อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด. เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

คงเดิม 

4 รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศม. 
ภาพพิมพ ์

รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

คงเดิม 

5 ศ. ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. 
โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

คงเดิม 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ณ ส้ินปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1 ศ. สุชาติ เถาทอง M. Fine 
painting 

ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ 

ปริญญาโท วุฒิตรง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

2 ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เขียวมั่ง ศ.ป.ด. 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

3 อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด. เทคโนโลยี
และส่ือสาร
การศึกษา 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

4 รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศม. 
ภาพพิมพ์ 

รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

5 ศ. ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 � เป็นไปตามเกณฑ์   
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 � เป็นไปตามเกณฑ์   
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 � เป็นไปตามเกณฑ์   
 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5)  

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

1. ศ.สุชาติ เถาทอง M.Fine 
Painting/2528 

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ 

ปริญญาโท วุฒิตรง √  

2. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ศ.ป.ด.การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง √  

3. อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด.เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ √  

4. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศม.ภาพพิมพ ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง √  

5. ศ.ภรดี พันธุภากร ศศม.โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ √  

6. รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศม.ภาพพิมพ ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง √  

7. รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม.เคร่ืองเคลือบดินเผา  รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง √  

8. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง √  

9. อ.ดร.ภูวษา เรืองชีวิน ปร.ด.ไทยศึกษา อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ √  
10. ผศ.จํานงค์ ธนาวนิชกุล ศม.จิตรกรรม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาโท วุฒิตรง √  

11. ผศ.จักรกริศน์  บัวแก้ว ศป.ม. นฤมิตรศิลป์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง √  

12. ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ ปรด. ปรัชญา  อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ √  
 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 ����เป็นไปตามเกณฑ์   
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ  
 ����เป็นไปตามเกณฑ์   
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ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11)  

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จํานวนนักศกึษา 
ท่ีอาจารย์เป็นอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลขเอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 

1. ศ.สุชาติ เถาทอง M.Fine Painting/2528 √ เอกสารแนบหมายเลข  10 
2. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ศ.ป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

/2550 
√ เอกสารแนบหมายเลข  10 

3. อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด.เทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา/2554 

√ เอกสารแนบหมายเลข  5 

4. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศม.ภาพพิมพ์ √ เอกสารแนบหมายเลข  1 
5. ศ.ภรดี พันธุภากร ศศม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์/ 

2529 
√ เอกสารแนบหมายเลข  6 

6. รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศม. ภาพพิมพ์/2537 √ เอกสารแนบหมายเลข  9 
7. รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. เคร่ืองเคลือบดินเผา/ 2546  √ เอกสารแนบหมายเลข  4 
8. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

/2557 
√ เอกสารแนบหมายเลข  2 

9. ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ ปรด. ปรัชญา /2559 √ เอกสารแนบหมายเลข  2 
10. ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

/2557 
√ เอกสารแนบหมายเลข  6 

 

เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแลอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 ����เป็นไปตามเกณฑ์   
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

����เป็นไปตามเกณฑ์    
 

ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา/2555 

�   �   

ผศ.ดร.ภาณุ สรวยสุวรรณ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
/2557 

�   �   

ดร.ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ ปรด. ปรัชญา /2559 �   �   
 

เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 ����เป็นไปตามเกณฑ์  
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ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9)  

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีท่ี

สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลขเอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด.เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา/2555 

�   �   
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง ศ.ป.ด.การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ /2550 
�   �   

รศ.ภรดี พันธุภากร ศศม. โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์, 2529 

�   �   

รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศม. ภาพพิมพ,์ 2537 �   �   
รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. เคร่ืองเคลือบดินเผา

, 2546  
�   �   

ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ /2557 

�   �   

ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

�    �  

รศ.กัญจนา ดําโสภี ศ.ม.(ภาพพิมพ์), 2537 �    �  
ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด(ดุริยางค์ศิลป์) �    �  
ผศ.ดร.ดุสิต ขาวเหลือง Ph.D. (Vocational 

Education and 
Training) 

�    �  

ผศ.ดร.รุ่งฟ้า กิตติญานุสันต์ Ed.D. �    �  
ดร.อินทิรา พรมพันธ์ ค.ด. เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 
�    �  

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

�    �  

รศ.อลิตา จ่ันฝั่งเพชร ศ.ม.(จิตรกรรม), 2539 �    �  
ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล ปร.ด.ทัศนศิลป์และการ

ออกแบบ 
�    �  

รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร ศม.ประติมากรรม �    �  
รศ.ปรีชา ป้ันกลํ่า ศ.ม.(ภาพพิมพ์) �    �  
ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม ค.ด. เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 
�    �  

รศ.อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ ศ.ม.(ประติมากรรม), 
2536 

�    �  

ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ปรด.(ออกแบบ),2559 �    �  
 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 ����  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

����  เป็นไปตามเกณฑ์  
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ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)  
ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

Miss Shuhan Yang   “การออกแบบของท่ีระลึกจากวัฒนธรรมตงปา ชนเผ่าน่าซี
เมืองลีเจียง”  

ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ คร้ังที่ 13 
“เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Miss Li Meng   “การศึกษาความน่าสนใจของหลักคําสอนทางศาสนาพุทธ 
เร่ือง กรรมในหนังสือภาพแบบปฏิสัมพันธ์สําหรับเด็ก” 

ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ คร้ังที่ 13 
“เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Mr. Yang Lu “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดสโลว์ดีไซน์(Slow 
Design) กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ชาอันเฟิง” 

ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ คร้ังที่ 13 
“เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Miss Yan Zhang     “การออกแบบเคร่ืองประดับเชิงประยุกต์ เพ่ือเสริมธาตุท้ัง5 
ตามคัมภีร์อ้ีจึง”  

ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ คร้ังที่ 13 
“เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

นายวัชรพงศ์ บุญต้น  “แรงบันดาลใจ จากประเพณีไทยสู่งานประติมากรรม” ประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
ประจําปี 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

นายวันชนะ ไชยศรี  “ประติมากรรมจากรูปทรงพุทธศาสนา” ประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
ประจําปี 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

Miss Yang Fang Zhi   “งานวิจัยเปิดโลกทัศน์แก่ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ”  

ประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ คร้ังท่ี 1 
ประจําปี 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ����  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เร่ิมเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2560 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2564 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

���� เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
� ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

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

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

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

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. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะท่ัวไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

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

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

 มีการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการให้ข้อมูลโดยการแจกคู่มือบัณฑิตและแจ้งแผนการศึกษาให้นิสิตทราบในวัน
ปฐมนิเทศ หลักสูตรมีออกแบบหลักสูตรได้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ในทุกด้านที่กําหนดไว้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท แต่หลักสูตรยังไม่ได้สะท้อนความจําเป็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและยังไม่ได้มีการนําผลการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามเป้าหมายทีกําหนดไว้สามารถอธิบายผลการประเมินดังนี้ 
 

1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตรแผนงาน 
 จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีตั้งไว้ เพ่ือต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ เพ่ือเข้าสู่การทํางานใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทัศนศิลป์และการออกแบบ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้เรียนสามารถ
นําไปพัฒนาและประยุกต์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจได้ในวงกว้างโดยมีมาตราฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของสาขาทัศนศิลป์และออกแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ อย่างลึกซ้ึง นอกจากนี้ ในระบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นสิ่งจําเป็นการเรียนรู้ รวมถึงการ
สร้างสรรค์ ทักษะทางปัญญา การวางแผน การจัดการ ความมีมนุษยสัมพันธ์ พร้อมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านต่างๆ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดของหลักสูตร 
 สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบมีแนวคิดในการเรียนรู้ด้านด้านทัศนศิลป์และการออกแบบท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการวิจัย การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรูปของ
งานสร้างสรรค์  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 กระบวนการศึกษา 
 ในการศึกษา เน้นในเร่ืองของกระบวนการศึกษาและการค้นคว้า การจัดการในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะ ใน
การเช่ือมโยงสู่ทัศนศิลป์และการออกแบบท่ีเกี่ยวข้อง และการเรียนรู้ท่ีนํานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเป็น
ส่วนประกอบ 
 คุณสมบัติของบัณฑิตพึงประสงค์ 
 ผู้ท่ีเรียนหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย การสร้างสรรค์
ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ เพ่ือเข้าสู่การทํางานในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์และการออกแบบ ท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
การดําเนินงาน 
 การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร แสดงไว้อย่างชัดเจนในเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
เผยแพร่โดยหลักสูตรฯ คณะฯ และสถาบัน  โดยมีการช้ีแจงให้ผู้เรียนได้รับทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษา และมี
การช้ีแจงรายละเอียดรายวิชาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา 
การประเมิน / การปรับปรุง 
 การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์โดยหลักสูตรของคณะฯ และสถาบันยังไม่เพียงพอ โดยยังไม่ครอบคลุม
ในเร่ืองของส่ือต่างๆ ท้ังส่ือดิจิตอลและส่ิงส่ิงพิมพ์ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมุ่งไปสู่ผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในองค์กรต่างๆ ในเร่ืองของความเข้าใจในหลักสูตร และผลท่ีได้รับ 
 

1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงาน 
มาตราฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของสาขาการทัศนศิลป์และการออกแบบ เน้นยํ้าในเร่ืองของจิตสํานึก

และความรับผิดชอบ ท้ังต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและประเทศชาติ ความซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังการเป็นต้นแบบเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติ และความสามารถเพ่ืองานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ รวมท้ังการนํา
เทคโนโลยีใช้ในเชิงปฏิบัติท้ังงานวิจัยและการนําเสนอ ซ่ึงนั่นถือว่าเป็นคุณสมบัติและทักษะสําคัญของผู้เรียนในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การดําเนินงาน 
 การใช้ทักษะต่างๆ ตามแผนงานนั้น ผู้เรียนจะมีโจทย์ในการศึกษา และฝึกฝนจากการปฏิบัติในการค้นคว้า
ข้อมูลตามสถานการณ์ การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี โดยมีวิชาหลัก เป็นลักษณะของการเรียนรู้ใน
รูปแบบของการสัมมนา คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ ในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ซ่ึงผู้เรียนต้องอาศัยการค้นคว้า การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากคําแนะนําในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การประเมิน/การปรับปรุง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน และการสังเกตของผู้สอนในเร่ืองของกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการสัมมนา 
ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้จากการค้นคว้า สืบค้น มีกระบวนการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปล่ียน
แนวคิดอย่างมีเหตุผล นอกเหนือจากกระบวนการแบบเดิม ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ เพ่ือ
นําไปปรับปรุง และเพ่ือให้มีผลของความสําเร็จท่ีดีย่ิงขึ้น หลักสูตรควรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในเร่ืองของ
กระบวนการ วิธีคิด ท่ีมา แนวทางแก้ปัญหาเฉพาะเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ทราบข้อมูลเชิงลึก ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ต่อไปในอนาคต 
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1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง
และสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน 
มาตราฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาทัศนศิลป์และออกแบบ จําเป็นต้องอาศัยข้อมูล

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตที่คาดหวัง รวมทั้งแนวโน้มในการพัฒนาเพ่ือให้ได้
ลักษณะผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
• มาตราฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังส่วนหลัก ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร

เฉพาะทาง ได้แก่ 
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

- มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
- สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมิติ 
- สามารถเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบให้เป็นองค์กร

ระดับชาติและนานาชาติ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 

- มีทักษะสามารถพยากรณ์สถานการณ์ เพ่ือเป็นส่วนร่วมให้แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ต่อ
สังคม 

- สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระและมีความสามารถการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

- มีความใฝ่หาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีคาดหวังส่วนสนับสนุน เป็นส่วนความรู้และทักษะทั่วไป ท้ังด้านการ
ส่งเสริมทัศนคติ ลักษระนิสัย ความรับผิดขอบ สํานึก คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ 
- มีความชื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
- เป็นผู้มีกัลยาณมิตรโดยบริสุทธิ์ใจ 
- สามารถถ่ายทอดความดี ประพฤติตนเองเป็นต้นแบบและพัฒนาให้สังคม 

ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีบุคลิกผู้นํา สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ จนประประสบผลสําเร็จในงาน 
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
- มีจิตอาสา เคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืนและตนเอง 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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- มีการส่ือสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยในอนาคต 
- สามารถวิเคราะห์ วิจัย และวิจารณ์ (สังเคราะห์) เชิงบูรณาการศาสตร์อ่ืน ได้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลและเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 การดําเนินงาน 
 ในหลักสูตรมีการเน้นย้ําเพื่อให้ผู้เรียนได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านต่างๆ  โดยมีการ
ฝึกฝนทักษะจากรายวิชา ทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดทําและวางแผนการ
เรียนการสอน (มคอ.3) ในรายละเอียดต่างๆ ทั้งเน้ือหาและทักษะของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ัน 
 การประเมิน /การปรับปรุง 
 หลักสูตรได้ทําการทบทวนและปรับปรุงแผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum Mapping) โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรู้ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นส่วนสนับสนุนในการ
ผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียน และสร้างเสริมลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการดําเนินงาน 
 แหล่งข้อมูล 

• ข้อกําหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 

• เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

• แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  

• เว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

• รายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
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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. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดย 
ครอบคลุมท้ังความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ท่ีแสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน 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) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

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) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการดําเนินงาน   
 อธิบายผลการประเมิน ดังน้ี  
2.1 สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยมหาวิทยาลัยใช้ข้อกําหนดหลักสูตรมี
รายละเอียดดังน้ี 

แผนงาน 
ข้อกําหนดหลักสูตรแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) โดยดูจากแผน

ท่ีการแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
และแผนการศึกษาในแต่ลภาคการศึกษาของหลักสูตร 

ข้อกําหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการทําให้บรรลุเป้าหมายแสดงไว้ใน
เอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธิ์การสอน และการประเมินผล เน้ือหา
ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 การดําเนินงาน 
 ข้อกําหนดของหลักสูตรแสดงไว้ในเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) เผยแพร่โดยคณะฯ  รวมถึงการ
ชี้แจงให้ผู้เรียนได้รับทราบท้ังในการปฐมนิเทศนิสิต และการชี้แจงรายละเอียดรายวิชาในสัปดาห์แรกของ
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
 การประเมิน/การปรับปรุง 
 ข้อกําหนดของหลักสูตรที่เผยแพร่โดยคณะฯ ยังไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดย
ปัจจุบันกําลังมีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากครบวาระปรับปรุงและกําลังจัดทําข้อมูลในการเผยแพร่ทาง
สื่อดิจิตอลในเว็ปต์ไซต์ให้มากข้ึน 
 
2.2 รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดย
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์น้ัน ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 ด้วยหลักสูตร ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ทฤษฎีและหลักการในด้าน
ทัศนศิลป์และการออกแบบในด้านต่างๆ ซ่ึงผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนในด้านทักษะความคิด ปฏิบัติ คิด
วิเคราะห์ จากการสัมมนาและการแลกเปลี่ยนทัศนะในมิติต่างๆ นอกจากน้ียังได้เรียนรู้รูปแบบของงาน
ทัศนศิลป์และออกแบบในพื้นที่จริง เพ่ือเห็นถึงความสําคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรูปของ
งานสร้างสรรค์  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบ ซ่ึงมีเนื้อหาของ
รายวิชาท่ีเหมาะสม และเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนําไปสู่การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ท่ีใหม่ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ (ซ่ึงได้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของรายละเอียด
โครงสร้างและรายวิชาไว้ใน ข้อมูลหลักเกณฑ์ย่อยในเกณฑ์ข้อที่ 3) 
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 และเพ่ือตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสังคมและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนั้น 
หลักสูตรมีแนวคิดในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ของสังคม ให้อิสระ
ในการเรียนรู้ที่ไม่จํากัดและสามารถดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน ทั้งหัวข้อใน
รายวิชาสัมมนา และงานวิจัย โดยในแต่ละภาคของการเรียนการสอน มีการวางแผนในการประชุมร่วมกัน
ของผู้สอนในแต่ละรายวิชาเก่ียวกับเน้ือหาและการเรียนการสอน สถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถปรับ
ประยุกต์เป็นส่วนหน่ึงขององค์ความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งโครงสร้างแผนงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
และนําไปแจ้งให้กับผู้เรียนทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และมีการเน้นย้ําในการหาโอกาส
เพิ่มพูนความรู้ในการค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสรุปผลจาก
ประเมินจากหัวข้อสัมมนาและงานวิจัยท่ีนํามาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์และความเป็นปัจจุบันท่ีสัมพันธ์กับการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ 

 สิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุง คือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตรไปยังองค์กรต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงสถาบันการศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบการตัดสินใจ ที่สามารถ
เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อกําหนดรายวิชาได้นั้น เนื่องจากหลักสูตรมีการกําหนด
โครงสร้างและรายละเอยดรายวิชา ไว้ในเว็ปต์ไซต์ของคณะ ซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าไปรับรู้
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อพิจารณาองค์ความรู้ของผู้เรียนท่ีเป็นลูกจ้างได้ โดยจะทราบถึงพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และเห็นความเชื่อมโยงในด้านการเรียนการสอน ทีใช้ประเมินในหน้าที่ของการงาน
ของหน่วยงานและความรับผิดชอบที่เกิดข้ึนในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งท่ียังไม่ชัดเจน คือการประเมิน
ความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียถึงผลของการรับรู้ โดยทางหลักสูตรมีโครงการโดยอาจจะมีการจัดทํา
แบบสอบถามกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบโครงสร้างการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต และการวางแผนนโยบายในการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ปฏิบัติในการ
แก้ไขในปีต่อไป 
 
แหล่งข้อมูล 

• ข้อกําหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 
• เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
• แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)  
• เว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
• รายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (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 และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู ่
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างชัดเจน 

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

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

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

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

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาที่มีการ
เรียงลําดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

3.1 /3.2 หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่
การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง / การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยแต่ละ
รายวิชาสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
 
แผนงาน 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานด้านต่างๆ ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา คือ  “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน”และพันธกิจของมหาวิทยาลัยใน
การส่งเสริมการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ซ่ึงบัณฑิตต้องมีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรมจริยธรรม และมหาวิทยาลัยยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการ
วิจัยและกิจกรรมที่ธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม โดยทางโครงสร้างหลักสูตรเองมีการเน้นการเรียนรู้ในกลุ่มของ
การเรียนรู้แบบสัมมนา โดยมีลักษณะของสหวิทยาการคลอบคลุมเร่ืองราวของทัศนศิลป์และการออกแบบ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องและมีการ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน สามารถบูรณาการการเรียนรู้เข้าด้วยกันได้ และแต่ละรายวิชาสามารถเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  
การดําเนินการ 

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการระดมความคิดจากอาจารย์ผู้สอนท่ี
เก่ียวข้องทุกท่าน ในรายวิชาที่มีความสัมพันธ์ของเนื้อหาร่วมกัน 
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หลักสูตรได้ออกแบบโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา โดย

ในแต่ละรายวิชาจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง มีการแบ่งรายวิชาออกเป็น
วิชาบังคับและวิชาเลือก โดยในวิชาเลือกนั้นแบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาทัศนศิลป์และกลุ่มวิชาการออกแบบ 

จากลําดับรายวิชาดังกล่าวจึงทําให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้อย่างเป็นลําดับและต่อเนื่อง เกิด
การบูรณาการในหลายศาสตร์โดยมีศาสตร์ด้านศิลปกรรมเป็นศาสตร์หลัก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนากระบวนการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง แต่หลักสูตรยังไม่ได้ทําการวิเคราะห์เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มา
พัฒนาปรับปรุงใช้ 

การประเมิน /การปรับปรุง 
 มีการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรเพื่อทบทวนรายวิชาท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคล้องในภาพรวม ถึงแม้วัตถุประสงค์ของรายวิชาจะมีความแตกต่างในแต่ละด้าน แต่ในเชิงของการ
ปฏิบัติโดยเฉพาะรายวิชาท่ีเน้นด้านการสัมมนาท่ีสัมพันธ์กันนั้นสามารถเชื่อมโยงเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม แต่ต้องดูความสมดุลย์ในการเรียนรู้ ทักษะและการนําไปใช้ของผู้เรียน 
 
3.3/3.4 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาท่ีมีการเรียงลําดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ /
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

แผนงาน 
หลักสูตรมีลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละรายวิชาที่มีสัมพันธ์กัน โดยมีโครงการสัมมนาเชิง

วิชาการท่ีเก่ียวข้องด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ เป็นตัวเชื่อมโยงของหลักสูตรโครงสร้างการเรียนการ
สอนและเน้ือหารายวิชาในหลักสูตร ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ทฤษฎีและ
หลักการในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบในด้านต่างๆ ซ่ึงผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนในด้านทักษะความคิด 
การวิเคราะห์ ปฏิบัติ การหาข้อมูลจากการค้นว้าและการแลกเปลี่ยนความคิดในการเรียนรู้ และศึกษา
รูปแบบของงานทัศนศิลป์และการออกแบบในพ้ืนท่ีและต่างประเทศ ซ่ึงมีเนื้อหาของรายวิชาท่ีเหมาะสม 
และเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการนําไปสู่การค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

การดําเนินการ 
มีการวางแผนในการประชุมร่วมกันของผู้สอนในแต่ละรายวิชาเก่ียวกับเนื้อหาและการเรียนการ

สอน รวมทั้งโครงสร้างแผนงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และนําไปแจ้งให้กับผู้เรียนทราบในสัปดาห์แรก
ของการเรียนการสอน ในการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ออกแบบเนื้อหา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยผ่าน
กระบวนการระดมความคิดจากอาจารย์ผู้สอนท่ีเก่ียวข้องทุกท่าน โดยมีการแบ่งสัดส่วนของการเรียนการ
สอนที่สมดุลย์ ระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานภาคสนาม และการเรียนการ
สอนที่เน้นด้านการเรียนรู้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง ในบางรายวิชามีการสร้างโจทย์
เพื่อเป็นกรณีศึกษา เช่นการเรียนการสอนแบบสัมมนา เพ่ือแสดงความคิดเห็น และเน้นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ซ่ึงจะมีการเชื่อมโยงของรายวิชาบางส่วนที่มีความสัมพันธ์สามารถปรับประยุกต์ในการเรียนรู้
ร่วมกัน 
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การประเมิน /การปรับปรุง 
การบูรณาการของเน้ือหาในรายวิชามีความสอดคล้องกัน จากการเรียนรู้ในการออกแบบจัดทํา

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกัน ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้และนําศาสตร์ต่างๆ มา
ประยุกต์ในการเรียนรู้ได้มากข้ึน รวมท้ังมีการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรเพื่อทบทวนรายวิชาที่เหมาะสม
กับโครงสร้างของหลักสูตร และสัดส่วนของการเรียนรู้ที่เหมาะสมในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบต่างๆ 
ท้ังด้านการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทาง ทักษะในงานวิจัย การฝึกฝนทักษะของการใช้ความคิด และทักษะใน
การปฏิบัติ ซ่ึงมีการปรับปรุงบางรายวิชาท่ีมีการบูรณาการให้สอดคล้อง 
 
3.5 หลักสูตรมีโครงสร้างท่ียืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์น้ัน ๆ 

แผนงาน 
 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า      39 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 2) แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
 รายวิชา 
     แผน ก แบบ ก 2 

   หมวดวิชาบังคับ           15   หน่วยกิต  
   63150160   วิวัฒนาการศิลปกรรมร่วมสมัย   3 (3-0-6) 
          Contemporary Art Evolution 
   63150260   วิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ 3 (2-2-5) 
          Creative Research in Visual Arts and Design 
   63150360   การบริหารทัศนศิลป์และการออกแบบ  3 (3-0-6) 
          Visual Arts and Design Administration 
   63150460   วิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย   3 (2-2-5) 
          Creative Research in Thai Art 
   63150560   การสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ  3 (2-2-5) 
          Visual Arts and Design Seminar 
   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า         12   หน่วยกิต  
   โดยผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ 
   63151160   ทัศนศิลป์ 2 มิติ     3 (1-4-4) 
          Two Dimensional Visual Arts 
   63151260   ทัศนศิลป์ 3 มิติ     3 (1-4-4) 
          Three Dimensional Visual Arts 
   63151360   สื่อทัศนศิลป์     3 (2-2-5) 
          Visual Arts Media 
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   63151460   โครงงานทัศนศิลป์     3 (2-2-5) 
          Visual Arts Project 
   กลุ่มวิชาออกแบบ 
   63152160   การออกแบบ 2 มิต ิ    3 (1-4-4) 
          Two Dimensional Design 
   63152260   การออกแบบ 3 มิต ิ    3 (1-4-4) 
          Three Dimensional Design 
   63152360   วัสดุและเทคโนโลยีการออกแบบ   3 (2-2-5) 
          Material and Design Technology 
   63152460   การออกแบบเชิงวิเคราะห์    3 (2-2-5) 
          Analytical Design 
   วิทยานิพนธ์            12   หน่วยกิต 
   63169960   วิทยานิพนธ์       12 (0-0-36) 
          Thesis 

 
การดําเนินการ 

 ในการเรียนการสอน มีการวางแผนในการประชุมร่วมกันของผู้สอนในแต่ละรายวิชาเก่ียวกับ
เนื้อหาและการเรียนการสอน รวมทั้งโครงสร้างแผนงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และนําไปแจ้งให้กับ
ผู้เรียนทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน การสัมมนาจะเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงจะมีการ
เชื่อมโยงของรายวิชาท่ีมีความสัมพันธ์สามารถปรับประยุกต์ในการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติการ
ภาคสนาม 
การประเมิน /การปรับปรุง 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร พบว่าบางรายวิชามีความซํ้าซ้อน ดังน้ันเพื่อ
ทบทวนรายวิชาท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างของหลักสูตร และสัดส่วนของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในด้าน
ทัศนศิลป์และการออกแบบต่างๆ ให้เหมาะสมจึงมีการปรับชื่อและวัตถุประสงค์ในบางรายวิชา โดยดูจาก
การเรียนรู้ทักษะเฉพาะด้าน ทักษะในงานวิจัย การฝึกฝนทักษะของการใช้ความคิด และทักษะในการ
ปฏิบัติ ซ่ึงนํามาปรับปรุงบางรายวิชาให้มีการบูรณาการให้สอดคล้องเพ่ือนําไปพัฒนาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรคร้ังต่อไป 
 
3.6 หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความทันสมัย 
แผนงาน 
 เพื่อตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสังคมและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนั้น 
หลักสูตรมีแนวคิดในการปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ของสังคม ให้อิสระ
ในการเรียนรู้ที่ไม่จํากัดและสามารถดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน ทั้งหัวข้อใน
รายวิชาสัมมนา และงานวิจัย 
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การดําเนินการ 
 ในแต่ละภาคของการเรียนการสอน มีการวางแผนในการประชุมร่วมกันของผู้สอนในแต่ละรายวิชา

เก่ียวกับเนื้อหาและการเรียนการสอน สถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถปรับประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งขององค์
ความรู้ในห้องเรียน รวมทั้งโครงสร้างแผนงานสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และนําไปแจ้งให้กับผู้เรียนทราบ
ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และมีการเน้นย้ําในการหาโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในการค้นคว้าเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป้ฯประโยชน์ต่อส่วนรวม 
การประเมิน /การปรับปรุง 
 ประเมินจากหัวข้อสัมมนาและงานวิจัยท่ีนํามาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์และความเป็นปัจจุบันท่ีสัมพันธ์กับการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ 
แหล่งข้อมูล 

• ข้อกําหนดของหลักสูตร (มคอ.2) /รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

• เว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

• รายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อท่ีมีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับแนวคิดท่ีผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซ่ึงใน
ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของหลักการเรียนรู้ ท่ีทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทําดังน้ี 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
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ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2 2 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   
4.1 ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชัดเจน  

แผนงาน 
 เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 6 ด้าน รวมถึงคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิตและ
เป็นหลักสูตรที่ มี เอกลักษณ์ทางวิชาการนั้น จําเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีใช้
กระบวนการวิจัยและการคิดอย่างสร้างสรรค์ และทักษะในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มา
ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการวางกลยุทธ์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน และ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีทักษะที่ดีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการนําเสนอ 

การดําเนินการ 
• กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

- การตั้งคําถามและการหาคําตอบ และการใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน 
- เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงรายวิชามาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ

เร่ือง 
- การบรรยายและยกตัวอย่างประกอบการฝึกอภิปรายร่วมกับการสัมมนาในชั้นเรียน 
- การตรวจงานและให้คําปรึกษาในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล 
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- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับเนื้อหารายวิชา 
- เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- สนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
- ส่งเสริมการค้นคว้า การวิเคราะห์และทํากรณีศึกษา 
- ส่งเสริมการกระตุ้นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างรายวิชาโดยผ่านโครงงานท่ีก่อให้เกิด

การบูรณาการเชื่อมโยงความรู้ดังกล่าวได้ดี 
- การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

• กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
- การตั้งคําถามและการหาคําตอบ  
- การบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ   
- การสร้างและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในช้ันเรียนผ่านโครงงานที่มอบหมาย   
- การสร้างและกระตุ้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านโครงงานที่มอบหมาย   
- ฝึกการปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ผ่านโครงงานท่ีมอบหมาย  
 - ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและข้อจํากัดที่มี ผ่านแบบฝึกปฏิบัติ

หรือโครงงานท่ีมอบหมาย  
- มอบหมายโครงงานหรือแบบฝึกปฏิบัติภาคสนามท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และ

สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืนได้ 
• กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางทัศนศิลป์และออกแบบ 

 - จัดกระบวนการเรียนการสอนและการมอบหมายโครงงานที่ มีการเ ช่ือมโยง
แนวความคิดกับการปฏิบัติงานสัมมนาทางด้านทัศนศิลป์และออกแบบ เพื่อเข้าใจวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งไว้   

• กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์และวิทยากรท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพ   
- การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ผู้สอนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่าง ๆ    
- สอดแทรกเร่ือง คุณค่า ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา     
- กําหนดข้อปฏิบัติและกติกา เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียน การ

แต่งกาย วินัยในชั้นเรียน การส่งงาน ฯลฯ   
- ปลูกฝังค่านิยมในเร่ืองความกระตือรือร้น ความมุ่งม่ัน อุตสาหะ อดทนต่อความ

ยากลําบาก ผ่านแบบฝึกปฏิบัติท่ีมอบหมาย  
- สร้างและกระตุ้นการค้นคว้าหาความรู้โดยวิธีศึกษาด้วยตนเองผ่านโครงงานท่ีมอบหมาย   

• กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 - จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน    
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- มอบหมายงานที่ต้องปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีม และมีการแสดงออกของภาวะ
ผู้นําผู้ตามได้อย่างดี    

- ฝึกการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
- ฝึกการนําเสนองานและการถ่ายทอดความคิดของผลงานการออกแบบต่อสาธารณชน

เป็นรายบุคคล   
• กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มี

โอกาสพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น การสืบค้นข้อมูล การนําเสนองาน การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ
ประมวลผลข้อมูล เป็นต้น  

 - บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายวิชาท่ีสามารถทําได้   
การประเมิน/การปรับปรุง   
หลักสูตรมีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซ่ึงมีส่วนช่วยเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ที่สร้างข้ึน ซ่ึงพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถบูรณาการได้จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  

 
4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ 

แผนงาน   
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฯ นอกจากกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา

สอนเพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท้ัง 6 ด้าน และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 12 ด้าน
แล้ว ยังกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาน้ันๆ เช่น 
รายวิชา ที่เน้นการบรรยายให้เข้าใจเน้ือหาความรู้ สามารถนําความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ต่อได้ รายวิชาท่ี
เน้นการปฏิบัติ ทําให้มีการสื่อสารท่ีดี รายวิชาท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์การใช้ทักษะทางปัญญาควบคู่กับการ
ใช้ทักษะปฏิบัติ เป็นต้น   

การดําเนินงาน 
ในช่วงการเรียนข้ันต้นนั้น เป็นความรู้ในลักษณะการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซ่ึงได้แก่

ความรู้ที่อธิบายว่าคืออะไร จึงต้องวางกลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหลักการใน
ศาสตร์ด้านต่างๆ (Theories and Principles) ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง แต่ต่อมาการเรียนรู้จะเป็นลักษณะ
ของการผสมผสานเป็นการส่ือสารสองทางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในลักษณะของการเรียนรู้แบบสัมมนาท่ี
มีการนําเสนอทักษะในด้านความคิดเพิ่มมากข้ึน 
 
4.3 / 4.4 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คํานึงถึงผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้อย่างอย่างมีคุณภาพ 
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 

แผนงาน   
หลักสูตรกําหนดให้การเรียนการสอนของทุกรายวิชา เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกระบวนการ

เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ มีการ
อภิปรายแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งเสริมและ



  
หน้า 35 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

กระตุ้น การเรียนรู้ เช่น การทัศนศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียนซ่ึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตร เป็นกล
ยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้เพ่ือกระตุ้น ความใฝ่รู้ของผู้เรียน ผ่านการศึกษาด้วยตนเองในการสืบค้น 
วิเคราะห์ข้อมูล ทําให้เกิด กระบวนการเรียนรู้อย่างอย่างมีคุณภาพ    

การดําเนินงาน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนากระบวนการการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- การให้คําแนะนําและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าแก่นิสิต 
- การเรียนรู้โดยการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เพ่ือฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ และ

แลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดของตนต่อผู้อ่ืน   
- การสอนโดยวิธีการบรรยายประกอบการฉายสไลด์ภาพตัวอย่างผลงาน พร้อมกับการฝึก

ปฏิบัติการในรูปแบบของการสัมมนา ตามหัวข้อและเนื้อหาของแผนการสอนรายสัปดาห์  
 - การเรียนรู้โดยการมอบหมายงานให้ทําเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (Project-Based Learning)  
 - ให้นิสิตฝึกนําเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานในชั้น 
- การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อและเนื้อหาการเรียนรู้ 

รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
- การให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของผลงานให้ได้ตามมาตรฐานของวิชา  
 - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

หลัก 
 - ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น 

การทัศนศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
การประเมิน/การปรับปรุง   
หลักสูตรมีกลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ีใช้ลักษณะการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

ในกระบวนการเรียนรู้ เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ ซ่ึงพบว่าผู้เรียนได้ซึมซับคุณสมบัติการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ดังกล่าว และแสดงออกในการ
นําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  
แหล่งข้อมูล 

• กลยุทธ์การเรียนและการสอน ปรากฏในเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
• เอกสารแสดงการจัดการเรียนท่ีหลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติ  

• ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

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

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด 
พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเท่ียงตรง  
ความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือของวธิีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้นําไปทดลอง
ใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 2 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   
การประเมินผู้เรียนจัดเป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผลโดยตรงต่อ

อนาคตของผู้เรียนหลักสูตร โดยม่ันใจได้ว่า ผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้งความสําเร็จของ
ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนและความสําเร็จของ ผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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5.1 / 5.2 / 5.3 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษาและเม่ือสําเร็จ
การศึกษา โดยการ ประเมิน มีเกณฑ์อ้างอิงและการประเมินใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 
แผนงาน/การดําเนินงาน 

การประเมินตั้งแต่การรับเข้า เป็นการประเมินวัดระดับความรู้ ทักษะทั่วไปและความรู้ทักษะ
เฉพาะทางของผู้สมัครสอบเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรด้วยระบบการสอบสัมภาษณ์ ซ่ึงจัดสอบโดยคณะฯ 
โดยหลักสูตรกําหนดเกณฑ์การประเมินในส่วนของการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน 
โครงร่างของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยท่ีสนใจ 

การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา หลักสูตรมีการปรับปรุงโดยมีแผนในการประเมินผลการ
บรรลุผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของผู้เรียน แต่ยังไม่มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาน้ันๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์การประเมิน ในรายวิชาที่เน้น
การบรรยายผสมผสานกับการปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินในรายวิชาท่ีเน้นการบูรณาการ ระหว่าง
รายวิชาซ่ึง อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว ให้ผ่านการเห็นชอบของกรรมการ
หลักสูตรและแจ้งให้ผู้เรียนทราบในสัปดาห์ แรกของการเรียนการสอน ซ่ึงอยู่ในระหว่างกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงและดําเนินการให้สอดคล้องกับรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร  

กระบวนการประเมินผลเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยเป็นการประเมินผลโครงร่างของวิทยานิพนธ์ 
การประเมินผลในช่วงแรก เป็นข้ันตอนการนําเสนอหัวข้อ มีเกณฑ์วัดและประเมินผล อันได้แก่ ความ
เป็นไปได้และศักยภาพของหัวข้อที่ต้องการจะทํา ขอบเขตของโครงงานทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ ภูมิ
หลัง/ท่ีมา ของโครงงานและวิธีการ รวมท้ังข้ันตอนในการนําเสนอสาระที่ต้องการสื่อให้ เข้าใจและน่าสนใจ  
การประเมินผลในช่วงที่สองนั้น เป็นข้ันตอนการนําเสนอความคืบหน้าในแต่ละบทโดยเฉพาะ บทท่ี 1-3 ซ่ึง
มีเกณฑ์วัดและประเมินผล อันได้แก่ เน้ือหา  การเก็บข้อมูล เอกสารช้นต้นชั้นรอง ตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดที่ตั้งไว้  โดยมีลักษณะของการสอบเค้าโครง 3 บท โดยการนําเสนอข้อมูลที่ศึกษาและการ
ตอบข้อซักถาม ของคณะกรรมการตรวจวัดและประเมินผลเค้าโครง   ส่วนการประเมินผลในช่วงที่สาม 
นับเป็นข้ันตอนสุดท้ายของ เกณฑ์การวัดและประเมินผลประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์    
การนําเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการในข้ันสุดท้าย   
การประเมิน/การปรับปรุง   

การประเมินผู้เรียนของหลักสูตร ตั้งแต่การประเมินเพ่ือการรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างศึกษา และเม่ือสําเร็จการศึกษา มีเกณฑ์อ้างอิง และใช้วิธีการที่หลากหลาย อีกท้ังยังคํานึงถึงความ
สอดคล้องกันระหว่างเกณฑ์และวิธีการ ประเมิน กับธรรมชาติของเนื้อหารายวิชา กระบวนการเรียนรู้ และ
กลยุทธ์การเรียนการสอน เช่น ในรายวิชาที่เน้นการบรรยาย ทุกรายวิชาของหลักสูตรนั้น ถูกกําหนดให้มี
ความลึกถึงระดับการทําความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนรู้จนสามารถ นําไปประยุกต์ใช้กับ รายวิชาอ่ืนๆ ในข้ัน
สูงต่อไปได้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่การจดจําเนื้อหา ดังนั้นกลยุทธ์การประเมินจึงไม่ได้ใช้วิธีการสอบ
วัดผล แต่เลือกใช้วิธีการทดสอบความเข้าใจเนื้อหา โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากการนําเสนอข้อมูลหัวข้อ
ในการสัมมนา ผ่านการปฏิบัติและการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น  
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5.4 / 5.5 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเน้ือหาของหลักสูตร เกณฑ์ท่ีใช้
ประเมินมีความชัดเจน และเป็นท่ีรับรู้ วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน มีความชัดเจนและ คงเส้นคงวา 

แผนงาน / การดําเนินงาน 
หลักสูตรกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง และเน้ือหาของ หลักสูตร โดยในภาพรวมหลักสูตรได้กําหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง ทั้ง 6 ด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ดังนี้   

1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้   ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แก่    

 - การค้นคว้า  รายงานค้นคว้าที่มอบหมาย   
 - การนําเสนอโครงงานในชั้นเรียน   
2) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ คือ    
- การวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยผ่านการอภิปรายและการนําเสนอ

ในห้องเรียน 
- ประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฯลฯ   
 - ประเมินจากรายงานค้นคว้าและโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย  
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางศิลปะและการออกแบบ    
- ประเมินจากการนําเสนอหัวข้อ ความสนใจในแต่ละรายวิชาที่สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร

แนวคิดผ่านวิธีการที่หลากหลายได้ตรงตามวัตถุประสงค์    
- ประเมินจากคุณภาพของเน้ือหาและโครงงาน 
 - ประเมินจากความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดกับการสร้างสรรค์ ที่ผสานเชื่อโยงกับองค์

ความรู้ใหม่ๆ  
- ประเมินจากการแสดงออกด้านการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ ตามประสบการณ์

การเรียนรู้และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   
4) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
- ประเมินจากพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ว่ามีจํานวนเพ่ิมข้ึน เช่น การเข้าเรียน ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี    
- ประเมินจากงานกลุ่ม   
- ประเมินผลจากเรียนรู้ในการออกภาคสนาม 
- ประเมินจากผลการเรียนรู้ในแบบฝึกปฏิบัติและกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การอภิปรายร่วมกัน   
5) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนในระหว่างการเรียนและการทํางานกลุ่ม 
รวมทั้งการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน    
- ประเมินจากคุณภาพผลงานของผู้เรียนทั้งรายบุคคลและเป็น 
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- ประเมินจากทักษะที่แสดงออกถึงบทบาทของภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี ตามสถานการณ์การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตามวัตถุประสงค์    
- ประเมินจากความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
6) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ
ความถูกต้อง    
- การใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดในการสื่อสาร รวมท้ังความสามารถในการอธิบาย และการ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ     ตลอดจนผลงานท่ีมีการนําเสนอต่อชั้นเรียน    
- ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสังเกตทักษะการพูดและการเขียน    
การประเมิน/การปรับปรุง 
กลยุทธ์การประเมินผลในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรน้ัน ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดและกลยุทธ์การ
ประเมินไปในทิศทาง เดียวกัน แต่ยังไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นระบบเดียวกันทั่วท้ังหลักสูตร ดังนั้น
หลักสูตรจึงมีแผนท่ีจะพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 โดยจะดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
ระบบการประเมินและการวัดผล ให้เกิดเป็นแบบแผนตามลักษณะของเนื้อหา และกระบวนการ
เรียนรู้ในชุดรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ีมีความชัดเจน 

 
แหล่งข้อมูล  

• ผลการประเมินในรายวิชาต่างๆ จากระบบส่วนกลางhttp://assess.buu.ac.th/new/ 

• กระบวนการพิจารณาผลการประเมินในแต่ละระดับ  มคอ.3 และ มคอ. 5 
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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. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจําเป็นท้ังระยะส้ันและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

• apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

• develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

• monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาท่ีสอน  

• reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดท่ีควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและให้บริการท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
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การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคํานึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

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

 ความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

2 2 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 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) 

 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

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 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการน้ัน  
 

3 
 

3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

2 2 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จํานวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ 1 1 2 -  
2. รองศาสตราจารย์ 1  1 -  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  1  1 
4. อาจารย์ 1  1 - 1 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 4 1 5 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
หน้า 45 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จํานวนอาจารย์

ท้ังหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง

ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ท้ังหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 5 - - 5 - 
2558 5 - - 5 - 
2559 5 - - 5 - 
2560 5 - - 5 - 
2561 5 - - 5 - 

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์

และนักวิจัย 
สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2557    
2558    
2559    
2560    
2561    

 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จํานวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557       
2558       
2559 10 6   16  
2560 10 7   17  
2561 11 8   19  

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จํานวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556        
2557        
2558        
2559 1 6    7  
2560    5  5  
2561    5  5  
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถา
ทอง 

“มาตรฐานคุณค่า คุณค่า คุณภาพ งานวิจัยระดับ
ปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 
ประชุมวิชาการ “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งท่ี 5 
“ศิลปะสร้างโลก”Arts Create the World 
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The 
Thai-Sino Art Education Seminar) 
 

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
เป็นเวทีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และผลงานวิชาการด้าน
ศิลปกรรม และเป็นช่องทาง
ในการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศ 
 
เวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีน 

2 ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ โครงการสัมมนาการศึกษาด้านศิลปะไทย-จีน (The 
Thai-Sino Art Education Seminar) 

เวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศจีน 

3 ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เขียว
ม่ัง 

“มาตรฐานคุณค่า คุณค่า คุณภาพ งานวิจัยระดับ
ปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2561 
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ทําสัญลักษณ์ ���� ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวชิาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 
ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

การบูรณาการกบัศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ การบูรณาการกับหนว่ยงาน 

ตรี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ
หน่วยงาน 

1 ดร.บุญชู 
บุญลิขิตศิริ 

 �  Red&White 
Building 

   งาน
สร้างสร
รค์ 

  � 2019 The 
Korea 
Associatio
n of Art & 
Design 
Internation
al Art & 
Design 
Exhibition 
<Thailand 
Burapha 
University
> 

๙ ถึง ๑๕ 
กุมภาพัน
ธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

   �     �    

2 ดร.บุญชู 
บุญลิขิตศิริ 

 �  รูปแบบ
พิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรร
มสําหรับผู้
พิการทาง
สายตา 

 �    �  วารสารที
ทัศน์
วัฒนธรรม 
 

  � �      �    

รวม                          
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ผลการดําเนินงาน 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการเพื่อเติมเต็ม
ความจําเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เนื่องจากถึงกําหนดเกษียณอายุราชการ โดยมีการเติมเต็มในส่วนของผู้สอนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดเกณฑ์การคัดสรรท่ี
ตรงตามสายงานและมีการพัฒนาบุคลาการในด้านวิชาการด้านต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกับรายวิชา รวมท้ังการจัด
อบรมในสายงานที่สัมพันธ์กันอีกด้วย  

นอกจากน้ีบุคลากรสายวิชาการยังมีการอบรมและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ในหลายด้าน เช่น เข้า
ร่วมในโรงการต่างๆ รวมท้ังการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับประเทศ และกําลังพัฒนาเพื่อไปสู่การเข้าร่วม
ในระดับนานาชาติในลําดับต่อไป 
แหล่งข้อมูล  

• กระบวนการพิจารณาการคัดเลือกเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ 
• เอกสารอนุมัติโครงการ และเอกสารเชิญเพื่อการเข้าร่วมอบรมต่างๆ 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
 

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

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวจิัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน การจา้งงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนดบทบาทและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอยา่งชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ ์

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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันใจวา่สมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอยา่งเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวจิัย และการบริการ 
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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) 

มีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือความต้องการจําเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรดา้นสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สาํหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 2 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่ง
งาน การจา้งงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

2 2 

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

2 2 

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

2 2 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ลําดับ ชื่อพนักงาน

ตําแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 นายนิกร กาเจริญ - การอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส (BUU 
iThesis) 
- แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ตามวิธีดาํเนินการมาตรฐาน standard 
Operating Procedured (SOP) 
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

นํามาปรับใชพ้ัฒนาให้
ผู้เรียนมีกระบวนการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

2 นางสาววิมลรัตน์ อ้ึง
สกุล 

- การอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส (BUU 
iThesis) 
- แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ตามวิธีดาํเนินการมาตรฐาน standard 
Operating Procedured (SOP) 
- อบรมการใช้งานระบบบริการวิชาการ 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์
โดยนําความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิจัย และได้ข้อมูลเพื่อมเติม
ด้านฐานข้อมูลงานวิจัยใน
ส่วนงาน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 นางสาวชุติกาญ ทอง
นาค 

- การอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส (BUU 
iThesis) 
- แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ตามวิธีดาํเนินการมาตรฐาน standard 
Operating Procedured (SOP) 

นํามาปรับใชพ้ัฒนาให้
ผู้เรียนมีกระบวนการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

 

ผลการดําเนินงาน 

ทางหลักสูตรยังไม่มีระบบกลไกในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงยังไม่มีระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรสายสนับสนุนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งที่ต้องดูแลฝ่ายบัณฑิตศึกษา และทางหลักสูตรประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน   
ท้ังยังไม่ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ ทางหลักสูตรยังไม่มีแผนในการมอบรางวัลเพื่อยก
ย่อง ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ ซ่ึงทางหลักสูตรเห็นความสําคัญและจะดําเนินการจัดทําในรอบปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 

 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

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

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

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

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังดา้นกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมท้ังสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

2 2 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

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

2 2 

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

มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จํานวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จํานวนนิสติ 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2556 34 20 22 21 N/A 
1/2557 22 20 18 14 N/A 
1/2558 31 20 22 19 N/A 
1/2559 23 20 20 19 N/A 
1/2560 5 20 5 5 N/A 
1/2561 2 20 2 2 N/A 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่คําว่า N/A 
 

ตารางข้อมูลจํานวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2556 - - - - - - - - - -  
2557 17 - - - - - - - - 1  
2558 22 - - - - - - 9    
2559 23 - - - - 16 - -    
2560 5 - - 4 - - - -    
2561 2 1 - - - - - -    

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

 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 
รหัส 

แรกเข้า 
จํานวนท่ี 

ลงทะเบียน 
จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จํานวนนิสิตท่ีพ้นสภาพแต่ละชั้นปี 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
1/2558 15             
2/2558 15             
1/2559 18             
2/2559 18             
1/2560 5             
2/2560 4             
1/2561 2             
2/2561 1             

หมายเหตุ : แยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตท่ีรับเข้าด้วยเง่ือนไขการรับ 
      และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
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ผลการดําเนินงาน 

 การรับนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  โดยผู้สมัคร
จะต้องเตรียมหัวข้อวิจัยท่ีสนใจจะดําเนินการวิจัยและเตรียมนําเสนอผลงาน ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
แนวทางของทัศนศิลป์และออกแบบ 

 การเผยแพร่เพื่อการรับสมัคร มี 3 ลักษณะ คือ 1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดส่งเอกสารถึง
อธิการบดี ในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมในประเทศไทย 2. เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศหน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน้าเวปไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 3. ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลการเปิดรับสมัคร และการ
เตรียมตัวในการเรียนต่อในหลักสูตร  

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนโดยการสอบสัมภาษณ์ มีระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ และสัมภาษณ์ ซ่ึงในรอบปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมกันเป็นผู้ประเมินคัดเลือก  
 ด้านระบบการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต ได้ออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชารายวิชาวิทยานิพนธ์โดยให้นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วย
กิต เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ืองทุกเทอม ในกรณีนิสิตลงทะเบียน
เรียนจนครบรายวิชาแล้ว ก็ยังไม่สามารถทํางานวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และนิสิตไม่มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักภายใน 1 ภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจะมีระบบการติดตามโดยการจัดส่งเอกสารแจ้งเตือนให้มา
เสนอควาวก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรมีระบบการแจ้งข่าวสารการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
การสอบปากเปล่า เพื่อให้ผู้ที่สนใจแนวทางการนําเสนอ วิธีการ ถาม-ตอบ ปากเปล่า เพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการสอบ  
 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะการประกอบอาชีพ เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 90 จะเป็นบุคลากรสายผู้สอนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หลักสูตรจึงได้จัดกิจกรรมดูงาน 
ภาคสนามท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อ ให้โอกาสนิสิตได้เก็บเก่ียวประสบกาณ์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 
โดยมีวิทยากรภาคสนามบรรยายให้ความรู้ มีการต้ังประเด็น ถาม-ตอบ มีการให้โจทย์งาน จัดกิจกรรม
เสวนาหลังกลับจากภาคสนาม ให้เขียนบทความทางวิชาการพร้อมทั้งนําเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
คําแนะนําปรับแก้ให้บทความสมบูรณ์ จึงทําให้เกิดบรรยายกาศการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์
โดยตรงต่อผู้เรียน 
 

แหล่งข้อมูล  
• เอกสารคําสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ 
• มคอ. 3 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กล่ันกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and 
research (1) 

 อุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

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

3 3 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
  

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรได้เห็นความสําคัญในสิ่งสนับสนุนทางกายภาพเพื่อให้ผู้เรียนระดับปริญญาโท ได้รับการ
ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง  จึงได้จัดเตรียมสื่อ โสตทัศนศึกษา ห้องบรรยายเพื่อ
รองรับการเรียนแบบจัดกลุ่ม นิสิตสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย WiFi ท่ีมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่
ท้ังหมดของฝ่ายบัณฑิตศึกษา รวมถึงการศึกษานอกชั้นเรียน 
แหล่งข้อมูล  

• แบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจ 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 

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

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

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

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

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

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

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  
เป็นปัจจัยนําเข้า 

1 1 

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

2 2 

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

2 2 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  
2 2 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
 library, laboratory, IT facility and student 
 services) is subjected to evaluation and 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

2 2 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 1 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรยังไม่มีการนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาทําการวิเคราะห์เพื่อเป็นปัจจัย
นําเข้า แต่มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมีการประเมิน
และทวบสอบผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นํามาวิเคราะห์เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาใช้ 
หลักสูตรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผลและรับข้อเสนอแนะมา
เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน และยังขาดในส่วนของผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้าง หลักสูตรยังไม่มี
การวิเคราะห์ผลอย่างเป็นรูปธรรม   
แหล่งข้อมูล  

• เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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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. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทํา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 
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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) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 2 

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

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานทํา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

1 1 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษา 
นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ทําผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

การบูรณาการกบัศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหตุ 

ตรี โท เอก 

วารสาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่น
ๆ  

(ระบุ
ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 Mr. Yang Lu  �  ดร.บุญชู บุญ
ลิขิตศิริ 

“การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ตามแนวคิดสโลว์
ดีไซน์(Slow Design) 
กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์
ชาอันเฟิง” 

 �   ประชุม
วิชาการและ
งานสร้างสรรค์
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 13 “เปลี่ยน
ผ่านอย่าง
สร้างสรรค์สู่
ศตวรรษที่ 
21” 
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

    �      

2 Miss Shuhan 
Yang 

 �  ผศ.ดร.ชัยยศ 
วนิชวัฒนานุวัติ 

การออกแบบของที่
ระลึกจากวัฒนธรรมตง
ปา ชนเผ่าน่าซีเมืองลี
เจียง” 

 �   ประชุม
วิชาการและ
งานสร้างสรรค์
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 13 “เปลี่ยน
ผ่านอย่าง
สร้างสรรค์สู่
ศตวรรษที่ 
21” 
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

    �      
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3 Miss Li Meng  �  รศ.ปิติวรรธน์ 
สมไทย 

“การศึกษาความ
น่าสนใจของหลักคํา
สอนทางศาสนาพุทธ 
เรื่อง กรรมในหนังสือ
ภาพแบบปฏิสัมพันธ์
สําหรับเด็ก” 

 �   ประชุม
วิชาการและ
งานสร้างสรรค์
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 13 “เปลี่ยน
ผ่านอย่าง
สร้างสรรค์สู่
ศตวรรษที่ 
21” 
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

   �       

4 Miss Yan 
Zhang 

 �  ผศ.ดร.ชัยยศ 
วนิชวัฒนานุวัติ 

“การออกแบบ
เครื่องประดับเชิง
ประยุกต์ เพื่อเสริมธาตุ
ทั้ง5 ตามคัมภีร์อี้จึง” 

 �   ประชุม
วิชาการและ
งานสร้างสรรค์
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 13 “เปลี่ยน
ผ่านอย่าง
สร้างสรรค์สู่
ศตวรรษที่ 
21” 
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

    �      

5 นายวัชรพงศ์ 
บุญต้น 

 �  ดร.ศุภฤกษ์ 
คณิตวรานันท์ 

“แรงบันดาลใจ จาก
ประเพณีไทยสู่งาน
ประติมากรรม” 

 �   ประชุม
วิชาการด้าน
ความก้าวหน้า
ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และการ
ออกแบบ
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 ประจําปี 
2562 คณะ
ศิลปกรรม

   �       
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ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

6 นายวันชนะ 
ไชยศรี 

 �  ดร.ศุภฤกษ์ 
คณิตวรานันท์ 

“ประติมากรรมจาก
รูปทรงพุทธศาสนา” 

 �   ประชุม
วิชาการด้าน
ความก้าวหน้า
ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และการ
ออกแบบ
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 ประจําปี 
2562 คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

   �       

7 Miss Yang 
Fang Zhi   

 �  ผศ.ดร.ภานุ 
สรวยสุวรรณ 

“งานวิจัยเปิดโลกทัศน์
แก่ผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินโดยใช้
กระบวนการทาง
ศิลปะ” 

 �   ประชุม
วิชาการด้าน
ความก้าวหน้า
ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และการ
ออกแบบ
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 ประจําปี 
2562 คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

   �       

รวม                     
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ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ส่วน
อัตราการได้งานทําเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เรียนจะมีเป็นอาจารย์จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังน้ันเม่ือเรียนจบจึงรายงานตัวกลับเข้าทํางาน หรือบางกรณีผู้เรียนไม่ได้ลา
เรียนจึงมีสถานะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน ปริมาณงานวิจัย
จากเกณฑ์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นตัวเทียบเคียงโดยผู้เรียนจะต้องมีมาตรฐานและปริมาณงานวิจัยไม่น้อยกว่าตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ด้านการเทียบเคียงมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางหลักสูตรยังไม่ได้
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่ได้วิเคราะห์เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาใช้ในหลักสูตร 
 
แหล่งข้อมูล 

• เอกสารประกาศผลการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 
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 สว่นที ่3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์/  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
 1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

√ 3 

  1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

√ 3 

  1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

√ 2 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)   
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย √ 3 
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย √ 3 
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได ้

√ 
2 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง √ 3 
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

√ 3 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลําดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

√ 3 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)   
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย √ 2 
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

√ 3 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต √ 3 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)   
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

√ 2 

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

√ 3 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑก์ารประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

√ 3 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ √ 3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม √ 2 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   
 6.1 มีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสายวชิาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษยีณอายุงาน) เพื่อ
เติมเต็มความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

√ 2 

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวชิาการ 

√ 3 

  6.3 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สาํหรับตําแหน่งงาน การจา้งงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

√ 3 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวชิาการ √ 3 
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

√ 3 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิยั และการบริการ
วิชาการ 

√ 2 

 6.7 มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเก่ียวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวชิาการ 

√ 2 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   
 7.1 มีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือความต้องการจําเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สําหรับ
การเรียนการสอน การวจิัย และการบริการวิชาการ 

√ 2 

 7.2 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

√ 2 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน √ 2 
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

√ 2 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิยั และการบริการ 

√ 2 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)   
 8.1 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อยา่งทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

√ 2 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

√ 3 

 8.3 มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

√ 2 

 8.4 มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

√ 3 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

√ 2 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

√ 3 

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจยั 

√ 3 

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

√ 3 

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

√ 3 

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

√ 2 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)   
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนาํเข้า 

√ 1 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

√ 2 

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

√ 2 

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน √ 2 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ( เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ส่ิงสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

√ 2 

 10.6 มีการประเมินผลและปรบัปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปจัจัย √ 1 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
นําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)   
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

√ 2 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

√ 2 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานทํา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

√ 2 

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

√ 2 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

√ 1 

ระดับในภาพรวม  √ 3 
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รายงานจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา  
 

เม่ือปีการศึกษา 2560 สําหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1.การเก็บข้อมูลส่วนของผู้

ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีมีส่วนได้
เสีย ยังมีน้อย 

1. 1. การเก็บข้อมูลส่วนของผู้
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ท่ีมีส่วนได้
เสีย 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีความทันสมัยตอบรับ
กับ Thailand 4.0 

1. 1. มีความทันสมัยตอบรับ
กับ Thailand 4.0 

1. 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
มาให้ความรู้ และเป็น
กรรมการสอบการเรียนรู้ใช้
กระบวนการวิจัยในการ
เรียนการสอนและการบูร
ณาการและมีการร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 

1. 1. หลักสูตรมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
มาให้ความรู้ และเป็น
กรรมการสอบการเรียนรู้ใช้
กระบวนการวิจัยในการ
เรียนการสอนและการบูร
ณาการและมีการร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 

1. 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการนํานิสิตออก
ภาคสนามท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองและเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. 1. มีการนํานิสิตออก
ภาคสนามท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ืองและเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. 

2.  2. 2. 2. 
3. 
 

3. 3. 3. 



  
หน้า 73 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

เม่ือปีการศึกษา 2560 สําหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1.ระบบการร้องทุกข์ท่ีมี

ข้ันตอน 
1. 1.ระบบการร้องทุกข์ท่ีมี

ข้ันตอน 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการทํางานวิจัยและ
ผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. 1. มีการทํางานวิจัยและ
ผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการพัฒนาสอดคล้อง
กับระบบของมหาวิทยาลัย 

1. 1. มีการพัฒนาสอดคล้อง
กับระบบของมหาวิทยาลัย 

1. 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีความหลากหลายของ
นิสิตระดับปริญญาโทท้ัง
จากชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

1. 1.มีความหลากหลายของ
นิสิตระดับปริญญาโทท้ัง
จากชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

1. 

2.นิสิตมีอัตราการจบ
การศึกษาตามแผน
เน่ืองจากมีกระบวนการ
กํากับดูแลการสําเร็จ
การศึกษา และมีช่องทาง
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
โดยคณะฯมีการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ 2 คร้ัง
ต่อปี (ทุกภาคการศึกษา) 
และวารสารของคณะ
พัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน 2 

2. 2.นิสิตมีอัตราการจบ
การศึกษาตามแผน
เน่ืองจากมีกระบวนการ
กํากับดูแลการสําเร็จ
การศึกษา และมีช่องทาง
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
โดยคณะฯมีการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ 2 คร้ัง
ต่อปี (ทุกภาคการศึกษา) 
และวารสารของคณะ
พัฒนาเข้าสู่ TCI ฐาน 2 

2. 

3. 
 

3. 3. 3. 
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เม่ือปีการศึกษา 2560 สําหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
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 สว่นที ่4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

[2] หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ. 2), คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560. 

 
 



  
หน้า 77 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลักสูตร <<ช่ือหลักสูตร>> 
คณะ <<ช่ือคณะ>> 

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

ลําดับ ช่ือข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด  1 
2 - ---ระดับปริญญาตร ี   
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปริญญาโท 1  

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
6 - ---ระดับปริญญาเอก   

7 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
8 - ---ระดับปริญญาตร ี   

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
10 - ---ระดับปริญญาโท 1  
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
12 - ---ระดับปริญญาเอก   

13 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
14 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   
15 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 31  

17 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
18 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก    

19 จํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5  

20 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า    

21 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 3  

22 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  2  

23 จํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 1  

24 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

25 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
26 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํ (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  
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ลําดับ ช่ือข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

27 จํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1  
28 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
29 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
30 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  

31 จํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1  
32 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

33 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
34 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

35 จํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ 2 
36 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
37 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 
38 - ---จํานวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

39 จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
40 - - --ระดับปริญญาตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 3  

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก 2  

45 จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 4  
46 - - --จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 1  

47 - - --จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1  
48 - - --จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 
49 - - --จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย ์ 2 
50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 19 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 11  
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ลําดับ ช่ือข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การท่ัวไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556    

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธบัิตร   

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ดําเนินการ   
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว ์ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   

62 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ   

63 
- - --จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   
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ลําดับ ช่ือข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

64 - - --จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
65 - - --จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
66 - - --จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
67 - - --จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

68 - - --จํานวนงานสรา้งสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 

69 
- - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํหลกัสูตร   

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   

71 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา   

72 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ)   

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
74 จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา   

75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาํอยู่แล้ว   
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย)   

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   

81 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์
หรือเผยแพร่   

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   

84 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ   



  
หน้า 81 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

87 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

88 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธบิัตร   

90 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

91 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
92 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   
93 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

95 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
96 จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

98 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   

99 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ   

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   



  
หน้า 82 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

102 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

103 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธบิัตร   

105 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

106 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ   

108 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
111 จํานวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   

 

  


