
 
 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
(1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) 

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เสนอต่อ 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

รายงานผลวนัที ่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ค าน า 
 



2 
 

 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 
1161/2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย 
 
1. ดร.เด่นชัย ปราบจันด ี        คณะ/หน่วยงานศึกษาศาสตร์  ประธานกรรมการประเมิน 
         คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ดร.ภูวษา เรืองชีวิน            คณะ/หน่วยงานศิลปกรรมศาสตร ์   กรรมการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาภายใน 
3. อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต  คณะ/หนว่ยงานศิลปกรรมศาสตร ์   เลขานุการ 
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 
ของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน
ก าหนดไว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ”์ และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ”์ หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึ่งถือว่า
หลักสูตรไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน และผลเปน็ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ”์ (คะแนนเป็น ศูนย)์ ส่วนที ่2 องค์ประกอบที่ 
2 การพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- 
AUN.11) แตล่ะตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา  และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ  
 

  

   
               ............................................................................       
              (ดร.เด่นชัย ปราบจันด)ี             
                           ประธานกรรมการ 

 

............................................................................ 
        (ดร.ภูวษา เรืองชีวิน)             

                               กรรมการ 
                 
  

               ............................................................................       
                 (อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต)             
                                                เลขานุการ   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑข์อง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผลการประเมนิในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการประเมิน 3.00  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 6 ข้อ   

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 11 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนผลการประเมนิ ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับการประเมินโดยกรรมการ 
AUN1. Expected Learning Outcomes 3 
AUN2.  Programme Specification 4 
AUN3. Programme Structure and Content 3 
AUN4. Teaching and Learning Approach 3 
AUN5. Student Assessment 4 
AUN6. Academic Staff Quality 3 
AUN7. Support Staff Quality - 
AUN8. Student Quality and Support 3 
AUN9. Facilities and Infrastructure 3 
AUN10. Quality Enhancement 3 
AUN11. Output 3 

 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ในประเทศไทย เพราะเป็น 
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีศกัยภาพในการผสมผสานศาสตร์ทางศิลปะ และศาสตร์ทางการออกแบบ  
เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี 

2. หลักสูตรเริ่มมีความชัดเจน มีการแยกรูปแบบการเรียนที่ดีขึ้นส่งผลให้รายวิชามีความชัดเจนต่อผู้เรียน
มากขึ้น 

3. Websiteของหลักสูตรมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่มีระบบสามารถ
น าข้อมูลมาใชใ้นการพัฒนาต่อไปได้ 

4. มีการพัฒนาและผลักดันคณาจารย์ภายในหลักสูตรในเรื่องต าแหน่งทางวิชาการและการสร้างงานวิจัย 
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เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

1. กระบวนการสอนของหลักสูตรควรมีการบูรณาการในแต่ละรายวิชาให้มากกว่านี้ 
2. ควรมีการน างานวิจัยของคณาจารย์มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ขั้นสูง 
3. ควรมีการท าวิจัย เก็บข้อมูลหรือโครงการกับผู้เรียนเรื่องความเข้าใจที่ผู้เรียนมีให้ต่อหลกัสูตร เพื่อให้ได้

ข้อมูลในการพฒันาปรับหลักสูตร พ.ศ. 2564 
 

2. บทน า 
2.1 ประวัตคิวามเป็นมา 

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย แรกเริ่มมาจากสาขาภาพพิมพ์
เดิม ซึ่งขณะนัน้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาภาพพิมพ์มีจ านวนลดลง ส่งผลใหน้ักเรียนที่สนใจในสาขาภาพ
พิมพ์มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สาขาภาพพิมพ์จึงได้เล็งเห็นปัญหา และความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย จงึได้ท าการเปิดสาขากราฟิกมีเดียเข้ามาร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อสาขาเป็น “สาขา
กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย” ที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถสร้างกระบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าของงานศิลปะทางภาพพิมพ์แบบดั้งเดิมและงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีความแปลกใหม่บนสื่อ
มีเดียต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถน ากระบวนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีระบบขั้นตอนที่
เหมาะสมเข้ากบัยุคสมัยและองค์กร สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียจึงมีวัตถุประสงค์หลักในการน าศาสตร์
ทางศิลปะและการประยุกต์ (จากงานออกแบบในปัจจุบัน) มาผสมผสานกันเพื่อให้เส้นแบ่งระหว่างศาสตร์ทั้ง 2 ลด
น้อยลง  ซึ่งปัจจุบันศาสตร์ทั้ง 2 นั้นสามารถหยิบยืมรูปแบบมาใช้ระหว่างกันจนงานศิลปะและงานออกแบบอาจ
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
 
3. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 รายงานผลการด าเนินงานของ หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี ผลการ
ประเมิน ก าหนดไว้วา่“เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ”์ หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึ่งถือว่า
หลักสูตรไม่เปน็ไปตามมาตรฐาน และผลเปน็ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ”์ (คะแนนเป็น ศูนย)์ ส่วนที ่2 องค์ประกอบที่ 
2 การพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งช้ีหลัก (AUN.1- 
AUN.11) แตล่ะตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ 
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ส่วนที่ 1  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
   
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรบัเกณฑ์ปี 2558) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนนิการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
✓ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์

× 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ✓  
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ✓  
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓  
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ✓  
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย ์
    ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

✓  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   -  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
    บัณฑิตศึกษา 

-  

10. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต 
    ศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ✓  
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมนิใน 3 ประเดน็ตามข้อ 1, 2 และ 11 
 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เป็นไปตามเกณฑ ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบที่ 1 
- 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตรหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร ์

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผลที่ 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้
เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)    
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 4  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 4  
  2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด
ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

4 4  

Overall opinion 4 4  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure 
and Content) 

   

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 4  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทนัสมัย 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning 
 Approach) 

   

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 3  

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

3 3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 4  
Overall opinion 3 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผลที่ 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    
  5.1 การประเมนิผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสมัฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

3 3  

  5.2 การประเมนิผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและ
แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 4  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑก์ารประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 4  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา 
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 4  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3 3  
Overall opinion 3 4  

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)    
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยก
ย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ
งาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

3 3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 3  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ใหท้ราบโดยทั่วกัน 

3 3  

 6.4 มกีารระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 3  

 6.5 มกีารระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

2 2  

 6.7 มกีารสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา
เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)    
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผลที่ 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่
นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- -  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งานการจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

- -  

 7.3 มกีารระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- -  

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน และจดักิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความ
ต้องการนั้น 

- -  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรต ิเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการ 

- -  

Overall opinion - -  
AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support) 

   

 8.1 มกีารก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตร
อย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมี
การประเมินผลวิธีการและเกณฑ ์

3 3  

 8.3 มรีะบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 3  

 8.4 มกีารให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบรกิารอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

3 3  

 8.5 มกีารจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม 
และจิตใจ ที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 9 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผลที่ 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

  9.1 อุปกรณแ์ละสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน 
ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.3 มหี้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.5 มกีารระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)    
 10.1 ในการออกแบบและพฒันาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูล
ความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัย
น าเข้า 

3 3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเก่ียวเน่ือง และสอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3  

 10.4 มีการใชผ้ลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 3 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3 3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 11 ผลผลิต (Output)    
 11.1 มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3  

 11.2 มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ 
(เช่น ระบุเหตุผลที่ 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 11.3 มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน การได้งานท า เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3  

 11.4 มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3  

 11.5 มีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

3 3  

Overall opinion 3 3  
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4. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได ้
  หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร ์ได้
ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
และจุดแข็ง เรือ่งที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 
 

หลักสูตรมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหา 
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายใน 
สาขา 

- 

AUN. 1 ผลการเรียนรู ้
ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) 

หลักสูตรสาขากราฟิกอาร์ตและ 
กราฟิกมีเดียเป็นหลักสูตรบรูณาการที่ 
มีความโดดเด่นในเรื่องการรวมความ 
เป็นศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 
สมัยใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งยังไม่มี 
มหาวิทยาลัยอื่นมาเทียบเคียงได ้

- 

AUN. 2 รายละเอียด
ของหลักสูตร 
(Program 
Specification) 

หลักสูตรมีการเน้นย้ าที่ดี และมีการ 
ประชาสัมพันธ์ที่ดี 

ควรมีการประเมินผล เทียบเคยีงในปีที่
ผ่านมาภายในหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลต่าง 
ๆมาพัฒนาต่อไป 

AUN. 3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme 
Structure and 
Content) 

หลักสูตรมีการออกแบบและวาง 
โครงสร้างไว้อย่างมีระบบ ชัดเจน ตาม 
ยุคสมัยที่ต้องการ รวมถึงอาจารย์ 
ภายในหลักสูตรมีการท างานร่วมกัน 
แบบบูรณาการ 

ควรมีการประเมินผล เทียบเคยีงในปีที่
ผ่านมาภายในหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลต่าง 
ๆมาพัฒนาต่อไป 

AUN. 4 การสอนและ
การเรียนรู้วิธีการ 
(Teaching and 
Learning Approach) 

หลักสูตรมีกิจกรรมทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ช่วยสง่เสริม 
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ควรมีการประเมินผล เทียบเคยีงในปีที่
ผ่านมาภายในหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลต่าง 
ๆมาพัฒนาต่อไป 

AUN. 5 การประเมิน
ผู้เรียน (Student 
Assessment) 

หลักสูตรมีการก าหนดและแบบฟอร์ม 
ในการประเมินผลงานอย่างชัดเจน 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการตอบรับ 
ควรมีการปฏิบัติซ้ าอย่างต่อเนื่องและควร
มีการประเมินผลเพื่อการพัฒนาในครั้ง
ต่อไป 
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ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff 
Quality) 

เกณฑ์ของหลักสูตรจะผูกติดกับเกณฑ์ 
ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์

- 

AUN. 7 คุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality) 

- - 

AUN. 8 คุณภาพและ
การสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality 
and Support) 

มีระบบและการประเมิน รวมถึงน าผล 
นั้นมาพัฒนาปรับปรุงในการคัดเลือก 
ผู้เรียนที่ชัดเจน 

- 

AUN. 9 สิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ทางกายภาพ 
(Facilities and 
Infrastructure) 

หลักสูตรมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนใน 
ทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้เรียน และมีการวางแผนระยะยาวใน 
ด้านอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนต่างๆ 

ควรตรวจสอบระบบความปลอดภัย 

AUN. 10 การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(Quality 
Enhancement) 

อาจารย์ผู้สอนมีการน าวิจัยมาให้เป็น 
สื่อการสอนและมีระบบในรูปแบบที่ 
ผู้เรียนท าการวิจัยเอง 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลและผลตอบรับ 
จากผู้เรียนควรปฏิบัติซ้ าอย่างต่อเนื่อง
และควรมีการประเมินผลเพือ่การพัฒนา
ในครั้งต่อไป 

AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 
 
 

หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลจาก 
ผู้สอนโดยจัดการประชุมทุกเดือนเพื่อ 
ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลและผลตอบรับ 
จากผู้เรียนควรปฏิบัติซ้ าอย่างต่อเนื่อง
และควรมีการประเมินผลเพือ่การพัฒนา
ในครั้งต่อไป  

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เอกสารแนบทา้ย 
 
2. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
เอกสารแนบทา้ย 
 
3. บันทึกภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) (ถ้ามี) 
- 
 
4. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้ามี) 
 
ตรวจประเมิน วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. ณ. ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร ์
 
1. ดร.เด่นชัย ปราบจันดี    ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
2. ดร.ภูวษา เรืองชีวิน    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
3. อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต   เลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (ถ้ามี) 
- 


