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ค ำน ำ 

 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 และ ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบ 

ปีการศึกษา 2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที ่31 กรกฎาคม 2562) จัดท าขึ้นโดย 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมิน

ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล

การด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบบันี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program 

Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที ่4 ภาคผนวก 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความ

คาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็น

เอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น 

และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร  ค 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจของมหาวทิยาลัยบูรพา ง 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO 3 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 4 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับหลักสูตร 8 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 9 
 AUN QA Version 3 23 

 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 25 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 31 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 57 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 69 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 82 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 94 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 115 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 118 
 AUN. 9 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 126 

 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 130 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 133 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 144 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 145 

 รายงานจุดเด่น และจุดทีค่วรพัฒนา 146 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 147 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 148 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มนีิสิตเท่ากับ 110 คน อาจารย์ประจ า 5 คน 
คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 0 คน  
 

 ผลกำรประเมนิทั้ง 11 ตัวบง่ชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ  
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ - 
AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ  
AUN. 9 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ  
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ  
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ  
 

จุดเด่น และจดุที่ควรพัฒนำ  
 จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ผ่านทางWebsiteเฉพาะของสาขากราฟิกอาร์ต 
และกราฟิกมีเดีย ส่งผลให้มกีารเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจในหลักสูตร การเรียนการสอน 
ซึ่งมีผลการตอบรับในด้านข้อมูลต่าง ๆ ในทิศทางที่ดี และนิสิตในสาขาปจัจุบัน ตลอดจน
นักเรียนทีส่นใจในการศึกษาต่อ 

2. หลักสูตรสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ยังไมม่ีการ
เทียบเคียงได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีศักยภาพในการผสมผสานศาสตร์ทาง
ศิลปะ และศาสตร์ทางการออกแบบเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี สามารถปรบัตัวให้เข้ากับยุคสมัย
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และองค์กร อกีทั้งยังพัฒนานิสิตให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการน าไปพัฒนาเป็น
ผลงานศิลปะ และสามารถตอ่ยอดในการประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบวิชาชีพ 

3. หลักสูตรของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงผลงานสู่สาธารณะ
ตั้งแต่นิสิตชั้นปีที่1-4 ซึ่งเป็นแรงผลักดันใหน้ิสิตมีจิตใจในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 

4. วิธีการเรียนการสอนของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียมีแนวทางที่เปิดกว้างทางความคิด
สร้างสรรค์ในสิ่งที่นิสิตสนใจ ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองโดยมี
อาจารย์ให้ค าแนะน าตลอดภาคการศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ   
1. การใช้ภาษาในการอธิบายวัตถุประสงค์หลักของสาขาผ่านทางWebsiteสาขาเพื่อความเข้าใจใน

หลักสูตรยังคลมุเคลือส่งผลให้นิสิตบางคนยังสับสนในการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ  
2. ความชัดเจนในแนวทางของ “กราฟิกมีเดีย” ยังคลุมเคลือไม่มีบทบัญญัตทิี่แน่นอน ส่งผลให้

นิสิตบางคนค่อนข้างสับสนในการประยุกต์ใช้ในผลงาน  
3. ระบบการติดตามผลของสาขายังต้องการการปรับปรุงผ่านทางWebsiteสาขา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

แน่นอนมากยิ่งขึ้น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
ค านยิามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลกัของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมใหก้ับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใตข้อบเขตของศาสตรท์ี่ส าคญั 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตรท์างทะเล (2) ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตรท์างด้านการศึกษา  
(4) ศาสตรท์ี่เกีย่วข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน่) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส ์และ (7) ศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคูก่ับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพฒันาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นไปตาม 
วัตถุประสงคข์องการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรฉ์บับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ 
วิจยั และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวทิยาลัยบูรพา 

 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กบัการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
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และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

 
-ปรัชญา- 

  “เป็นเลิศวิชาการ  สานสร้างศิลปกรรม  เชดิชูคุณธรรม  มุ่งน าสู่สากล” 
 

-ความส าคัญ- 
  ความส าคัญของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในการน าไป
พัฒนาเป็นผลงานเป็นผลงานศิลปะ และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพใน
การผสมผสานศาสตร์ทางศิลปะเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และ
องค์กร อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการสร้างเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและของชาติ มีศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 

-วัตถุประสงค-์ 
 1.  มคีวามรู้  ความสามารถด้านศิลปะภาพพิมพ์ และสือ่ศิลปะ 

 2.  มทีัศนคติในการแสวงหาความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เชิงบูรณาการ 
 3.  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 
 4.  มีจิตส านึกร่วมในการสืบสานคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 5.  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 6.  เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม  ส านึกในวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลักสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความ

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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2. ELO 
 

ELO BUU สาขากราฟิกอาร์ต 
และกราฟิกมีเดีย 

องค์กร
วิชาชีพ 

Generic Outcomes 
1. มีความรู ้ความสามารถด้านศิลปะภาพพิมพ์  
และสื่อศิลปะ 

   

2. ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณ   
วิชาชีพ 

   

3. พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจติสาธารณะ 
ในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

   

4. มีความสามารถในการวิจัย วิจารณ์ และน าเสนองานทางดา้น 
ศิลปะอย่างเป็นระบบ และมเีหตุผลตามกระบวนการทางศิลปะ 

   

5. สามารถน าความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใน 
การท างานได้ 

   

Subject Specific Outcomes 
6. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิดและ 
สร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 

   

7. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้เทคนิค 
และกระบวนการของภาพพิมพ์  

   

8. สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้จากงานศิลปะ 
ภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยเีพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของสังคมในปัจจุบัน 

   

9. สามารถวิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะในการน าไป 
ใชใ้นศาสตร์อืน่ ๆ ไดอ้ย่างมรีะบบ 

   

10. สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน    
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3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 
หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย แรกเริ่มมาจากสาขาภาพพิมพ์เดิม 

ซึ่งขณะนั้นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาภาพพิมพ์มีจ านวนลดลง ส่งผลให้นักเรียนที่สนใจในสาขาภาพ
พิมพ์มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สาขาภาพพิมพ์จึงได้เล็งเห็นปัญหา และความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงได้ท าการเปิดสาขากราฟิกมีเดียเข้ามาร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อสาขา
เป็น “สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย” ที่มุ่งเน้นใหน้ิสิตสามารถสร้างกระบวนการทางความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าของงานศิลปะทางภาพพิมพ์แบบด้ังเดิมและงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีความ
แปลกใหม่บนสื่อมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถน ากระบวนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ระบบขั้นตอนที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยและองค์กร สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียจึงมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการน าศาสตรท์างศิลปะและการประยุกต ์(จากงานออกแบบในปัจจบุัน) มาผสมผสานกันเพื่อให้เส้นแบ่ง
ระหว่างศาสตร์ทั้ง 2 ลดน้อยลง  ซึ่งปัจจุบันศาสตร์ทั้ง 2 นั้นสามารถหยิบยืมรูปแบบมาใช้ระหว่างกันจนงาน
ศิลปะและงานออกแบบอาจรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบันโครงสร้างของหลักสูตรที่ได้ด าเนินการตามแผน
ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง คอื  

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 
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1. โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4) เป็นโครงสร้างที่ถูกพัฒนามาจากโครงสร้างหลักสูตรภาพพิมพ์ 
ประกอบด้วย 2 วิชาเอกเลือก คือ วิชาเอกกราฟิกอาร์ต และวิชาเอกกราฟิกมีเดีย ซึ่งนิสิตที่เข้าเรียนใน
โครงสร้างหลักสูตรนี้จ าเป็นต้องเลือกวิชาเอกตั้งแต่ตอนรับเข้าครั้งแรก ซึง่ในรายวิชาของวิชาเอกเลือกนั้นจะถูก
แยกกันอย่างชัดเจนโดยวิชาเอกกราฟิกอาร์ตจะมุ่งเน้นในการเรียนการสอนทางด้านเทคนิคกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางภาพพิมพ์โดยเฉพาะ เช่น วิชาภาพพิมพ์ผิวนูน วิชาภาพพิมพ์ร่องลึก วิชาภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม วิชาภาพพิมพ์พื้นราบ วิชากราฟิกอาร์ตขั้นสูง ส่วนวิชาเอกกราฟิกมีเดียจะมุ่งเน้นในการใช้สื่อมีเดีย
ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น พลาสติก ไม้ สื่อทางคอมพิวเตอร์ ตามรายวิชาดังนี้ วิชามีเดีย1 วิชามีเดีย2 
วิชามีเดีย3 การสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ใช้โครงสร้างหลักสูตรศลิปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการศึกษา
ส่วนบุคคล (Individual Study ที่เป็นรายวิชาในการศึกษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจากการ
ทดลองเพื่อน าไปพัฒนาต่อในรายวิชาศิลปนิพนธ์ หรือ Thesis) เกิดความสนใจในด้านอื่น ๆ ที่ตนเองไม่มีความ
ช านาญ เช่น นิสิตวิชาเอกกราฟิกอาร์ตสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ นิสิต
กราฟกิมีเดียสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการเทคนิคทางภาพพิมพ์ ส่งผลให้นิสิตไมส่ามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ เพราะไม่มีความช านาญเฉพาะทางมากพอ และเป็นการ
เรียนรู้ระยะสั้นจึงไม่สามารถเข้าใจได้ทุกกระบวนการ 

 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
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2. จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของการด าเนินงานตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2554 สาขาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบการปรับปรุงอีกครั้ง โดยน าประเด็นปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งแนวทางการปรับปรุงน้ีได้ยึด
หลักการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีทางเลือกในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึน้ และยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ
หลักสูตร ดังนัน้ โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟกิอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2) จึงเป็นโครงสร้างที่รวมเป็นวิชาเอกเดียว นิสิตที่เข้าศกึษา
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ด้านกระบวนการทางภาพพิมพ์ และกระบวนการทางมีเดีย รวมถึงการน ากระบวนการทั้ง 2 
ศาสตร์นี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีระบบขั้นตอน โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้มีการแบ่ง
โครงสร้างรายวิชาเป็น 5 ส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร คือ 
 

ELO โครงสร้างรายวิชาที่สอดคลอ้ง 
 

1. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิด 
และสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 

 
กลุ่มวิชากระบวนการทางความคิด ได้แก่ 
วิชาการออกแบบ 2มิต ิ
วิชาการออกแบบ 3มิต ิ
วิชาการทดลองการแสดงออกทางความคิด 
วิชาพื้นที่ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
วิชาอักษรและภาพ  

 
2. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้ 
เทคนิคและกระบวนการของภาพพิมพ์ 

 
กลุ่มวิชาเทคนิคพืน้ฐาน ได้แก่  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 2: ภาพพิมพ์ร่องลึก  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 3: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 4: ภาพพิมพ์พื้นราบ 
วิชาวิวัฒนาการศิลปะและการออกแบบ 

 
3. สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้จาก 
งานศิลปะภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบนั 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไดแ้ก ่
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 
วิชาสื่อสมัยใหม ่
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วิชาการประยุกต์กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดียในเชิงธุรกิจ 
 

4. สามารถวิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะในการ 
น าไปใช้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้อยา่งมีระบบ 

กลุ่มวิชาวัสดแุละการทดลอง ได้แก ่
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 1  
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 2 
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 3 

5. สามารถสรา้งสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน 

กลุ่มวิชาขั้นสงู ได้แก ่
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียขั้นสูง 
วิชาการศึกษาส่วนบุคคล 
วิชาการสัมมนากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 
วิชาศิลปนิพนธ ์

 
ผลลัพธจ์ากการใช้โครงสร้างหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2559 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า เนื้อหาของหลักสูตรมีความชัดเจนขึ้น และเป็นการเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้มีทางเลือกในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น เนื่องจากการรวมวิชาเอกในสาขา ท าให้มรีายวิชาเรียน
เพิ่มมากขึ้น สง่ผลให้นิสิตชั้นปีที่ 2  ค่อนข้างมรีะยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานในแตล่ะรายวิชาน้อยลง และ
ไม่ได้คุณภาพตามที่ตั้งใจไว้ นอกจากนี้บางรายวิชาไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่นิสิตจ าเป็นต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น วิชาเขียนแบบซึ่งเป็นรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรอ่ืน ๆ  ดังนั้น 
สาขาจึงมีแผนพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยมีนโยบายการรวมหลักสูตรกับสาขา
เซรามิค เพื่อจดัสรรรายวิชาของหลักสูตรทั้ง 2 ให้นิสิตได้รบัความรู้และประโยชน์ในการน าไปพัฒนาต่อยอดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิองค์ประกอบที่ 1 

สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 

ประเภทหลักสูตร (ส าหรบัเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 

การก ากับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี - 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา - 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

12 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมนิใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

รหัสหลักสูตร ๒๕๔๘๐๑๙๑๑๐๖๑๑๓ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 (หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิก

มีเดีย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ ์
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง

วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย

เหต ุ
(ระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

คุณวุฒิต าแหน่ง

ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี

เปลี่ยนแปลงใหม่) 
1. นายปิติวรรธน์ 

สมไทย 

ศม.(ภาพพิมพ)์, 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

 

2.  นางผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

 

3.นายจักรกริศน์  

บัวแก้ว 

ศป.ม. (นฤมิตร

ศิลป์), 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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ศป.บ. 

เรขศิลป,์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

4.นางสาวกลุชาณัช 

เติมประยูร 

ศม. (การ

ออกแบบนิเทศ

ศิลป์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศศบ. 

(การออกแบบ

นิเทศศิลป)์, 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครปฐม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

 

5. นางสาว

วรรณวรางค์ 

เล็กอุทัย 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน (หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิก

อาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ ์

ประเภท 

 

ผลงานทาง

วิชาการ

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

1. นายปิติวรรธน์ 

สมไทย 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

2. นางผกามาศ  

สุวรรณนิภา 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

3. นายจักรกรศิน์  

บัวแก้ว 

ศป.ม. (นฤมิตร

ศิลป์), 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ศป.บ. 

เรขศิลป,์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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4. นางสาวกุล

ชาณัช เติมประยูร 

ศม. (การ

ออกแบบนิเทศ

ศิลป์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศศบ. 

(การออกแบบ

นิเทศศิลป)์, 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครปฐม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

5. นางสาว

วรรณวรางค์ 

เล็กอุทัย 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

5. นางสาวศุภรา 

อรุณศรีมรกต 

M.A. 

(Exhibition 

Design) 

Fashion 

Institute of 

Technology, 

New York 

B.F.A. (Product 

Design) 

Savannah 

College of Art 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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and Design, 

Georgia USA 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 (หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิก

มีเดีย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ ์
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง

วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย

เหต ุ
(ระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

คุณวุฒิต าแหน่ง

ทางวิชาการของ

อาจารย์ที่

เปลี่ยนแปลงใหม่) 
1. นายปิติวรรธน์ 

สมไทย 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

 

2.  นางผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

3.นายจักรกริศน์  

บัวแก้ว 

ศป.ม. (นฤมิตร

ศิลป์), 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ศป.บ. 

เรขศิลป,์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

 

4.นางสาวกลุชาณัช 

เติมประยูร 

ศม. (การ

ออกแบบนิเทศ

ศิลป์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศศบ. 

(การออกแบบ

นิเทศศิลป)์, 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครปฐม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

 

5. นางสาวศุภรา 

อรุณศรีมรกต 

M.A. 

(Exhibition 

Design) 

Fashion 

Institute of 

Technology, 

New York 

B.F.A. (Product 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

Design) 

Savannah 

College of Art 

and Design, 

Georgia USA 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน (หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิก

อาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ ์

ประเภท 

 

ผลงานทาง

วิชาการ

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

1. นายปิติวรรธน์ 

สมไทย 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

2. นางผกามาศ  

สุวรรณนิภา 

ศม.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศบ.(ภาพพิมพ์), 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

3. นายจักรกรศิน์  

บัวแก้ว 

ศป.ม. (นฤมิตร

ศิลป์), 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ศป.บ. 

เรขศิลป,์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม

เกณฑ ์

4. นางสาวกุล

ชาณัช เติมประยูร 

ศม. (การ

ออกแบบนิเทศ

ศิลป์), 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ศศบ. 

(การออกแบบ

นิเทศศิลป)์, 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครปฐม 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

5. นางสาวศุภรา 

อรุณศรีมรกต 

M.A. 

(Exhibition 

Design) 

Fashion 

Institute of 

Technology, 

New York 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงกับ

สาขา 

ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม

เกณฑ ์
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B.F.A. (Product 

Design) 

Savannah 

College of Art 

and Design, 

Georgia USA 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ผลการก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น 

      (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น  

  เป็นไปตามเกณฑ ์  

  

 

เกณฑ์ข้อ 2 คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      (ปรญิญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒปิริญญาโทหรอืเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 

ย้อนหลัง 

  เป็นไปตามเกณฑ์  

  

 

เกณฑข์้อ 3 คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ปริญญาตรี) คณุสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 

ย้อนหลัง 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ตารางอาจารย์ผู้สอนและคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) (หลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

พิเศษ 

1. นายปิติวรรธน ์

สมไทย 

ศม.(ภาพพิมพ์) 

ศบ.(ภาพพิมพ์) 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

2.  นางผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

ศม.(ภาพพิมพ์) 

ศบ.(ภาพพิมพ์) 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

3. นายจักรกรศิน ์

บัวแก้ว 

ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์)

ศป.บ.เรขศิลป์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

4. นางสาวกุลชาณัช 

เติมประยูร 

ศม.(การออกแบบ

นิเทศศิลป์) 

ศศบ.(การออกแบบ

นิเทศศิลป์) 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

5. นางสาว

วรรณวรางค์ 

เล็กอุทัย 

ศม.(ภาพพิมพ์) 

ศบ.(ภาพพิมพ์) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

6. นางสาวศุภรา  

อรุณศรีมรกต 

M.A. (Exhibition 

Design) 

B.F.A. (Product 

Design) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ตารางอาจารย์ผู้สอนและคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) (หลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

พิเศษ 

1. นายปิติวรรธน ์

สมไทย 

ศม.(ภาพพิมพ์) 

ศบ.(ภาพพิมพ์) 

รอง

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

2.  นางผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

ศม.(ภาพพิมพ์) 

ศบ.(ภาพพิมพ์) 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

3. นายจักรกรศิน ์

บัวแก้ว 

ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์)

ศป.บ.เรขศิลป์ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

4. นางสาวกุลชาณัช 

เติมประยูร 

ศม.(การออกแบบ

นิเทศศิลป์) 

ศศบ.(การออกแบบ

นิเทศศิลป์) 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

5. นางสาวศุภรา  

อรุณศรีมรกต 

M.A. (Exhibition 

Design) 

B.F.A. (Product 

Design) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงกับสาขา ✓  

 

 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน 

 (ปริญญาตรี) คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

   เป็นไปตามเกณฑ์   
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบตัขิอง อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปรญิญาโท หรือ 

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี

ชั่วโมงสอนไม่เกนิร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

  

 

เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) ตามรอบหลักสตูรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 

 

สรุปผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์โปรดระบขุ้อ..................... 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรไดอ้ย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปน้ี 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document or 
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor 
results. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ ์ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห ์

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented.  Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences 
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Rating Description 
support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA 
practice shows good results and positive improvement trend. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับช้ันน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (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. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทกัษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทัว่ไป 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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมนิตนเอง  

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) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

3 3 

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

 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนนิงาน   

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังมคีวามชัดเจนและสอดคล้องกับวสิัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
แผนงาน 

   จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาพพิมพ์
และสื่อศิลปะ และสามารถสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาวิชาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบในหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน รวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขากราฟิกอาร์ต
และกราฟิกมีเดียได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานจริง มีวินัยและความ
รับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความคิดในการพัฒนาต่อยอด และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ดงันั้นความรู้ จึงเป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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คิดและการสรา้งสรรค์งานศิลปะรวมทั้งการลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากการเรียนรู้กระบวนการ
ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความคิด การอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบ
เรียงความคิดของตนเองและสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ เช่น วิชาการออกแบบ2มิติ วิชาการ
ออกแบบ3มิติ วิชาพื้นที่ในงานศิลปะ วิชาการทดลองการแสดงออกทางความคิด วิชาการศึกษาส่วน
บุคคล วิชาศิลปนิพนธ์ นอกจากนี้ในรายวิชาที่มีการใช้ทักษะต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานที่ต้องการการ
สืบค้น และคิดค้นข้อมูลนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ รวมถึงในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
ทางปัญญา การวางแผน การจัดการ และการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
พร้อมเพ่ือรับฟังความคิดของผู้อื่น การแลกเปลี่ยนทัศนคตใินด้านต่างๆ และรูปแบบของการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1 วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 2 วิชากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย 3 และวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 4 เป็นต้น 

 
 แนวคิดของหลักสูตร 
   สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย มีแนวคิดในการเรียนรู้ด้านศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ โดย

เน้นการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นส าคัญ รวมทั้งการสร้างระบบความคิดที่เป็นปัจเจก แล้ว
น าความคดินั้นไปต่อยอด เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเอง หรือน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบงานใน
ระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยจากชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานรัฐบาลไป
จนถึงหน่วยงานระดับชาติ เพื่อพัฒนาเครือข่ายก้าวสู่รูปแบบของการจัดการระดับสากล รวมทั้งการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลากหลายมิติสามารถประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต 
และสังคมของผู้คนในยุคปัจจบุัน 

 
 กระบวนการศกึษา 
   กระบวนการศึกษาให้ความส าคัญในเรื่องของกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ โดยการสร้าง

ความคิดให้เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่วิธีการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคาระห์ข้อมูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานในการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ ศึกษากระบวนการ วิธีคิด แล้วสร้างรูปแบบของความคิดขึ้นมาใหม่ผ่าน
ผลงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้ยังต้องมีความเช่ียวชาญในทักษะภาพพิมพ์ และสือ่ศิลปะ( การใช้วัสดุที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกัน การเรียนรูส้ื่อสมัยใหม่)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความคิดสู่งาน
สร้างสรรค์ศิลปะ และการสร้างผลงานที่สอดคล้องกับการน าเสนอสิ่งใหม่โดยอยู่บนพ้ืนฐานของศิลปะ
ภาพพิมพ์และสื่อศิลปะรวมทัง้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นส่วนประกอบ 
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 คุณสมบัติของบัณฑิตพึงประสงค ์
   ผู้เรยีนหลักสูตรกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ควรเป็นผู้ที่มีความตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และการรบัรู้ทาง
สุนทรียภาพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทกัษะการคิดแบบองค์รวม วิสัยทัศน์กว้างไกล 
พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

 
 การด าเนินงาน 
   การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร แสดงไว้อย่างชัดเจนในเอกสารเล่มหลักสูตร 

(มคอ.2) เผยแพร่โดยหลักสูตรฯ คณะฯ และสถาบัน  รวมถึงWebsite ของสาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย โดยมีการชี้แจงให้ผู้เรียนได้รับทราบในการปฐมนิเทศนักศึกษา และมีการชี้แจง
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา 

 
 การประเมิน / การปรบัปรุง 
   การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์โดยหลักสูตรของคณะฯ และสถาบันยังไม่เพียงพอ เพราะยังไม่

ครอบคลุมในเรื่องของสื่อตา่งๆ ทั้งสื่อดิจิตอลและสิ่งสิ่งพิมพ์ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งไปสู่
ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในองค์กรต่างๆ ในเรื่องของความเข้าใจในหลักสูตร และผลที่ได้รับสาขาจึง
ได้จัดท า website ของตนเองเพื่อขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน 

 
1.2/ 1.3  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะ

ทางและสะท้อนความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียจ าเป็นต้องอาศัย 

ข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตที่คาดหวัง รวมทั้งแนวโน้มในการพัฒนาเพ่ือให้ได้

ลักษณะผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 

• มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังส่วนหลัก ซึง่เป็นลักษณะเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร

เฉพาะทาง ได้แก่ 

.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

- มีความรูด้้านศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ  

- มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะ ภาพพิมพ์ สื่อศิลปะ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ในการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



29 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

- มีความรู้ในการปฏิบัติงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคต่างๆ และการปฏิบัติงานสื่อศิลปะ

ด้วยระบบเทคโนโลย ี

- มีความรู้ในด้านศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ สามารถสร้างความเช่ือมโยงหรือ

ความแตกต่างของแต่ละแขนงเพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดให้กับตนเองได้ 

.2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะปญัญา 

- มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์และปญัหาในการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

- มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล อ้างอิง 

-  มีทักษะในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในกระบวนการท างาน 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

- มีทักษะในการบริหารเวลาและการปรับตัวในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

• มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังส่วนสนับสนุน เป็นส่วนความรู้และทักษะทั่วไป ทั้งดา้นการ

ส่งเสริมทัศนคติ ลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ ส านึก คณุธรรมและจริยธรรม ได้แก่ 

.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบต่ตนเองและสังคม 

- มีคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 

- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น อตุสาหะ อดทน 

- มีความใฝ่รู้ในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

- มีทัศนคติที่ดีและเชิงบวก 

.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดแนวคิดและน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีทักษะและความรับผิดชอบ ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมมีารยาททางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

- เคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 

.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สามารสื่อสารทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิภาพ 

 

การด าเนินงาน 

   หลักสตูรมีการเนน้ย้ าเพื่อให้ผู้เรียนได้มาตรฐานจากผลการเรียนรู้ทางด้านต่างๆ  โดยมีการฝึกฝน

ทักษะจากรายวิชา ทั้งวิชาหลักและวิชาเลือกตามแผนการศึกษา โดยมีการจัดท าและวางแผนการ

เรียนการสอน (มคอ.2 และมคอ.3) ในรายละเอียดต่างๆ ทัง้เน้ือหาและทักษะของการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น 

 

 การประเมิน /การปรับปรุง 

 หลักสูตรได้ท าการทบทวนและปรับปรุงแผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum Mapping)  โดยเฉพาะมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งส่วน

หลักและส่วนสนับสนุน โดยเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการผลักดันให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ

เรียน  

 

 แหล่งข้อมูล 

• ข้อก าหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 

• Website ของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

• แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)   

• Website ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์

• รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 

• ตัวอย่างรายวิชา (มคอ.3) 
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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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ 

 

ผลการประเมนิตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
2.1 The information in the programme specification 

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

3 4 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 4 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงและรับรู้รายละเอียด 

3 4 
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 
ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 4 
ผลการด าเนนิงาน   

 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย แรกเริ่มมาจากสาขาภาพพิมพ์
เดิม ซึ่งขณะนัน้ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาภาพพิมพ์มีจ านวนลดลง ส่งผลให้นักเรียนที่สนใจในสาขา
ภาพพิมพ์มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สาขาภาพพิมพ์จึงได้เล็งเห็นปัญหา และความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงได้ท าการเปิดสาขากราฟิกมีเดียเข้ามาร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อสาขา
เป็น “สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย” ที่มุ่งเน้นใหน้ิสิตสามารถสร้างกระบวนการทางความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าของงานศิลปะทางภาพพิมพ์แบบดั้งเดิมและงานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีความ
แปลกใหม่บนสื่อมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถน ากระบวนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ระบบขั้นตอนที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัยและองค์กร สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียจึงมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการน าศาสตร์ทางศิลปะและการประยุกต์ (จากงานออกแบบในปัจจบุัน) มาผสมผสานกันเพ่ือให้เส้นแบ่ง
ระหว่างศาสตร์ทั้ง 2 ลดน้อยลง  ซึ่งปัจจุบันศาสตร์ทั้ง 2 นัน้สามารถหยิบยืมรูปแบบมาใช้ระหว่างกันจนงาน
ศิลปะและงานออกแบบอาจรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ปัจจุบันโครงสร้างของหลักสูตรที่ได้ด าเนินการตามแผน
ประกอบด้วย 2 โครงสร้าง คอื  

 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 



33 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

1. โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4) เป็นโครงสร้างที่ถูกพัฒนามาจากโครงสร้างหลักสูตรภาพพิมพ์ 
ประกอบด้วย 2 วิชาเอกเลือก คือ วิชาเอกกราฟิกอาร์ต และวิชาเอกกราฟิกมีเดีย ซึ่งนิสิตที่เข้าเรียนใน
โครงสร้างหลักสูตรนี้จ าเป็นต้องเลือกวิชาเอกตั้งแต่ตอนรับเข้าครั้งแรก ซึง่ในรายวิชาของวิชาเอกเลือกนั้นจะถูก
แยกกันอย่างชัดเจนโดยวิชาเอกกราฟิกอาร์ตจะมุ่งเน้นในการเรียนการสอนทางด้านเทคนิคกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางภาพพิมพ์โดยเฉพาะ เช่น วิชาภาพพิมพ์ผิวนูน วิชาภาพพิมพ์ร่องลึก วิชาภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม วิชาภาพพิมพ์พื้นราบ วิชากราฟิกอาร์ตขั้นสูง ส่วนวิชาเอกกราฟิกมีเดียจะมุ่งเน้นในการใช้สื่อมีเดีย
ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น พลาสติก ไม้ สื่อทางคอมพิวเตอร์ ตามรายวิชาดังนี้ วิชามีเดีย1 วิชามีเดีย2 
วิชามีเดีย3 การสร้างงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์  

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
 

2. โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2) เป็นโครงสร้างที่รวมเป็นวิชาเอกเดียว นิสิตที่เข้าศึกษาจ าเป็นต้องมี
การเรียนรู้ด้านกระบวนการทางภาพพิมพ์ และกระบวนการทางมีเดีย รวมถึงการน ากระบวนทั้ง 2 ศาสตร์นี้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีระบบขั้นตอน โดยหลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2559 ได้มีการแบง่
โครงสร้างรายวิชาเป็น 5 ส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร  
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2.1 รายละเอียดของหลักสตูรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554  

แผนงาน 

 เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2554 ได้ถูกพฒันามาจากหลักสูตรภาพพิมพ์ จึงมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรในเบื้องต้นโดยการผสมผสานสื่อ

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสรา้งสรรค์ผลงาน แต่ยังคงยึดหลกัวัตถุประสงค์ 6 ข้อ และหลักการทางเทคนิคของ

ศิลปะภาพพิมพ์ และเทคนคิของสื่อมีเดียที่เป็นที่มีความต้องการตามยุคสมัยในการจัดสรรรายละเอียดเนื้อหา

รายวิชา ส่งผลให้หลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้แบง่วิชาเอกเป็น 2 ส่วน คือ วิชาเอกกราฟิกอาร์ต 

(ภาพพิมพ์) และ วิชาเอกกราฟิกมีเดยี ซึ่งการแบ่งเนื้อหาในแต่ละวิชาเอกมีความชัดเจนและแตกต่างกันใน

การสร้างสรรค์ผลงานของนสิิต  

 

รายละเอียดเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกกราฟิกอาร์ต  

วัตถุประสงคส์าขาฯ รายวิชา ประโยชน์ของผู้เรียน 

มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ

กราฟิกอาร์ต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟกิอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

พื้นที่ในงานศิลปะ 

กราฟิกอาร์ตขั้นสูง 

นิสิตมีความรู้ ความช านาญในการ

สร้างสรรค์ผลงานทางภาพพิมพ ์

มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ และ

ประสบการณ์เชิงบูรณาการ 

กลุ่มวิชาเอก 

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

นิสิตมีความรู้ ความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถวางแผน

งานและเข้าใจในกระบวนการท างาน

ศิลปะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นิสิตยัง

สามารถน าความรู้จากประสบการณ์

โดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงานไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานทางภาพ
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ศิลปนิพนธ์ พิมพ ์

สามารถวิเคราะห ์วิจารณ์ 

พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป ์

องค์ประกอบศิลป์ 

คอมพิวเตอร์ในงานศิลปกรรม 

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม่ 

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย 

การวิจารณ์งานศิลปกรรม 

นิสิตมีความสามารถในการ วเิคราะห์

สุนทรียภาพทางศิลปะ น าไปพัฒนา

ตนเองในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 

มีจิตส านึกร่วมในการสืบสานคุณค่า

ของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟิกอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

พื้นที่ในงานศิลปะ 

กราฟิกอาร์ตขั้นสูง 

นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ  และสิ่งที่

สัมพันธ์กับงานศิลปะ เพ่ือเป็นแรง  

จูงใจในการสรา้งสรรค์ผลงานต่อไป 

รวมถึงเห็นความส าคัญในการสร้าง 

สรรค์ผลงานทางภาพพิมพ์แบบดั้งเดิม 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวิตได้ 

กลุ่มวิชาเอก  

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

อักษรและภาพ 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค์ 

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟิกอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจาก

สาขาฯ ไปประยุกต์และมีการผสม 

ผสานความรู้ทางด้านภาพพิมพ์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีใ่ช้ในการท างาน

เพื่อการด ารงชีพได้  
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กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

พื้นที่ในงานศิลปะ และกราฟกิอาร์ตขั้นสูง 

เพื่อให้เปน็ผู้มีคุณธรรม ส านึกใน

วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ 

สังคม 

ทุกกลุ่มรายวชิา 

 

 

ทุกรายวิชามุง่เน้นและชี้เป็นประเด็น

ส าคัญในการเรียนการสอนตลอดจน 

การท างานในสังคม เรื่อง “การไม่

ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น” และ

การรู้ตนเองในหน้าที่ การตรงต่อเวลา 

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

เพื่อน าสิ่งรอบตัวมาพัฒนาตนเอง 

 

รายละเอียดเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับหลักสูตร กลุ่มวชิาเอกกราฟิกมีเดีย  

วัตถุประสงคส์าขาฯ รายวิชา ประโยชน์ของผู้เรียน 

มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ

กราฟิกมีเดีย 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมีเดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิติ  

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรคส์ื่อสมัยใหม ่ 

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

ก ากับศิลป ์

ครีเอทีฟกราฟิก 

นิสิตมีความรู้ ความช านาญในการ

สร้างสรรค์ผลงานสื่อมีเดียผ่านทาง

ระบบการพิมพ์เทคโนโลย ี

มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ และ

ประสบการณ์เชิงบูรณาการ 

กลุ่มวิชาเอก 

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

อักษรและภาพ 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน/ ศิลปนิพนธ์ 

นิสิตมีความรู้ ความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถวางแผน

งานและเข้าใจในกระบวนการท างาน

ศิลปะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นิสิตยัง

สามารถน าความรู้จากประสบการณ์

โดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงานไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานทางสื่อ

มีเดียต่าง ๆ  
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สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 

พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป ์

องค์ประกอบศิลป์ 

คอมพิวเตอร์ในงานศิลปกรรม 

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม่ 

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย 

การวิจารณ์งานศิลปกรรม 

นิสิตมีความสามารถในการ วเิคราะห์

สุนทรียภาพทางศิลปะ น าไปพัฒนา

ตนเองในรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

มีจิตส านึกร่วมในการสืบสานคุณค่า

ของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมีเดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิติ  

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่  

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

ก ากับศิลป ์

ครีเอทีฟกราฟิก 

นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ  และสิ่งที่

สัมพันธ์กับงานศิลปะ สื่อเทคโนโลย ี 

เพื่อเป็นแรง จูงใจในการสร้างสรรค ์

ผลงานต่อไป รวมถึงเห็นความส าคัญใน

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อใน

ชีวิตประจ าวัน 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวิตได้ 

กลุ่มวิชาเอก  

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

อักษรและภาพ 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมีเดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิติ  

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่  

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจาก

สาขาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือ

การด ารงชีพได้  
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ก ากับศิลป์ และ ครีเอทีฟกราฟิก 

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม ส านึกใน

วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ 

สังคม 

ทุกกลุ่มรายวชิา 

 

 

ทุกรายวิชามุ่งเน้นและชี้เป็นประเด็น

ส าคัญในการเรียนการสอนตลอดจน 

การท างานในสังคม เรื่อง “การไม่

ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น” และ

การรู้ตนเองในหน้าที่ การตรงต่อเวลา 

และรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  

เพื่อน าสิ่งรอบตัวมาพัฒนาตนเอง 

 

การด าเนินงาน 

 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

ถูกก าหนดเนื้อหารายละเอียดจากคณาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญเฉพาะทางภาพพิมพ์ จ านวน 3 ทา่น 

และคณาจารย์ที่มีความช านาญด้านนิเทศศลิป์ จ านวน 2 ท่าน ด้วยวิธีการน าข้อมูลด้านกราฟิกอาร์ตจาก

หลักสูตรภาพพิมพ์เดิมมาปรับพัฒนา และข้อมูลด้านกราฟิกมีเดียจากประสบการณ์ของคณาจารย์ ดังนั้น 

รายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรได้มาจากมุมมอง ประสบการณ์ของคณาจารย์ประจ า

หลักสูตร และผลส าริดจากหลักสูตรภาพพิมพ์เดิม รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิทางวิชาการ 

และผู้ประกอบการทางด้านกราฟิกเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการจัดท าวัตถุประสงค์และทิศทางภาพรวมของ

หลักสูตร ซึ่งจดัท าในรูปแบบเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ประกอบด้วยข้อมูลด้านค าอธิบายรายวิชาแผน

ที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) รวมถึงแผนการศกึษาในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตร เอกสารนี้ได้ถูกเผยแพร่โดยคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้สาขาได้มีการจัดโครงการเพื่อนักเรยีนที่มีความสนใจด้าน

ศิลปะภาพพิมพ์ การแสดงผลงานของนิสิต ณ หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเผยแพร่

หลักสูตรสู่สาธารณะ  

 

การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

ตลอดระยะเวลา 4 ปี จากการใช้โครงสร้างหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2554 ในการเรียนการสอน พบข้อสังเกตและสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ 

1. เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2554 เป็นการพัฒนาเน้ือหาหลักสูตรจากมุมมองของคณาจารย์
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ประจ าหลักสูตร ดังนั้น เนื้อหารายละเอียดจึงเป็นเพียงมุมมองเดียวของผู้สอน โดยผู้สอนมีประสบการณ์ด้านใด
จะก าหนดสิ่งนั้นขึ้นเพื่อให้นิสิตมีทิศทางคล้องตาม  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 คือ การผสมผสานเพื่อลดช่องว่างระหว่างศิลปะและ
งานออกแบบ ซึ่งการแบ่งวิชาเอกกราฟิกอาร์ต และ วิชาเอกกราฟิกมีเดีย โดยให้นิสิตเลือกวิชาเอกตั้งแต่แรกเข้า 
ส่งผลให้นสิิตวิชาเอกกราฟิกอาร์ตไม่ได้รับความรู้ทางกราฟิกมีเดีย และนิสิตวิชาเอกกราฟิกมีเดียไม่ได้รับความรู้
ทางกราฟิกอาร์ตอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ 

3. นิสิตเกิดความสับสนในรายละเอียดของหลักสูตร เนื่องจากช่ือของหลักสูตรค่อนข้างใกล้เคียงกับการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ ส่งผลตอ่การรับเข้าของนิสิตที่มีจ านวนค่อนข้างสูงในการสมัครผิดสาขา ซึ่งในช่วงแรก
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีความไม่ชัดเจนในการน าเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน ท าให้ผลงานของนิสิตยัง
มีความคลุมเคลือ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรต้ังไว้ 

4. นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study ที่เป็นรายวิชาในการศึกษาค้นคว้า
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจากการทดลองเพื่อน าไปพัฒนาต่อในรายวิชาศิลปนิพนธ์ หรือ Thesis) เกิด
ความสนใจในด้านอ่ืน ๆ ที่ตนเองไม่มีความช านาญ เช่น นิสิตวิชาเอกกราฟิกอาร์ตสนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ นิสิตกราฟิกมีเดียสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนการเทคนิคทาง
ภาพพิมพ์ ส่งผลให้นิสิตไมส่ามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ เพราะไม่มีความช านาญ
เฉพาะทางมากพอ และเป็นการเรียนรู้ระยะสั้นจึงไม่สามารถเข้าใจได้ทกุกระบวนการ 

 
หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559  

แผนงาน 

สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย ได้ตระหนักในข้อสังเกตที่พบของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 จึง
ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับใน พ.ศ.2559 ซึ่งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิก
อาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้มีการรวมเป็นเอกเดียว ไม่มีการแบง่วิชาเอก มุ่งเน้นให้นิสิต
ได้มีการเรียนรู้ทางศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์ และศาสตร์ทางสื่อสมัยใหม่ สามารถผสมผสานและประยกุต์ศาสตร์
ทั้ง 2 ได้อย่างลงตัว เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความแตกต่างไปจากเดิม โดยยึดหลักการของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เป็นที่ตั้ง และก าหนดกลุ่มรายวิชาให้มีความสอดคล้อง ตามตารางดังนี้ 

 
ELO โครงสร้างรายวิชาที่สอดคลอ้ง 

 
1. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิด 
และสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 

 
กลุ่มวิชากระบวนการทางความคิด ได้แก ่
วิชาการออกแบบ 2มิต ิ
วิชาการออกแบบ 3มิต ิ
วิชาการทดลองการแสดงออกทางความคิด 
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วิชาพื้นที่ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
วิชาอักษรและภาพ  
 

 
2. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัตงิานจริงโดยใช้ 
เทคนิคและกระบวนการของภาพพิมพ์ 

 
กลุ่มวิชาเทคนิคพืน้ฐาน ได้แก่  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 2: ภาพพิมพ์ร่องลึก  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 3: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 4: ภาพพิมพ์พื้นราบ 
วิชาวิวัฒนาการศิลปะและการออกแบบ 

 
3. สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้จาก 
งานศิลปะภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบนั 

 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไดแ้ก ่
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 
วิชาสื่อสมัยใหม ่
วิชาการประยุกต์กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดียในเชิงธุรกิจ 

 
4. สามารถวิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะในการ 
น าไปใช้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้อยา่งมีระบบ 

 
กลุ่มวิชาวัสดแุละการทดลอง ได้แก ่
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 1  
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 2 
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 3 

 
5. สามารถสรา้งสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน 

 
กลุ่มวิชาขั้นสงู ได้แก ่
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียขั้นสูง 
วิชาการศึกษาส่วนบุคคล 
วิชาการสัมมนากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 
วิชาศลิปนพินธ์ 

การด าเนินงาน 

 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้มี

การรวบรวมข้อมูลผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ นิสิตในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บณัฑิต 

และนิสิตเข้าใหม่ เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ส่งผลให้
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สาขาฯได้มีการปรับเปลี่ยนผลการเรียนรู ้(ELO) ของหลักสูตรใหม่ทั้ง 12 ข้อ แบ่งเป็นผลการเรียนรู้แบบ

ทั่วไป และผลการเรียนรู้แบบเฉพาะ 

ELO BUU สาขากราฟิกอาร์ต 
และกราฟิกมีเดีย 

องค์กร
วิชาชีพ 

Generic Outcomes 
1. มีความรู ้ความสามารถด้านศิลปะภาพพิมพ์  
และสื่อศิลปะ 

   

2. ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณ   
วิชาชีพ 

   

3. พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจติสาธารณะ 
ในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

   

4. มีความสามารถในการวิจัย วิจารณ์ และน าเสนองานทางด้าน 
ศิลปะอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามกระบวนการทางศิลปะ 

   

5. สามารถน าความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใน 
การท างานได้ 

   

Subject Specific Outcomes 
6. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิดและ 
สร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 

 
  

7. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้เทคนิค 
และกระบวนการของภาพพิมพ์  

 
  

8. สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้จากงานศิลปะ 
ภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของสังคมในปัจจุบัน 

   

9. สามารถวิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะในการน าไป 
ใช้ในศาสตร์อืน่ ๆ ได้อย่างมีระบบ 

 
  

10. สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  
  

 

โดยเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมภายในสาขา ประกอบด้วย

คณาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญเฉพาะทางภาพพิมพ์ จ านวน 3 ท่าน และคณาจารย์ที่มคีวามช านาญด้าน

นิเทศศิลป ์จ านวน 2 ท่าน และอาจารย์ด้านออกแบบที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ท่าน จากนั้นได้ก าหนดกลุ่ม



42 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

รายวิชาซึ่งพจิารณาจากรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 แยกเป็นหมวดกลุ่มให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดขึ้น ซึ่งผลที่ได้คือ มีการปรับเปลี่ยน ควบรวมบางวิชา และแยกบาง

รายวิชาออกจากัน รวมทั้งก าหนดรายวิชาใหม่ และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิทางวิชาการ และ

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนจัดท าเป็นเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ซึ่งได้

ถูกเผยแพร่โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้สาขายังได้มีการจัดโครงการ การ

แสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการเผยแพร่หลักสูตร

สู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่หลักสูตรผ่านทางWebsite ของสาขาฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูล

รายละเอียดของหลักสูตรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 

การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

ตลอดระยะเวลา 3 ป ีจากการใช้โครงสร้างหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2559 ในการเรียนการสอน พบข้อสังเกตและสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ 

1. เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 เป็นการพัฒนาเน้ือหาหลักสูตรจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังนั้น เนื้อหารายละเอียดจึงเป็นมุมมองจากหลายด้าน ส่งผลให้หลักสูตรมีความชัดเจนมากขึ้น และมคีวาม
น่าสนใจต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบการ นิสิตเข้าใหม่ เนื่องจากผลงานและวธิีการเรียนการสอนได้
สนับสนุนด้านการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัจจุบันและมีความแตกต่างจากงานศิลปะไปจากเดิม รวมทั้งคณาจารย์ผู้
มีการปรับมมุมอง ทัศนคติในการน าข้อมูลมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ได้มาจาก
ประสบการณ์ส่วนบุคคลอย่างเดียว แต่ยังน าข้อมูลจากความเป็นไปทางสังคม เศรษฐกจิ วัฒนธรรมในปัจจุบัน
มาใช้เป็นฐานในการปรับหลักสูตร 

2. นิสิตมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้ง่ายขึ้นด้วย
วิธีการสืบค้นผ่านทาง Websiteของสาขาฯ 

3. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทิศทางในการด าเนินการตามหลักสูตรชัดเจนมากขึ้น และมีแนวทางที่เข้าใจ
ในหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้คณาจารย์ทางด้านกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียต่างเข้าใจทั้ง 2 ด้าน 
ของหลักสูตร และมีความเขม้แข็งในการพฒันากว่าเดิม 
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2.2 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลมุและทันสมัย 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554  

แผนงาน 

 แม้ว่าหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ไดก้ าหนดให้มีการแบ่งเอกสาขาเป็น 2 ส่วน แต่รายละเอียด

วิชาเอกกราฟิกอารต์ และกราฟิกมีเดีย มีความเหมือนกันในเนื้อหา และวิธีการสอน 

รายละเอียดวชิาเอกสาขากราฟิกอาร์ต และวิชาเอกกราฟิกมีเดีย 

กลุ่มวิชา วัตถุประสงค ์ วิธีการสอน การวัดผล 

กลุ่มวิชาเอก  

(กราฟิกอาร์ต และ กราฟิกมีเดีย) 

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

อักษรและภาพ 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

มีทัศนคติในการแสวงหา

ความรู้ ความคิดสร้าง 

สรรค์ และประสบการณ์

เชิงบูรณาการ 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการแจ้ง

รายละเอียดของวิชา เช่น 

วัตถุประสงค์ของวิชา  

วัน-เวลาการเรียน เนื้อหาที่สอนใน

แต่ละอาทิตย์ เอกสารแนะน าให้

ศึกษา การประเมนิ ในวันแรกของ

การเรียน 

- ทุกรายวิชาประกอบด้วยผู้สอน

จ านวน 1 ท่านต่อรายวิชา ยกเว้น

วิชาการศึกษาส่วนบุคคล และวิชา

ศิลปนิพนธ์  

- ผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย พร้อม

ยกตัวอย่างผลงานที่ใกล้เคียงเพื่อ

เป็นแนวทางให้นิสิตได้เกิด

แรงผลักดันในด้านความคิด ส่วน

ภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอนจะท าการ

ปฏิบัติตัวอย่างและจึงให้นิสิตได้ฝึก

ปฏิบัติตาม 

- เมื่อนิสิตมคีวามรู้และได้ฝึกปฏิบัติ

แล้ว ผู้สอนจึงก าหนดงานเพื่อให้

นิสิตได้มีการฝกึทุกกระบวนการ 

- ใช้วิธีการพิจารณาความ

สมบูรณ์ของผลงานเป็น

หลัก ประกอบกับแนวคิด 

ที่มีความสอดคล้องกับ

รูปแบบผลงานหรือไม ่

- การมีประเมินคะแนน

จากการเข้าเรียนตลอด

ภาคการศึกษาในสัดส่วน 

10% 

- ตลอดภาคการศึกษาจะ

พิจารณาผลงานขนาดเล็ก

ในแต่ละอาทิตย ์(คะแนน

สะสม) เพื่อตรวจสอบ

พัฒนาการของนิสิต และ

จะถูกน ามารวมกับการ

ประเมินวัดผลในผลงาน

สรุปตอนปลายภาค  
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ด้วยตนเอง ซึ่งจ านวนและขนาด

ของงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

กับรายวิชา 

- นิสิตสามารถเข้าพบ และขอ

ค าแนะน าจากผู้สอนได้จากการ 

นัดหมายนอกเวลาชั่วโมงเรียน 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟิกอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

พื้นที่ในงานศิลปะ 

กราฟิกอาร์ตขั้นสูง 

 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมีเดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิติ  

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่  

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

ก ากับศิลป ์

ครีเอทีฟกราฟิก 

- มีความรู ้ความสามารถ 

ด้านศิลปะกราฟิกอาร์ต 

- มีจิตส านึกร่วมในการ 

สืบสานคุณค่าของศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ 

- สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิตได้ 

 

- มีความรู ้ความสามารถ 

ด้านศิลปะกราฟิกมีเดีย 

- มีจิตส านึกร่วมในการ 

สืบสานคุณค่าของศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ 

- สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิตได้ 

 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการแจ้ง

รายละเอียดของวิชา เช่น 

วัตถุประสงค์ของวิชา  

วัน-เวลาการเรียน เนื้อหาที่สอนใน

แต่ละอาทิตย์ เอกสารแนะน าให้

ศึกษา การประเมินในวันแรกของ

การเรียน 

- ทุกรายวิชาประกอบด้วยผู้สอน

จ านวน 1 ท่านต่อรายวิชา 

- ผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย พร้อม

ยกตัวอย่างผลงานที่ใกล้เคียงเพื่อ

เป็นแนวทางให้นิสิตได้เกิด

แรงผลักดันในด้านความคิด ส่วน

ภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอนจะท าการ

ปฏิบัติตัวอย่างและจึงให้นิสิตได้ฝึก

ปฏิบัติตาม 

- เมื่อนิสิตมคีวามรู้และได้ฝึกปฏิบัติ

แล้ว ผู้สอนจึงก าหนดงานเพื่อให้

นิสิตได้มีการฝึกทุกกระบวนการ 

ด้วยตนเอง ซึ่งจ านวนและขนาด

ของงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

กับรายวิชา 

- ใช้วิธีการพิจารณาความ

สมบูรณ์ของผลงานเป็น

หลัก ประกอบกับแนวคิด 

ที่มีความสอดคล้องกับ

รูปแบบผลงานหรือไม ่

- การมีประเมินคะแนน

จากการเข้าเรียนตลอด

ภาคการศึกษาในสัดส่วน 

10% 

- ตลอดภาคการศึกษาจะ

พิจารณาผลงานขนาดเล็ก

ในแต่ละอาทิตย์ (คะแนน

สะสม) เพื่อตรวจสอบ

พัฒนาการของนิสิต และ

จะถูกน ามารวมกับการ

ประเมินวัดผลในผลงาน

สรุปตอนปลายภาค 
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- นิสิตสามารถเข้าพบ และขอ

ค าแนะน าจากผู้สอนได้จากการ 

นัดหมายนอกเวลาชั่วโมงเรียน 

 

การด าเนินงาน 

 ทุกรายวิชเอกของหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรงุ 

พ.ศ.2554 คือ รายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิการก าหนดเนื้อหาและรายละเอียดมาจาก

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน ซึ่งก่อนการเปิดภาคการศึกษาผูส้อนจะท าการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละรายวิชาที่

รับผิดชอบต่อที่ประชุมภายในสาขาฯ เพื่ออธิบายเน้ือหา หลักการตามความเหมาะสมของวิชา ซึ่งบางภาค

การศึกษาผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือสื่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสังคม เมื่อมีมติ

เห็นชอบผู้สอนจึงท าการจัดท าเอกสารรายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา และ

ท าเอกสารข้อมูลทั่วไปของรายวิชาเพื่อแจ้งรายละเอียดวิชาให้นิสิตทราบในวันแรกของภาคการศึกษา ผู้สอน

ใช้วิธีการแบ่งเนื้อหาแต่ละรายวิชาออกเป็น 15 -16ครั้ง ตอ่ ภาคการศึกษา โดยแต่ละครั้งจะประกอบด้วยการ

บรรยายผ่านทางคอมพิวเตอร์พร้อมรูปภาพตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้สอนจะท าการสาธิตตัวอย่าง

ให้นิสิต และ ก าหนดชิ้นงานให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ (ผลงานขนาดเล็ก) ก าหนดให้ครั้งสุดทา้ยเป็นการสร้างสรรค์

ผลงานขนาดใหญ่ เพื่อวัดผลในความรู้ ความสามารถตลอดภาคการศึกษา ในการฝึกปฏบิัติทุกครั้งจะ

สอดแทรกกระบวนการสรา้งสรรค์ผลงานทางศิลปะไว้ โดยส่วนหนึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา

แนวทาง และอีกส่วนมาจากนิสิตที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง และมีการน าเสนอต่อผู้สอน เกือบทุก

รายวิชามีการจัดให้นิสิตได้น าเสนอผลงานขอตนเอง เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมห้อง และเป็นการ

ฝึกฝนให้นิสิตได้มีการแสดงออกทางความคิด ซึ่งนิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพใน

อนาคตได้ การวัดผลของรายวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1. คะแนน

เก็บที่มาจากการประเมินผลงานในแต่ละอาทิตย์ 2. คะแนนจากผลงานสรุปปลายภาค 3. คะแนนะการเข้า

เรียน ซึ่งการวัดผลจากส่วนที ่1 และ 2 นั้นมีเกณฑ์การวัดจากความสมบรูณ์ของผลงาน แนวความคิดที่

สอดคล้องกับผลงาน ผู้สอนจะท าการแจ้งประกาศให้นิสิตทราบคะแนนในช่วงกลางภาค เพื่อความเที่ยงธรรม

และชดัเจน รวมถึงเป็นการแจ้งเตือนนิสิตที่อยู่ในเกณฑ์การประเมนิที่ต่ ากว่ามาตรฐาน และจัดท าคะแนนอีก

ครั้งช่วงปลายภาคการศึกษา รวมถึงการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ผ่านระบบของ

มหาวิทยาลัยบูรพา  
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การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

 1. เนื้อหาบางรายวิชามีความใกล้เคียงกัน ส่งผลให้นิสิตเกิดความสับสนในรายละเอียดของวิชา  

 2. เนื้อหารายวิชาถูกก าหนดจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นการก าหนดแบบมุมมองเดียว 

ส่งผลให้เนื้อหารายวิชาไม่มีความทันสมัยมากพอ และไม่เปน็ที่แพร่หลายในวงการวิชาชีพ เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน แต่เนื้อหารายวิชายังคงใช้โปรแกรมที่ตอบรับเมื่อประมาณ 5 ปี

ก่อน ประกอบกับอุปกรณ์เสริมในการใช้ควบคุมกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีความทันสมัย เช่น 

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในวงการงานออกแบบ ซึ่งสาขาฯไม่ได้จัดสรรใหน้ิสิตได้เรียนรู้ตามยุค

สมัยเท่าที่ควร 

 3. ผลตอบรับจากการประเมินคะแนน มีความไม่เที่ยงตรง และไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าผลงานที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นเช่นไร ส่งผลให้นิสิตแสดงความคิดเห็นว่าผู้สอนประเมินผลงานจากความชอบส่วน

บุคคลตามแนวทางของผู้สอนเท่านั้น และเปน็เหตุให้นิสิตตัดสินใจสร้างผลงานตามที่ผู้สอนบอกทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ตรงใจผู้สอนมากที่สุด 

 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

แผนงาน 

จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของการด าเนินงานตามรายวิชาของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 สาขาจึง
ได้เล็งเห็นความส าคัญ และใช้เกณฑ์การก าหนดผลการเรยีนรู ้(ELO) มาเป็นบรรทัดฐานในการก าหนดรายวิชา
และเนื้อหา วิธีการสอน การวัดผลใหมอี่กครัง้ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

 
กลุ่มวิชา วัตถุประสงค ์ วิธีการสอน การวัดผล 

กลุ่มวิชากระบวนการทางความคิด 
วิชาการออกแบบ 2มิต ิ
วิชาการออกแบบ 3มิต ิ
วิชาการทดลองการแสดงออกทางความคิด 
วิชาพื้นที่ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
วิชาอักษรและภาพ  
 

มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายกระบวนการคิด 
และสร้างงานศิลปะ 
ภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการ

แจ้งรายละเอยีดของวิชา 

เช่น วัตถุประสงค์ของวิชา  

วัน-เวลาการเรียน เนื้อหาที่

สอนในแต่ละอาทิตย์ 

เอกสารแนะน าให้ศึกษา 

การประเมินในวันแรกของ

การเรียน 

การวัดผลของผลงานใช ้
เกณฑ์การประเมิน  
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. เนื้อหารายละเอียด30% 
พิจารณาจาก 
1.1) มีแนวความคิดชัดเจน 
1.2) มีข้อมลูหรือเอกสาร 
อ้างอิงเพื่อสอดคล้องกับ
แนวความคิด 
1.3) มีขั้นตอนในการพัฒนา
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- ผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย 

พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่

ใกล้เคียงเพื่อเป็นแนวทาง 

ให้นิสิตได้เกิดแรงผลักดัน 

ในด้านความคิด  

ส่วนภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอน

จะท าการปฏิบัติตัวอย่าง

และจึงให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ

ตาม 

- เมื่อนสิิตมคีวามรู้และได้

ฝึกปฏิบัติแล้ว ผู้สอนจึง

ก าหนดงานเพื่อให้นิสิตได้มี

การฝึกทุกกระบวนการ 

ด้วยตนเอง ซึ่งจ านวนและ

ขนาดของงานขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมกับรายวิชา 

- นิสิตสามารถเข้าพบ และ

ขอค าแนะน าจากผู้สอนได้

จากการนัดหมายนอกเวลา

ชั่วโมงเรียน 

รูปแบบผลงานและ
กระบวนการที่มีระบบ 
ชัดเจน (Sketch หรือ  
Model)    
1.4) มีขั้นตอนในการพฒันา
ไปสู่ผลงานที่มรีะบบชัดเจน 
1.5) มีการน าเสนอเทคนิค 
ของผลงานที่สอดคล้องกับ
แนวความคิด 
2. ผลงาน60 % 
2.1) แนวความคิดสอดคล้องกับ
ผลงานจริง 
2.2 รายละเอียดครบถ้วน 
ผลงานมีความประณีตและ
สมบูรณ ์
2.3) ขนาดช้ินงานเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. การเข้าเรียน10% 
 

กลุ่มวิชาเทคนคิพื้นฐาน  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1:  
ภาพพิมพ์ผิวนูน  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 2:  
ภาพพิมพ์ร่องลึก  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 3:  
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 4:  
ภาพพิมพ์พื้นราบ 

มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานจริงโดยใช้ 
เทคนิคและกระบวนการ 
ของภาพพิมพ์ 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการ

แจ้งรายละเอียดของวิชา 

เช่น วัตถุประสงค์ของวิชา  

วัน-เวลาการเรียน เนือ้หาที่

สอนในแต่ละอาทิตย์ 

เอกสารแนะน าให้ศึกษา 

และการประเมินในวันแรก

ของการเรียน 

การวัดผลของผลงานใช ้
เกณฑ์การประเมิน  
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. เนื้อหารายละเอียด30% 
พิจารณาจาก 
1.1) มีแนวความคิดชัดเจน 
1.2) มีข้อมลูหรือเอกสาร 
อ้างอิงเพื่อสอดคล้องกับ
แนวความคิด 
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วิชาวิวัฒนาการศิลปะและการออกแบบ 
 

- กลุ่มรายวิชานีมุ้่งเน้นใน 
การเรียนการสอนทาง 
ด้านเทคนิคภาพพิมพ์  
และกระบวนการทางความ 
คิด รวมถึงการน าผลงาน 
ทางภาพพิมพ์ไปพัฒนาต่อ 
ผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ ดังนั้น 
กลุ่มรายวิชานี้จะประกอบ 
ด้วยผู้สอนที่มีทักษะเฉพาะ
ทางด้านภาพพิมพ์ 
1 ท่าน และ ผูส้อน 
เฉพาะทางด้านมีเดีย  
1 ท่าน โดยผูส้อนทั้ง 2 
จะท าการเข้าสอนพร้อม 
กัน ซึ่งในช่วงแรกผู้สอน 
เฉพาะทางด้านภาพพิมพ์ 
จะเริ่มท าการสอนเทคนิค  
ภาพพิมพ์ก่อนจนถึงกลาง 
ภาค และหลังจากนั้น 
ผู้สอนทางด้านมีเดียจะ 
ท าการสอนต่อในช่วงครึ่ง  
ภาคการศึกษาหลัง  
โดยทั้ง 2 ช่วงมีความ 
ต่อเนื่องในด้านเนื้อหา  
เช่น ผลงานที่ได้จากการ
ท างานทางภาพพิมพ์ใน
ช่วงแรกจะถูกน ามาใช้ต่อ 
ในการผสมผสานสื่อมีเดีย 
ผ่านระบบทางคอมพิวเตอร์ 
ในครึ่งภาคการศึกษาหลัง 
 
 

1.3) มีขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบผลงานและ
กระบวนการที่มีระบบ 
ชัดเจน (Sketch หรือ  
Model)    
1.4) มีขั้นตอนในการพัฒนา
ไปสูผ่ลงานที่มรีะบบชัดเจน 
1.5) มีการน าเสนอเทคนิค 
ของผลงานที่สอดคล้องกับ
แนวความคิด 
 
2. ผลงาน60 % 
2.1) แนวความคิดสอดคล้องกับ
ผลงานจริง 
2.2 รายละเอียดครบถ้วน 
ผลงานมีความประณีตและ
สมบูรณ ์
2.3) ขนาดช้ินงานเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. การเข้าเรียน10% 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 
วิชาสื่อสมัยใหม ่
วิชาการประยุกต์กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดีย 
ในเชิงธุรกิจ 

สามารถประยุกต์และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้จาก 
งานศิลปะภาพพิมพ์สู่ 
เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลย ี
เพื่อตอบสนองความต้อง 
การของสังคมในปัจจุบัน 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการ 
แจ้งรายละเอียดของวิชา  
เช่น วัตถุประสงค์ของวิชา  
วัน-เวลาการเรียน เนื้อหาที่
สอนในแต่ละอาทิตย์  
เอกสารแนะน าให้ศึกษา  
และการประเมินในวันแรก 
ของการเรียน 
- ผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย 
พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
ใกล้เคียงเพื่อเป็นแนวทาง 
ให้นิสิตได้เกิดแรงผลักดัน 
ในด้านความคิด  
ส่วนภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอน 
จะท าการปฏิบัติไปพร้อม 
กับนิสิตโดยมีการฉายขึ้น 
บนจอ  
- เมื่อนิสิตได้ฝึกปฏิบัติแล้ว 
ผู้สอนจึงก าหนดงานเพ่ือให้
นิสิตได้มีการฝกึทุก
กระบวนการด้วยตนเอง 

การวัดผลของผลงานใช ้
เกณฑ์การประเมิน  
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. เนื้อหารายละเอียด30% 
พิจารณาจาก 
1.1) มีแนวความคิดชัดเจน 
1.2) มีข้อมลูหรือเอกสาร 
อ้างอิงเพื่อสอดคล้องกับ
แนวความคิด 
1.3) มีขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบผลงานและ
กระบวนการที่มีระบบ 
ชัดเจน (Sketch หรือ  
Model)    
1.4) มีขั้นตอนในการพัฒนา
ไปสู่ผลงานที่มรีะบบชัดเจน 
1.5) มีการน าเสนอเทคนิค 
ของผลงานที่สอดคล้องกับ
แนวความคิด 
2. ผลงาน60 % 
2.1) แนวความคิดสอดคล้องกับ
ผลงานจริง 
2.2 รายละเอียดครบถ้วน 
ผลงานมีความประณีตและ
สมบูรณ ์
2.3) ขนาดช้ินงานเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. การเข้าเรียน10% 

กลุ่มวิชาวัสดแุละการทดลอง  
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 1  
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 2 
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 3 

สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และพัฒนาทักษะในการ 
น าไปใช้ในศาสตร์อื่น ๆ 
 ได้อย่างมีระบบ 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการ 
แจ้งรายละเอียดของวิชา  
เช่น วัตถุประสงค์ของวิชา  
วัน-เวลาการเรียน เนื้อหาที่

การวัดผลของผลงานใช ้
เกณฑ์การประเมิน  
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. เนื้อหารายละเอียด30% 
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สอนในแต่ละอาทิตย์  
เอกสารแนะน าให้ศึกษา  
การประเมินในวันแรกของ 
การเรียน 
- ผู้สอนใช้วิธีการบรรยาย 
พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
ใกล้เคียงเพื่อเป็นแนวทาง 
ให้นิสิตได้เกิดแรงผลักดัน 
ในด้านความคิด  
ส่วนภาคปฏิบัตินั้น ผู้สอน 
จะท าการปฏิบัติตวัอย่าง 
และจึงให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ 
ตาม 
- เมื่อนิสิตมคีวามรู้และได ้
ฝึกปฏิบัติแล้ว ผู้สอนจึง
ก าหนดงานเพื่อให้นิสิตได้มี
การฝึกทุกกระบวนการ 
ด้วยตนเอง ซึ่งจ านวนและ

ขนาดของงานขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมกับรายวิชา 

- นิสิตสามารถเข้าพบ และ 
ขอค าแนะน าจากผู้สอนได ้
จากการนัดหมายนอกเวลา
ชั่วโมงเรียน 

พิจารณาจาก 
1.1) มีแนวความคิดชัดเจน 
1.2) มีข้อมลูหรือเอกสาร 
อ้างอิงเพื่อสอดคล้องกับ
แนวความคิด 
1.3) มีขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบผลงานและ
กระบวนการทีม่ีระบบ 
ชัดเจน (Sketch หรือ  
Model)  
1.4) มีขั้นตอนในการพัฒนา
ไปสู่ผลงานที่มรีะบบชัดเจน 
1.5) มีการน าเสนอเทคนิค 
ของผลงานที่สอดคล้องกับ
แนวความคิด 
 
2. ผลงาน60 % 
2.1) แนวความคิดสอดคล้องกับ
ผลงานจริง 
2.2 รายละเอียดครบถ้วน 
ผลงานมีความประณีตและ
สมบูรณ ์
2.3) ขนาดช้ินงานเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. การเข้าเรียน10%   

กลุ่มวิชาขั้นสงู  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดยีขั้นสูง 
วิชาการศึกษาส่วนบุคคล 
วิชาการสัมมนากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 
วิชาศิลปนิพนธ ์

สามารถสร้างสรรค์ชิ้น 
งานต้นแบบที่เป็น 
เอกลักษณ์เฉพาะตน 

- ทุกรายวิชาผูส้อนมีการ 
แจ้งรายละเอียดของวิชา  
เช่น วัตถุประสงค์ของวิชา  
วัน-เวลาการเรียน เนื้อหาที่
สอนในแต่ละอาทิตย์  
เอกสารแนะน าให้ศึกษา  
การประเมินในวันแรกของ 

การวัดผลของผลงานใช ้
เกณฑ์การประเมนิ  
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1. เนื้อหารายละเอียด30% 
พิจารณาจาก 
1.1) มีแนวความคิดชัดเจน 
1.2) มีข้อมูลหรือเอกสาร 
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การเรียน 
- กลุ่มรายวิชานี้เป็นกลุ่ม
รายวิชาขั้นสูงที่มุ่งเน้นให ้
นิสิตได้คิดค้น ทดลอง และ
ก าหนดรูปแบบผลงานด้วย
ตนเองจากการศึกษามา 
ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนด 
ของสาขาฯ เช่น  
ขนาดผลงาน และจ านวน
ผลงาน ดังนั้น กลุ่มราย 
วิชานี้จึงมีความหลากหลาย 
ในรูปแบบผลงาน  
จึงก าหนดให้ผู้สอนประจ า
หลักสูตรเข้าสอนทุกท่าน 
เพื่อให้ค าแนะน าที่หลาก 
หลายและมุมมองต่าง ๆ  
- ใช้วิธีการสอนโดยก าหนด 
ให้นิสิตตั้งโจทย์ สืบค้น 
ข้อมูลด้วยตนเอง และน า 
เสนอต่อผู้สอนทุกอาทิตย์  
ซึ่งผู้สอนจะท าการแนะน า 
แนวทางในการพัฒนาผล 
งานที่แตกต่างกันไป นิสิต 
จึงจ าเป็นต้องสรุปและ 
น าไปปรับแก้ในผลงาน  
เพื่อน ากลับมาเสนอใหม่ใน 
ครั้งต่อไป 
 
 
 

อ้างอิงเพื่อสอดคล้องกับ
แนวความคิด 
1.3) มีขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบผลงานและ
กระบวนการที่มีระบบ 
ชัดเจน (Sketch หรือ  
Model)  
1.4) มีขั้นตอนในการพัฒนา
ไปสูผ่ลงานที่มรีะบบชัดเจน 
1.5) มีการน าเสนอเทคนิค 
ของผลงานที่สอดคล้องกับ
แนวความคิด 
2. ผลงาน60 % 
2.1) แนวความคิดสอดคล้องกับ
ผลงานจริง 
2.2 รายละเอียดครบถ้วน 
ผลงานมีความประณีตและ
สมบูรณ ์
2.3) ขนาดช้ินงานเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. น าเสนอผลงาน10 % 
   3.1) การแตง่กายความ
เหมาะสมในการน าเสนอ 
ผลงาน 
   3.2) เนื้อหาในการน า 
เสนอชัดเจนครบถ้วน 
   3.3) Oral presentation 
ชัดเจนเข้าประเด็นไม่สับสน 
และสามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจถึง
เนื้อหาที่น าเสนออยู่ได้ 
อย่างมีระบบ 
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การด าเนินงาน 

 ทุกรายวิชเอกของหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอารต์และกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ.2559 ยังคงเป็นรายวิชาที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งการก าหนดเนื้อหา และ
รายละเอียดมาจากข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละปกีารศึกษา เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดผลการเรียนรู ้
(ELO) โดยผ่านการประชุมภายในจากคณาจารย์ของสาขาฯ ส่งผลใหส้ามารถจ าแนกกลุม่รายวิชาเป็น 5 กลุม่
หลัก แตล่ะรายวิชามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ถกูก าหนดซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาทาง
ความคิด ที่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถส้รางกระบวนการทางความคิดได้อย่างมีระบบ 2. กลุ่มวิชาพื้นฐาน คือ กลุ่ม
วิชาเทคนิคทางภาพพิมพ์และการน าผลงานทางภาพพิมพ์ไปพัฒนาต่อโดยผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายรูปแบบได้ 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี คือ กลุม่วิชาที่มุ่งเน้นให้นิสติสามารถ
ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามยุคสมัยในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ โดย
มีการก าหนดอุปกรณ์เสริมที่สามารถท างานร่วมกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรายวิชาได้ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 
มิติ ที่ถูกก าหนดในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 และ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอรใ์นรายวิชา
สื่อสมัยใหม่ 4. กลุ่มวิชาวัสดุและการทดลอง คือ กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นวัสดุหลากหลายชนิดในงานศิลปะ รวมถึง
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวัสดุต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์วัสดุ 30 ชนิด และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์วัสดุ เพื่อประโยชน์
ต่อนิสิตในการน าวัสดุมาใช้ได้อย่างถูกวิธี และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 5. กลุ่มวิชา
ขั้นสูง คือ กลุ่มวิชาที่นิสิตสามารถสร้างสรรค์กระบวนการท างานศิลปะตั้งแต่แนวความคิดถึงผลงานได้อย่างเป็น
ระบบ จากการเรียนรู้กลุ่มวชิาทั้ง 4 กลุ่มก่อนหน้านี้ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวิชาจะถูกน าเสนอเนื้อหาในที่
ประชุมภายในสาขาฯ โดยผู้สอนที่รับผิดชอบ เพื่ออธิบายเนื้อหา หลักการตามความเหมาะสมของวิชา (ทุก
รายวิชาของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 นี้ได้มีมติเห็นชอบให้มุ่งเน้นที่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและ
ผลลัพธ์ของนิสติ ส่งผลให้ปรมิาณชิ้นงานต่อรายวิชาลดลง) และเมื่อมมีติเห็นชอบจากที่ประชุมในรายวิชานัน้ 
ผู้สอนจึงท าการจัดท าเอกสารรายละเอียดของวิชา (มคอ. 3) ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา และท าเอกสาร
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชาเพื่อแจ้งรายละเอียดวิชาให้นิสิตทราบในวันแรกของภาคการศึกษา ผู้สอนใช้วิธีการแบ่ง
เนื้อหาแต่ละรายวิชาออกเป็น 15 -16ครั้ง ต่อ ภาคการศึกษา โดยแต่ละครั้งจะประกอบด้วยการบรรยายผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์พร้อมรูปภาพตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้สอนจะท าการสาธิตตัวอย่างให้นิสิต และ 
ก าหนดชิ้นงานให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ (ผลงานขนาดเล็ก) ก าหนดให้ครั้งสุดทา้ยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขนาด
ใหญ ่เพื่อวัดผลในความรู้ ความสามารถตลอดภาคการศึกษา ในการฝึกปฏิบัติทุกครั้งจะสอดแทรกกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะไว้ โดยสว่นหนึ่งผู้สอนจะเป็นผูค้วบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแนวทาง และอีกส่วนมา
จากนิสิตที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง และมีการน าเสนอต่อผู้สอน เกือบทุกรายวิชามีการจัดให้นิสิตได้
น าเสนอผลงานขอตนเอง เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมห้อง และเป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้มีการแสดงออก
ทางความคิด ซึ่งนิสิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ การวัดผลของรายวิชาใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คอื 1. เนื้อหารายละเอียด 30% พิจารณาจาก 
1.1) มีแนวความคิดชัดเจน 1.2) มีข้อมลูหรือเอกสารอ้างอิงเพื่อสอดคล้องกับแนวความคิด 1.3) มีขั้นตอนในการ
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พัฒนารูปแบบผลงานและกระบวนการที่มีระบบชัดเจน (Sketch หรือ Model) 1.4) มีขั้นตอนในการพัฒนาไปสู่
ผลงานที่มีระบบชัดเจน 1.5) มีการน าเสนอเทคนิคของผลงานที่สอดคลอ้งกับแนวความคิด 2. ผลงาน60 % 
พิจารณาจาก 2.1) แนวความคิดสอดคล้องกับผลงานจริง 2.2 รายละเอียดครบถ้วน ผลงานมีความประณีตและ
สมบูรณ์ 2.3) ขนาดชิ้นงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. การเข้าเรียน10% ยกเว้นกลุ่มรายวิชาขั้นสูงที่
ประเมินในส่วนที่ 3 จากน าเสนอผลงาน10 % พิจารณาจาก 3.1) การแต่งกายความเหมาะสมในการน าเสนอ 
ผลงาน 3.2) เนื้อหาในการน าเสนอชัดเจนครบถ้วน 3.3) Oral presentation ชัดเจนเข้าประเด็นไม่สับสน และ
สามารถท าใหผู้้ฟังเข้าใจถึงเนื้อหาที่น าเสนออยู่ได้อย่างมีระบบ โดยผู้สอนจะท าการแจ้งประกาศผลการประเมิน
ให้นิสิตทราบคะแนนในช่วงกลางภาค เพื่อความเที่ยงธรรมและชัดเจน รวมถึงเป็นการแจ้งเตือนนิสิตที่อยูใ่น
เกณฑ์การประเมินที่ต่ ากว่ามาตรฐาน และจดัท าคะแนนอีกครั้งช่วงปลายภาคการศึกษา รวมถึงการรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 
การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

 1. เนื้อหาในรายวิชามีความชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้นิสิตเข้าใจในรายละเอียดของวิชา และระบบการ

เรียนการสอนของหลักสูตร 

 2. เนื้อหารายวิชาถูกก าหนดจากข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยมาก

ขึ้น และมีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนในการเรียนการสอนทีแ่พร่หลายในวงการวิชาชีพ เช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์Sketchup ที่เปน็ที่แพร่หลายในวงการวิชาชีพ และ เป็นโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน มีความเหมาะสม

กับนิสิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ควบคูก่ับอุปกรณ์เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครือ่งพิมพ์

วัสดุ 30 ชนิด และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์วัสดุ ซึ่งสามารถช่วยให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ที่กวา้งขึ้น และเป็นที่สนใจ

กับนิสิตอย่างมาก 

 3. ผลตอบรับจากการประเมินคะแนน มีความเที่ยงตรงมากขึ้น และสามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าผลงานที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นเช่นไร ส่งผลให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น และนิสิต

สามารถแสดงศักยภาพของตนเองในสิ่งทีส่นใจได้อย่างชัดเจนขึ้น 

 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอยีด 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554  

แผนงาน/ การด าเนินงาน 

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ได้มีแนวทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 3 แนวทาง คือ 

1. เข้าถึงจากเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) เผยแพร่โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา 

2. เข้าถึงจากระบบทางคอมพิวเตอร์ Facebook ของสาขาฯ 
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3. เข้าถึงจากโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเปิดบ้านคณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการสร้างเสริม

อาชีพด้วยงานสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทยในภาคตะวันออก 

4. การแจ้งให้นิสิตทราบในการปฐมนิเทศนสิิตใหม ่

 

การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

1. ข้อก าหนดของหลักสูตรที่เผยแพร่โดยคณะฯ ยังไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ส่งผลให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเขา้ถึงข้อมูลของหลักสูตรได้อย่างเตม็ที่  

2. ระบบทางคอมพิวเตอร์ Facebook ของสาขาฯ มีข้อจ ากัดในการเข้าชมรับข้อมูล ประกอบกับเป็น

ระบบที่ค่อนข้างเปิดกว้างให้นิสิตเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จึงเป็นระบบทีไ่ม่เป็นทางการมากพอ และ

ขาดข้อมูลของสาขาฯในการประชาสัมพันธ์ 

3. การจัดโครงการกิจกรรมตา่ง ๆ สามารถเข้าถึงเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเท่านั้น 

ส่งผลให้นิสิตเข้าใหม่ส่วนมากมาจากภาคตะวันออก เมื่อเทียบปริมาณจ านวนนิสิตจากภาคอื่น ๆ  

4. การได้รับขอ้มูลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจากการส่งเอกสารในการประเมินหลักสูตร ซึ่งมีผล

ตอบรับกลับมาในจ านวนที่น้อยมาก เนื่องจากเอกสารตกค้างจากการส่ง และ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียไม่สะดวก

และยังไม่เข้าใจในหลักสูตรมากพอจึงไม่สามารถตอบแบบสอบถามผ่านเอกสารได้ 

5. จ านวนนักเรียนที่สมัครแรกเข้ารอบรับตรงอยู่ปริมาณค่อนข้างน้อย และจากการสัมภาษณ์ในการรับ

สมัครนักเรียนไม่ทราบแน่ชัดว่าหลักสูตรมีการเรียนการสอนอะไร เพราะไม่สามารถหาขอ้มูลหลักสูตรได้  

ในบางกรณีนักเรียนได้รับข้อมูลจากรุ่นพี่แตย่ังคงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและชัดเจนแน่นอน ส่งผลให้มกีาร

สมัครผิดหลักสูตรค่อนข้างมาก 

6. นิสิตปัจจุบนัยังคงสับสน และไม่เช่ือมั่นในข้อมูลของหลกัสูตรอย่างเด่นชัด ส่งผลให้เกิดการย้าย

สาขาวิชาในช่วงชั้นปีที่2 และการย้ายสถาบันอยู่ในปริมาณค่อนข้างมาก 

 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

แผนงาน 

จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในการด าเนินงานตามแผนของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่สามารถเข้าถึงและรับรู้
รายละเอียดของหลักสูตรได้นั้น ส่งผลให้หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้อยู่ในเชิง
รุกมากขึ้นในป ีพ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้นประเด็นในการสืบคน้ข้อมลูของหลกัสูตรได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีระบบ 
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การด าเนินงาน 
จากวัตถุประสงค์ของแผนงานในการสืบค้นข้อมูลของหลักสูตร ส่งผลใหห้ลักสูตรได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่อออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงในการพัฒนาด้านนี้ คือ 
ช่วงที่1 การประชาสัมพันธ์ผา่น Web Blog โดยเริ่มใช้ในชว่งต้นภาคการศึกษาที่ 2/2558 จนถึง ช่วงปลาย

ภาคการศึกษา1/2559 ระยะเวลา 1 ปี ผลตอบรับที่ได้นั้นประกอบด้วยข้อดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 
 
ข้อดี  
1. นิสิตรับทราบและเข้าถึงข้อมูลของหลักสตูรได้ง่ายขึ้น และมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม 
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเริ่มมีระบบอย่างชัดเจน 
3. เป็นศูนย์รวมของนิสิต และ บัณฑิตที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งปัจจุบัน

และอนาคตได้เป็นอย่างดี เช่น ผลงานของบัณฑิต และผลงานของนิสิตปัจจุบัน และ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตร
ได้จัดขึ้นในอนาคต  

 
ข้อควรปรับปรุง 
1. การใช้ Web Blog ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีข้อจ ากัดในการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจาก Web Blog 

คือระบบออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระบบจึงมีข้อจ ากัดในด้านขนาดของ Web ซึ่งขอ้มูลหลักสูตรมีปริมาณ
ค่อนข้างมากและละเอียด ส่งผลให้บางข้อมูลไม่สามารถเพิม่เติมได ้เช่น ข้อมูลการตอบกลับของบัณฑิต ผู้
ประกอบ และนิสิต 

2. การสืบค้น Web Blog ของหลักสูตร จ าเป็นต้องใส่ข้อมูล Web Blog การค้นหาทีค่รบถ้วน เช่น 
“http://buugamartmedia.wixsite.com/bgam” หากพมิพ์ตกหล่นไมค่รบตัวอักษร การสืบค้น Web Blog 
จะไม่เจอจึงเป็นการสืบค้นที่รบัทราบแต่เฉพาะนิสิต และบณัฑิตเท่านั้น การเผยแพร่ทั่วไปยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร 

3. นักเรียนเข้าใหม่ยังไม่ทราบข้อมูลหลกัสูตร ถึงแม้ว่ามีจ านวนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลในเกณฑ์ดีข้ึน  
4. ความเชื่อมั่นในหลักสูตรยังไม่คงที่ เนื่องจากนิสิตหลายคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
5. ระบบการพัฒนาด้าน ๆ ของสาขายังไม่คงที่ เช่น ระบบการย่ืนค าร้องขอใชห้้อง ระบบข้อร้องเรียน 
จากผลลัพธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Blog ช่วงแรกยังมีข้อสังเกตหลายประเด็น ส่งผลให้หลักสูตรได้

ท าการปรับปรุงและพัฒนาด้านนี้อีกครั้งในช่วงที่ 2 โดยเปลี่ยนจากการใช้ Web Blog เป็น Web Site เพื่อให้มี
การประชาสัมพันธ์แบบกว้างมากขึ้น 

 
ช่วงที่2 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site “www.gambuufa.com” โดยเริ่มใช้ในช่วงปลายภาค

การศึกษาที่ 1/2559 จนถึง ปจัจุบนั ระยะเวลา 8 เดือน ผลตอบรับที่ได้นั้นประกอบด้วยข้อดี และสิ่งทีค่วร
ปรับปรุง ดังนี้ 

 

http://buugamartmedia.wixsite.com/bgam
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ข้อดี  
1. ผู้มีส่วนได้สว่นเสียสามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้ง่ายและสะดวกขึน้มาก 
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีระบบอย่างชัดเจน 
3. การเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วน เช่น การได้งานท าของบัณฑิต ข้อมูลหลักสูตร วัตถุประสงค์และรายวิชาของ

หลักสูตร การประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังส่งผลให้ระบบใน
ด้านการพัฒนาสาขาฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เช่น ระบบการย่ืนค าร้องแบบฟอร์มต่าง ๆ ระบบการสอนในการ
สืบค้นข้อมูลหนังสือ 

4. การสืบค้นอยู่ในมุมกว้างมากขึ้น สามารถสืบค้นได้เป็นผลส าริด 
5. นักเรียนทีส่มัครแรกเข้าในแต่ละรอบมีปรมิาณสูงขึ้นกว่าทุกปี 50% และจากการสัมภาษณ์ในการรับ

สมัคร นักเรียนทราบแน่ชัดว่าหลักสูตรมีการเรียนการสอนอะไร และเข้าใจในหลักสูตรอย่างชัดเจน เพราะ
สามารถสืบค้นข้อมูลได ้ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ที่รับสมัครนี้มีนักเรียนทีไ่ม่ทราบข้อมูลของหลักสูตร คิดเป็น 
1.28% ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนในปีก่อนหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างมาก 

6. นิสิตมีความเชื่อมั่นในหลักสูตรมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการย้ายสาขาวิชาลดลง และยังเป็นการเพิ่มความ
สนใจให้กับนิสติสาขาวิชาอื่น ที่มีปริมาณการย้ายเข้าที่สูงขึ้น 

7. ระบบการตอบกลับของข้อมูลจากบัณฑิต นิสิต และ ผู้ประกอบการ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึน้มาก เพราะ
สามารถตอบกลับผ่านระบบ Web Site สาขาฯได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

 
ข้อควรปรับปรุง 
1. เนื่องจากหลักสูตรขาดฝ่ายสนับสนุนในการดูแลข้อมูลของ Web Site ส่งผลให้การปรับปรุงข้อมลูที่

เปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งค่อนข้างล่าช้ากว่าก าหนด  
2. ระบบ Web Site คือ ระบบที่ต้องมีผู้ค้นหาในปริมาณมาก ข้อมูล Web Site จึงจะปรับขึ้นอยู่ในหน้า

แรกของการสืบค้น Google ซึ่งตอนนี้มีผู้เข้าระบบจ านวน 3,566 ครั้ง (ตรวจสอบ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561) 
จึงยังไม่ถูกปรับอยู่ในหน้าแรกของการสืบค้น 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ข้อก าหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 
2. Web Site ของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย (www.gambuufa.com) 
3. แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping)   
4. Web Site ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (http://fineart.buu.ac.th/) 
5. รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการทบทวนหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 3 โครงสรา้งและเนือ้หาของหลักสูตร (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 มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

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

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

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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

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) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอยา่งเหมาะสม บูรณาการและทนัสมัย 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนนิงาน   
3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย แรกเริ่มมาจากสาขาภาพพิมพ์เดิม 
ซึ่งขณะนั้นความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในสาขาภาพพิมพ์มีจ านวนลดลง ส่งผลให้นักเรียนที่สนใจในสาขาภาพ
พิมพ์มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สาขาภาพพิมพ์จึงได้เล็งเห็นปัญหา และความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงได้ท าการเปิดสาขากราฟิกมีเดียเข้ามาร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ และเปลี่ยนชื่อสาขา
เป็น “สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย” ดังนั้น หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 จึงถูกออกแบบจาก
ปัญหา ณ ขณะนั้น ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 6 ข้อ ของหลักสูตร ดังนี้  

1. มีความรู ้ความสามารถด้านศิลปะกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
2. มีทศันคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เชิงบูรณาการ 
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 
4. มีจิตส านึกรว่มในการสืบสานคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
5. สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
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6. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม ส านึกในวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศิลปะภาพพิมพ์

และสื่อศิลปะในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานจริงจากการ
สร้างสรรคผ์ลงานและการแลกเปลี่ยนทัศนะในมิติต่าง ๆ นอกจากนีย้ังได้เรียนรู้รูปแบบของงานศิลปะอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของศาสตร์อื่น ๆ และการน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ที่ใหม่ทีห่ลากหลายและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

เนื่องจากหลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ไม่ได้ด าเนินการออกแบบผลการเรียนรู้ตั้งแต่ต้น และข้อมูล
ตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่คงที่ สง่ผลให้หลักสูตรพบข้อควรปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรไมม่ีความชัดเจนของผลการเรียนรู ้
2. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเกิดความสับสนในหลกัสูตร 
3. ทิศทางของหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงทกุปีการศึกษา 
4. ไม่สามารถก าหนดเนื้อหารายวิชาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักสูตรได้ 
5. ผลลัพธ์ของหลักสูตร (บัณฑิต) ไม่เป็นที่ตอ้งการของตลาดเท่าที่ควร 
 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของการด าเนินงานตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 คณาจารย์

ประจ าหลักสูตรจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลจากค าแนะน าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บัณฑิต นิสิต 

ผู้ประกอบการ คณาจารย์ วิเคราะห์และสรปุแนวทางการปรับปรุงโดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มี

ทางเลือกในการประยุกต์จากความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น โดยก าหนดผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร จ านวน 5 ข้อ และแบ่งโครงสร้างรายวิชาเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้

สอดคล้องกัน คือ  

1. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิดและสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ สอดคล้อง
กับกลุ่มวิชากระบวนการทางความคิด 

2. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้เทคนิคและกระบวนการของภาพพิมพ์ รวมถึงเทคนคิใน
สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

3. สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน สอดคล้อง
กับกลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

4. สามารถวิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะในการน าไปใช้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับกลุ่มวิชาวัสดุและ
การทดลอง 
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5. สามารถสรา้งสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน สอดคล้องกับกลุ่มวิชาขั้นสูง 
จากนัน้น าข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และผู้ประกอบการ ก่อนจัดท า

ในรูปแบบเอกสาร (มคอ.2) ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ไดม้ตยิกเลิกการแบง่วิชาเอกและรวมเป็น
วิชาเอกเดียว เพื่อให้มีความชัดเจนในเนื้อหา และตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่งผลให้นสิิตที่เขา้ศึกษาใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 จ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ด้านกระบวนการทางภาพพิมพ์ และกระบวนการทาง
มีเดีย รวมถึงการน ากระบวนการทั้ง 2 ศาสตร์นี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้อย่างมีระบบขั้นตอน 

 
การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

1. วัตถุประสงค์ และ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันมากขึ้น ส่งผลให้เนื้อหารายละเอียดมี
ความชัดเจน  

2. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรมากขึ้น 
3. ทิศทางของหลักสูตรมีความเข้มแข็ง และมีแนวทางที่ชัดเจน 
4. เนื้อหารายวิชามีความชัดเจน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้มากขึน้ 
5. บัณฑิตของหลักสูตรเป็นทีต่้องการของตลาด และผลลัพธ์การมีอาชีพรองรับอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
6. นิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแตกต่างจากงานศิลปะแบบเดมิ รวมทั้งยังสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 

3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนบัสนนุการบรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงัอย่างชัดเจน 
หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554  

เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

ไม่ไดก้ าหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน แตไ่ด้ก าหนดวัตถุประสงค์ 6 ข้อ เป็นบรรทัดฐานในการก าหนดเนื้อหา

รายละเอียดระหว่างกลุ่มรายวิชา และประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับ ดังนี้  

 

รายละเอียดเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกกราฟิกอาร์ต  

วัตถุประสงคส์าขาฯ รายวิชา ประโยชน์ของผู้เรียน 

มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ

กราฟิกอาร์ต 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟิกอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

นิสิตมีความรู้ ความช านาญในการ

สร้างสรรค์ผลงานทางภาพพิมพ์ 
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พื้นที่ในงานศิลปะ 

กราฟิกอาร์ตขั้นสูง 

มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ และ

ประสบการณ์เชิงบูรณาการ 

กลุ่มวิชาเอก 

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

การประยกุต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

นิสิตมีความรู้ ความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถวางแผน

งานและเข้าใจในกระบวนการท างาน

ศิลปะได้เป็นอย่างดี นอกจากนีน้ิสิตยัง

สามารถน าความรู้จากประสบการณ์

โดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงานไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานทางภาพ

พิมพ ์

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 

พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป ์

องค์ประกอบศิลป์ 

คอมพิวเตอร์ในงานศิลปกรรม 

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม ่

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย 

การวิจารณ์งานศิลปกรรม 

นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์

สุนทรียภาพทางศิลปะ น าไปพัฒนา

ตนเองในรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

มีจิตส านึกร่วมในการสืบสานคุณค่า

ของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟิกอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

พื้นที่ในงานศิลปะ 

กราฟิกอาร์ตขั้นสูง 

นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ  และสิ่งที่

สัมพันธ์กับงานศิลปะ เพ่ือเป็นแรง  

จูงใจในการสรา้งสรรค์ผลงานต่อไป 

รวมถึงเห็นความส าคัญในการสร้าง 

สรรค์ผลงานทางภาพพิมพ์แบบดั้งเดิม 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวิตได้ 

กลุ่มวิชาเอก  

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจาก

สาขาฯ ไปประยุกต์และมีการผสม 

ผสานความรู้ทางด้านภาพพิมพ์และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการท างาน
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อักษรและภาพ 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบคุคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกอาร์ต 

กราฟิกอาร์ต1: ภาพพิมพ์ผิวนนู  

กราฟิกอาร์ต2: ภาพพิมพ์ร่องลึก 

กราฟิกอาร์ต3: ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 

กราฟิกอาร์ต4: ภาพพิมพ์หิน 

พื้นที่ในงานศิลปะ และกราฟกิอาร์ตขั้นสูง 

เพื่อการด ารงชีพได้  

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม ส านึกใน

วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ 

สังคม 

ทุกกลุ่มรายวชิา 

 

 

ทุกรายวิชามุ่งเน้นและชี้เป็นประเด็น

ส าคัญในการเรียนการสอนตลอดจน 

การท างานในสังคม เรื่อง “การไม่

ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น” และ

การรู้ตนเองในหน้าที่ การตรงต่อเวลา 

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

เพื่อน าสิ่งรอบตัวมาพัฒนาตนเอง 

 

รายละเอียดเนือ้หาที่สอดคลอ้งกับหลักสูตร กลุ่มวิชาเอกกราฟิกมีเดีย  

วัตถุประสงคส์าขาฯ รายวิชา ประโยชน์ของผู้เรียน 

มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ

กราฟิกมีเดีย 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมีเดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิติ  

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่  

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

ก ากับศลิป ์

นิสิตมีความรู้ ความช านาญในการ

สร้างสรรค์ผลงานสื่อมีเดียผ่านทาง

ระบบการพิมพ์เทคโนโลย ี
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ครีเอทีฟกราฟิก 

มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ และ

ประสบการณ์เชิงบูรณาการ 

กลุ่มวิชาเอก 

การออกแบบ 2 มิต ิ

การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

อักษรและภาพ 

การประยุกต์ใช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

 

 

นิสิตมีความรู้ ความสามารถใน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถวางแผน

งานและเข้าใจในกระบวนการท างาน

ศิลปะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นิสิตยัง

สามารถน าความรู้จากประสบการณ์

โดยตรงในการสร้างสรรค์ผลงานไป

ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานทางสื่อ

มีเดียต่าง ๆ  

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 

พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทางทัศนศิลป ์

องค์ประกอบศิลป์ 

คอมพิวเตอร์ในงานศิลปกรรม 

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม ่

ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย 

การวิจารณ์งานศิลปกรรม 

นิสิตมีความสามารถในการ วเิคราะห์

สุนทรียภาพทางศิลปะ น าไปพัฒนา

ตนเองในรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

มีจิตส านึกร่วมในการสืบสานคุณค่า

ของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมเีดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิต ิ 

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่  

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

ก ากับศิลป ์

ครีเอทีฟกราฟิก 

นิสิตตระหนักถึงความส าคัญ  และสิ่งที่

สัมพันธ์กับงานศิลปะ สื่อเทคโนโลย ี 

เพื่อเป็นแรง จูงใจในการสร้างสรรค ์

ผลงานต่อไป รวมถึงเห็นความส าคัญใน

การสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อใน

ชีวิตประจ าวัน 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การด ารงชีวิตได้ 

กลุ่มวิชาเอก  

การออกแบบ 2 มิต ิ

นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาจาก

สาขาฯ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อ
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การออกแบบ 3 มิต ิ

การทดลองการแสดงออกทางความคิด 

อักษรและภาพ 

การประยุกตใ์ช้วัสดุจากเส้นใย 

วัสดุและกรรมวิธีในงานสร้างสรรค ์

การศึกษาส่วนบุคคล 

เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

ศิลปนิพนธ์ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก: กราฟิกมีเดีย 

กราฟิกมีเดีย1: สร้างสรรคส์ื่องานพิมพ์ 2 มิติ 

กราฟิกมีเดีย2: เทคนิคการพมิพ์สื่อ 3 มิติ  

กราฟิกมีเดีย3: การสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่  

สื่อคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

ก ากับศิลป์ และ ครีเอทีฟกราฟิก 

การด ารงชีพได้  

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม ส านึกใน

วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของ 

สังคม 

ทุกกลุ่มรายวชิา 

 

 

ทุกรายวิชามุ่งเน้นและชี้เปน็ประเด็น

ส าคัญในการเรียนการสอนตลอดจน 

การท างานในสังคม เรื่อง “การไม่

ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น” และ

การรู้ตนเองในหน้าที่ การตรงต่อเวลา 

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

เพื่อน าสิ่งรอบตัวมาพัฒนาตนเอง 

 

การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

1. การสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่เป็นผลส าริด เนือ่งจากหลักสูตรได้แบ่งวิชาเอกเป็น 

2 ส่วน ดังนั้น การบรรลุผลการเรยีนรู้จึงไม่สามารถเกิดข้ึนได้กับนิสติทุกคน และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
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2. วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้เป็นการก าหนดขึ้นจากความคาดหวังของผู้สอน แตใ่นทางปฏิบัติไม่

สามารถท าได้ทุกขั้นตอน เนื่องจากทุกรายวิชามีการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้สอนแต่ละท่านจะมี

วิธีการน าเสนอในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้การบรรลผุลการเรียนรู้ไมเ่กิดขึ้นอย่างเด่นชัด 

 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ได้มีการ

ปรับปรุงและก าหนดผลการเรียนรู้จากข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดโครงสร้างกลุ่มรายวิชาที่

สนับสนุนอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีการก าหนดให้ทุกรายวิชามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการเป็นหลัก และ

ก าหนดโจทย์จากสิ่งเล็ก (วิชาเทคนิคพื้นฐาน) ไปสู่ สิ่งที่กวา้งขึ้น (วิชาขั้นสูง) เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการซ้ า ๆ และ เป็นแนวทางให้นิสิตได้เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานที่สามารถน ากระบวนการเดียวกันมาสร้างผลงานได้ต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ่ 

 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร  

ELO โครงสร้างรายวิชาที่สอดคลอ้ง 
 

1. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิด 
และสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ 

 
กลุ่มวิชากระบวนการทางความคิด ได้แก ่
วิชาการออกแบบ 2มิต ิ
วิชาการออกแบบ 3มิต ิ
วิชาการทดลองการแสดงออกทางความคิด 
วิชาพื้นที่ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
วิชาอักษรและภาพ  
 

 
2. มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้ 
เทคนิคและกระบวนการของภาพพิมพ์ 

 
กลุ่มวิชาเทคนิคพืน้ฐาน ได้แก่  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 2: ภาพพิมพ์ร่องลึก  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 3: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 4: ภาพพิมพ์พื้นราบ 
วิชาวิวัฒนาการศิลปะและการออกแบบ 
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3. สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้จาก 
งานศิลปะภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบนั 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไดแ้ก ่
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2 
วิชาสื่อสมัยใหม ่
วิชาการประยุกต์กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดียในเชิงธุรกิจ 

 
4. สามารถวิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทักษะในการ 
น าไปใช้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้อยา่งมีระบบ 

 
กลุ่มวิชาวัสดุและการทดลอง ได้แก ่
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 1  
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 2 
วิชาวัสดุและกระบวนการในงานสร้างสรรค์ 3 

 
5. สามารถสรา้งสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตน 

 
กลุ่มวิชาขั้นสงู ได้แก ่
วิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียขั้นสูง 
วิชาการศึกษาส่วนบุคคล 
วิชาการสัมมนากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 
วิชาศิลปนิพนธ ์

 

การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

1. การสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้วยวธิีการสอนด้วยกระบวนการเดียวกัน ก่อให้เกิด

การท าซ้ า เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละรายวิชา ส่งผลให้นสิิตเข้าใจ

ในเนื้อหาของรายวิชามากขึ้น และ ผลงานมคีวามแตกต่าง ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากขึน้ 

2. ก าหนดโจทย์จากสิ่งเล็ก ไปสู่ สิ่งที่กว้างขึ้น ส่งผลให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ และเห็นภาพในมุมกว้าง เพื่อ

สามารถสร้างโจทย์จากสิ่งรอบตัวด้วยตนเองได้ในรายวิชาขั้นสูง  

3. การสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้วยวิธีเน้นย้ าทุกรายวิชา เริ่มใช้เมื่อกลางภาคศึกษาที่ 

2/2560 จึงอยู่ในช่วงด าเนินงาน และสังเกตผล ซึ่งผลลัพธ์ของผลงานในบางรายวิชาอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นกว่า

วิธีการสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้แบบเดิมในด้านความเข้าใจของเนื้อหารายวิชา 
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3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนือ้หาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 
ถึงแม้โครงสร้างของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 มีความแตกต่างกัน แต่หลักการ

ในการจัดการความเหมาะสม และการบูรณาการโครงสร้างเนื้อหามีความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไป
จนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชดัเจน โดยจัดให้มีการเรียนวิชาเฉพาะด้าน (ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
ตะวันออก วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก วิชาวาดเส้น1 วิชาวาดเส้น2 วิชาองค์ประกอบศิลป์) และ วิชา
เฉพาะด้านทางทัศนศิลป์ (ไดแ้ก่ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม ่วิชาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วม
สมัย วิชาการวิจารณ์งานศิลปกรรม) ในช่วงชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งเรียงตามความซับซ้อนของเน้ือหาในรายวิชา 
รายวิชาดังกล่าวนี้ คือ รายวิชาทีเ่ป็นรากฐานในด้านความรู้ทั่วไปของงานศิลปะ และเป็นแนวทางให้นิสิตได้
เข้าใจในวิวัฒนาการของงานศิลปะจากอดีตสู่ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นรายวิชาพื้นฐานในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาเอก โดยในแต่ละภาคการศึกษานิสติจะมีการเรียนในรายวิชาเอกจ านวน 1- 3 
รายวิชา ซึ่งรายวิชาเอกของหลักสูตรได้เรียงล าดับตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กล่าวคอื กลุ่ม
รายวิชาทางด้านความคิด และ กลุ่มรายวิชาขั้นพื้นฐาน จะถูกสอนควบคู่กันไป เพื่อให้นิสิตสามารถสร้าง
แนวคิดอย่างมีระบบและน าแนวคิดถ่ายทอดผ่านกระบวนการเทคนิคพื้นฐาน โดยมีกลุ่มรายวิชาเทคโลยี 
และกลุ่มวิชาวัสดุและการทดลอง เป็นส่วนเติมเต็มให้เทคนิคได้ถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนิสิตสามารถ
แสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญของตนเอง หรือพัฒนาการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เขา้ด้วยกัน เพื่อ
น าไปใช้ในกลุ่มรายวิชาขั้นสูงในช้ันปีที่ 4 เปรียบเสมือนการทวนสอบจากการเรียนรู้ตลอดระยะ 3 ปีที่ผ่าน
มา โดยให้นิสิตก าหนดโจทย์ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งอดีตและปัจจุบัน การพัฒนาแบบด้วย
วิธีการสร้างแบบร่าง การเลือกเทคนิคและวัสดุหรือสื่อเทคโนโลยีรองรับ และการน าเสนอผลงาน 
 
การประเมิน/ ข้อควรปรับปรุง 

1. นิสิตมุ่งเน้นเป็นรายวิชาโดยไม่ค านึงถึงการเรียนรู้แบบบูรณาการเท่าที่ควร และไม่มีการน ารายวิชาขั้น

พื้นฐานกลับมาใช้ในรายวิชาขั้นสูง ส่งผลใหผ้ลงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งหลักสูตรจ าเป็นต้อง

ชัดเจนในกระบวนการเรียนการสอนมากกว่านี้ และยึดหลักการสอนด้วยวิธีการท าซ้ ากระบวนการเดิม เพื่อให้

นิสิตได้เล็งเห็นความส าคัญในทุกรายวชิา และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. นิสิตไมส่ามารถก าหนดโจทยด์้วยตนเองได้เท่าที่ควร ซึ่งผู้สอนในทุกรายวิชาจ าเป็นต้องแนะน าและ

ก าหนดโจทย์ที่ชัดเจนไม่เปิดกว้างมากจนเกินในช่วงปี 1 และพัฒนาโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นในช่วงปี 2-3 เพ่ือเป็น

แนวทางให้นิสิตได้เข้าใจในการสร้างโจทย์จากสิ่งเล็ก ไปสู่ สิ่งที่กว้างขึ้น และก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาพในมุม

กว้าง เพื่อสามารถสร้างโจทย์จากสิ่งรอบตัวด้วยตนเองได้ในรายวิชาขั้นสูง  
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แหล่งข้อมูล 
1. ข้อก าหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 
2. Web Site ของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย (www.gambuufa.com) 
3. แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping)   
4. Web Site ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (http://fineart.buu.ac.th/) 
5. รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการทบทวนหลักสูตร 

6. ข้อมูลของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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AUN - QA criterion 4 วธิีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 

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

philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา 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 เพื่อให้ได ้
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรบัความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรูศ้ักยภาพของตนเอง และกลยทุธ์ที่เลือกใช ้

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนนุ และมีความรว่มมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนนุความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

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

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

 

ผลการประเมนิตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 3 

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) 
 กิจกรรมการเรยีนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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   -ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา-                                                  
“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน” 

-ปรัชญาคณะศิลปกรรมศาสตร์-                                                                                       

“เป็นเลิศวิชาการ  สานสร้างศิลปกรรม  เชดิชูคุณธรรม  มุ่งน าสู่สากล” 

         -วิสัยทัศน์-                                                    

“แหล่งเรียนรูคุ้ณภาพเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปกรรม”  

  -ความส าคัญของหลักสูตร- 

 ความส าคัญของหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในการน าไป

พัฒนาเป็นผลงานเป็นผลงานศิลปะ และน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพในการ

ผสมผสานศาสตร์ทางศิลปะเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และองค์กร อีกทั้งยัง

มุ่งมั่นในการสร้างเสริมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและของชาติ มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

หลักสูตรสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย มีการบรหิารการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์
การบริหารหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรก์ าหนด 
มีการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) และวิธีการ
วัดผล (Student Assessment) สาขาวิชามีการวางแผนทุกปีการศึกษา และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ค านึงถึงปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา ปรัชญาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และปรัชญาหลักสตูร โดยมีเกณฑ์ที่เน้น
ผลการเรียนรู้คาดหวัง ELO และสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชาและเป้าหมายในการให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถทางศิลปกรรมตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme 
Outcomes)  

ผลการด าเนนิงาน   

1. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศกึษา 
คือ ชุดของความเชื่อที่มผีลต่อเนื้อหา วิธกีารสอน รวมถึงจุดประสงคก์ารศึกษา บทบาท
ผู้สอนและผู้เรยีน เนื้อหาการสอน และวิธกีารสอน 

ปรัชญาหลักสตูรมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ โดยสร้างความชัดเจนโดยวางกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
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หลักสูตร ตามมาตรฐานทางสายวิชาศิลปะและการออกแบบในระดับสากล ในเรื่องของการผลิตบัณฑิต
ทางด้านศิลปกรรมที่สามารถใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในระบบกระบวนคิดและถ่ายทอด
งานศิลปะด้านศิลปะภาพพิมพ์และศิลปะสื่อการพิมพ์หมั่นเพียรเสริมทกัษะให้ตนเอง สืบสาน
ศิลปะวฒันธรรม และสามารถน าไปพัฒนาใช้ในการประกอบอาชีพ จึงเป็นเหตุผลในการวางกลยุทธ์การ
สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึง่พิจารณาจากจุดประสงค์ เนื้อหาการสอน วิธีการสอน และบทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการประเมิน
หลักสูตรซึ่งเป็นข้อแนะน าจากท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบในการ
วางรากฐานหลักสูตรให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากที่สุด การออกแบบขั้นตอนการสอนและสร้างกิจกรรมการ
เรียน เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนให้มีเนื้อหาตอบโจทย์และได้ประโยชน์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมไป
ถึงการน าความรู้ในหลักสูตรและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาไปประยุกต์ใช้จริง 

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของเน้ือหารายวิชาแล้ว ก ากับให้ผู้สอนแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้งการเคารพเรื่องลิขสิทธิ์ในการลอกเลียนผลงาน 

เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ผูใ้ช้บัณฑิต นิสิตและกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบผ่าน www.gambuufa.com 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียมีรายวิชาทฤษฏีและปฏบิัติ โดยมี
กลุ่ม รายวิชาดังนี ้

วิชาเฉพาะด้านทางศิลปกรรม                                                                                     
- ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออก,  - ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก,  - วาดเส้น1,  - วาดเสน้ 2,                    
- องค์ประกอบศิลป์                                                 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมที่
จ าเป็นในการศึกษาในภาพรวมของศิลปะตะวันตกและตะวันออก อันเป็นรากฐานของการปูพื้นฐานความ
เข้าใจให้ผู้เรียนสามารถแบ่งยุคสมัย รู้แนวคิดของการสร้างศิลปะในอดีตและได้ความรู้เรื่องรูปแบบและ
พัฒนาการของศิลปะในแต่ละชว่ง ผู้สอนได้วางแผนการสอนไว้ใน มคอ.3 โดยมีการจัดการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลทีม่ีมาตรฐาน มีการรายงานผลและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนมีกิจกรรม
ประกอบการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า วิเคราะห์และฝึกน าความรู้ที่ได้ศึกษาทฤษฏีมาอภิปราย และตอบ
แบบทดสอบ ดูจากผลการประเมินนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน (https://assess.buu.ac.th/new/) รายวิชานี้
รับผิดชอบโดยคณาจารย์กลุ่มพื้นฐานทฤษฏศีิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

ส่วนรายวิชาวาดเส้น และวิชาองค์ประกอบศิลป์ รับผิดชอบโดยคณาจารย์ประจ าสาขากราฟิก
อาร์ตและกราฟิกมีเดีย เนื่องจากเป็นวิชาพื้นฐานด้านทฤษฎีและการปฏิบัติพ้ืนฐานในการฝึกฝนทางด้าน
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ศิลปะ เพื่อฝึกประสบการในการวาดเส้น เข้าใจหลักการเขียนรูป ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงทัศนธาติทาง
ศิลปะที่น ามาจดัองค์ประกอบทางศิลปะเพ่ือให้เกิดสุนทรียทางความงามหรือสื่อสารความคิดทางศิลปะด้วย
กระบวนการน าจุด เส้น สี พืน้ผิว รูปร่าง รูปทรงไปใช้เป็นต้น ลักษณะการสอนมีทั้งการบรรยายทฤษฎี 
หลักการสร้างภาพ ยกตัวอย่างผลงานเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการรับรู ้และการทดลองและฝึกประสาท
สัมผัสในการถา่ยทอดและแสดงออก มีทั้งการก าหนดหัวข้อในการศึกษาใช้ช่วงแรก และการให้ผู้เรียนได้
กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยผู้สอนมีเกณ์การประเมินตามวตัถุประสงค์ในแต่ละรายวิชานั้นๆ อย่างเหมาะสม 
ตามสัดส่วนที่แจ้งไว้ใน มคอ.3  

 
วิชาเฉพาะด้านทางทัศนศลิป ์                                                                                
- ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสมัยใหม่, - ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัย,  
- การวิจารณ์งานศิลปกรรม     

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีทางด้านทัศนศิลป์ ที่ชี้
เฉพาะศิลปะในยุคสมัยใหม่และร่วมสมัย โดยช้ีให้เห็นถึงวิวัฒนาการจากอดีตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบและลักษณะเฉพาะของศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ ผู้สอนได้วางแผนการสอนระบุไว้ใน มคอ.3 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลทีม่ีมาตรฐาน มีการรายงานผลและติดตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้สอนมีกิจกรรมประกอบการสอนที่ใหผู้้เรียนได้ค้นคว้า วิเคราะห์และฝึกน าความรู้ที่ได้ศึกษา
ทฤษฏีมาทดลองสร้างโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้ไปใช้ ส่วนรายวิชาการวิจารณ์ศิลปกรรม เป็น
การฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้ทฤษฎีศิลปะที่เรียนมามาฝึกวิเคราะห์โดยใช้หลักการและแสดงทัศนคติมุมมอง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล และกลา้ที่จะแสดงออกโดยศึกษามารยาทการวิจารณ์ศิลปกรรมอย่างถูกวิธี ดูจากผล
การประเมินนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอน (https://assess.buu.ac.th/new/) รายวิชานี้รับผิดชอบโดยคณาจารย์
กลุ่มพื้นฐานทฤษฏีศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านกราฟกิอาร์ตและกราฟิกมีเดีย                                                       
-    วิวัฒนาการงานศิลปะและการออกแบบสมัยใหม ่  
- กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 1: ภาพพิมพ์ผิวนูน  
- กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 2: ภาพพิมพ์ร่องลึก  
- กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 3: ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม3  
- กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 4: ภาพพิมพ์พื้นราบ  

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มน้ีเป็นความรู้พ้ืนฐาน ด้านเทคนิคกระบวนการศิลปะ 

ภาพพิมพ์ และสื่อศิลปะการพิมพ์โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูพ้ื้นฐานจากการเรียนทฤษฎีแล

ฝึกปฏิบัติงานและทดลองตามกระบวนการพิมพ์ โดยใช้พ้ืนฐานเทคนิคดัง้เดิมของวิธีการสร้างต้นแบบที่ซ้ ามี

จ านวนส าเนาที่เหมือนกันทั้งแบบที่เป็นศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เมื่อสอนเนื้อหาทางด้าน
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กระบวนการแต่ละเทคนิคแลว้แล้ว ผู้สอนก าหนดโจทย์ใหผู้้เรียนฝึกสร้างสรรค์ด้วยวิธีคิดของแต่ละคนและ

สามารถน าไปพัฒนาต่อโดยผ่านสื่อมีเดียต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลาย

รูปแบบได้ ตามข้อมูลตารางเกณฑ์ในการก าหนดผลการเรยีนรู้ (ELO) โครงสร้างรายวิชาที่สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ซึ่งที่ผ่านมามีการวางแผนและปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนให้เหมาะสม ซึ่งน าผลจากการประเมินจาก มคอ.5 สังเกต พูดคุย และดูจากผลงานปลายภาค โดยกลุ่ม

วิชานี้จะมีผู้สอนร่วมวิชาละ 2 คน ต้องมีการปรึกษาและทบทวนผลการประเมินปลายภาค และน าเสนอต่อ

ที่ประชุมสาขาวิชา 

 กลุ่มวิชานี้เป็นไปตาม ELO Generic Outcome และ Specific Outcome 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้เทคนิคด้านศิลปะภาพ
พิมพ์และสื่อศลิปะการพิมพ ์

2. ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิดและสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์และ
สื่อศิลปะการพิมพ์ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนองานทางด้านศิลปะอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตาม
กระบวนการทางศิลปะ 
 

กลุ่มรายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม ่
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1  
-  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 2    
- สื่อสมัยใหม ่     
-  การประยุกต์กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียในเชิงธุรกิจ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นความรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกตแ์ละ
สร้างสรรค์องค์ความรู้จากงานศิลปะภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยีเพือ่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ในปัจจุบัน เนือ่งจากสื่อศิลปะในปัจจุบันได้เปิดกว้างและเป็นยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟู ยุคสมัยของผู้เรียนจึงควรมี
การปรับและน าความรู้มา ประยุกต์ใช้ในการท างานศิลปะ การจัดการเรียนการสอนจึงสอนโปรแกรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับการสร้างงานศิลปะและการออกแบบที่คาดว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงในสังคม และสามารถน ามาเป็นสื่อ
เทคนิคกระบวนการในการแสดงความคิดทางศิลปะด้วย ผู้สอนมีการพูดคุยและจัดล าดบัเนื้อหาตามรายวิชา 
โดยผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนคาดวา่ผู้เรียนต้องสามารถใช้เครื่องมือและสามารถประยุกต์องค์ความรู้จากงาน
ศิลปะภาพพิมพ์สู่เทคนิคด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม นอกจากน้ีการก าหนดให้มี
วิชาเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรยีนรู้คุณค่าและมูลค่า
ของช้ินงาน และรวมไปถึงเทคนิคขั้นตอนการน าเสนอเชิงพาณิชย์ ที่อาจยังผลแก่ผู้เรียนที่ต้องท างานให้แก่
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องค์กร หน่วยงานและธุรกิจส่วนตัว ผู้สอนมีการเชิญวิทยากรบรรยายและสอนเพื่อให้ความรู้ที่มาจากผู้เช่ียวชาญ
ด้านนี้จริง ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้เรียนมีความถนดัและเรยีนรู้สือ่เทคโนโลยีนี้ได้ไวเนื่องจากเป็นยุคร่วมสมัยกับผู้เรียน 
จะเห็นไดจ้ากมีผู้เรียนหลายคนที่ใช้กระบวนการนี้ในการท าผลงานโครงการศิลปนิพนธ์ 

 กลุ่มวิชานี้เป็นไปตาม ELO Generic Outcome และ Specific Outcome 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถปฏิบัติงานจริงโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์   ในการสร้างงานศิลปะ 

2. ผู้เรียนมีความเข้าใจ สามารถอธิบายกระบวนการคิดและสร้างงานศิลปะ 
3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสังคมในปัจจุบัน 
โดยรายวิชาในกลุ่มนี้มีความจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และมีผลตอบกลับจากผู้ใช้บณัฑิตว่ามีความ 

จ าเป็นในการท างานมาก แต่ลักษณะพิเศษของผู้เรียนสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คือจะต่างกับการ
เรียนนิเทศน์ศลิป์เพราะวัตถุประสงค์ของการเรียนอยู่เป็นพื้นฐานกระบวนการคิดทางด้านทัศนศิลป์ ซึง่เปิด
โอกาสให้คิดสรา้งสรรค์ได้อย่างอิสระ ซึ่งมีรูปแบบต่างออกไป และผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้ของตัวเองโดย
พิจารณาจากผลงานสรุป     

 กลุ่มรายวิชาวสัดุและกระบวนการทดลอง                                               
- วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ 1                     
- วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ 2                      
-  วัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์ 3    

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นความรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้และ
พัฒนาทักษะในการน าไปใช้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างมีระบบ โดยวิชาวัสดุและกระบวนการสร้างสรรค์นี้มีเนื้อหา
ที่ให้ความส าคญักับวัสดุในหลายบริบทเพราะในปัจจุบันการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับวัสดุ กระบวนการ
น ามาใช้และเทคนิคการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบมีความจ าเป็นมาก หากผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของวัสดุ
ด้วยวิธีการคิดและแก้ปญัหาที่แตกต่างกัน ก็จะเกิดองค์ความรู้ด้านเทคนิคที่จะน าไปสู่การใช้ได้จริงในอนาคต 
ลักษณะการเรยีนเป็นการทดลอง ฝึกค้นควา้ จัดการด้วยกระบวนการที่คาดว่าจะเป็นไปได้ของผู้เรียนคล้าย
ระบบการวิจัย มีการวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขจนกระทั่งผู้เรียนสามารถหาผลสรุปมาสร้างงานตัวอย่างใน
การก าหนดหัวข้อของผู้สอนในแตล่ะรายวิชา  
ผลที่ได้รับคือผูเ้รียนได้เรียนรู้ศักยภาพของตนเอง ทั้งการท างานส่วนบุคคลและการท างานกลุ่มซึ่งเป็น
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุน อีกทั้งเมือ่ผลงานได้ถูกน าเสนอในห้องแสดงงานและหน้าช้ันเรียน ผู้เรียน
สามารถอธิบายได้อย่างภูมิใจ          

กลุ่มวิชานี้เป็นไปตาม ELO Generic Outcome และ Specific Outcome    
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดจากการทดลองวัสดุ สามารถอธิบายกระบวนการคิด
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วิเคราะห์ความรู้และพัฒนาทกัษะในการน าไปใช้ในศาสตรอ์ื่น ๆได้อย่างมีระบบ 
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านสื่อวัสดุเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสังคมในปัจจุบันและปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 
                

กลุ่มรายวิชาดา้นกระบวนการความคิดสร้างสรรค์                                                       
- วิชาการออกแบบ 2มิติ        
-  วิชาการออกแบบ 3มิต ิ      
-  วิชาอักษรและภาพ 
-  วิชาการทดลองการแสดงออกทางความคิด 
-  วิชาพื้นที่ในงานกราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 

             การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นการสอนที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าใจระบบกระบวน 
การคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหัวใจของของการท างานศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะและมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 
ความรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีความเข้าในออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิต ิซึ่งเป็นพื้นฐานของการทดลองคิด
วิเคราะห์ตนเองและปัยจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของผู้เรียน ผู้สอนมีตัวอย่างและสอนกระบวนการ
วางแผนการคิด Mind Mapping เพื่องจัดระบบความคิดในการหารูปแบบทางศิลปะและการใช้สื่อต่างๆมา
สนับสนุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้และปลูกฝังให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกโดยผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการสร้างสรรค์ ผลที่ได้รับเมื่อ
ปลายภาคได้เห็นแนวทางใหม่ๆที่เกิดจากกระบวนการคิดและแก้ปัญหาของผู้เรียนจนเกดิเป็นความรู้ใหม่ๆ 
ที่เรียนรู้ร่วมกนั 

กลุ่มวิชานี้เป็นไปตาม ELO Generic Outcome และ Specific Outcome      
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดจากการทดลองทางความคิด สามารถอธิบาย

กระบวนการคิดวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ  
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านสื่อวัสดุเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสังคมในปัจจุบันและพัฒนาทักษะวิธีคิดสร้างสรรค์ในการน าไปใช้ในศาสตร์
อื่นๆได ้
 

 กลุ่มรายวิชาขัน้สูง โครงงานการสร้างสรรค ์

- กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียขั้นสูง   
-  การศึกษาส่วนบุคคล   
- การสัมมนากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย      
-  ศิลปนิพนธ์     
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การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มนี้เป็นสรุปผลการเรียนรู้พื้นฐานกระบวนการคิดในการ
สร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนน าความรู้ ทักษะ ที่เรียนมาวิเคราะห์และประมวลแนวทางในการสร้างช้ินงาน
ต้นแบบในรูปแบบโครงการศิลปะ ด้วยวิธีของแต่ละบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะและมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 
โดยน าระบบวิธีวิจัยให้ผู้เรียนฝึกเก็บข้อมูลประกอบแนวคิด รูปแบบและเทคนิคที่เหมาะสมกับตนเอง โดย
น าเสนอแลกเปลี่ยนความคิด แนะน าเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา มีการประเมินผลโครงการศิลปนิพนธ์ 
ก่อนจบการศึกษา โดยเรียนเชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาตรวจและให้ข้อเสนอแนะ มีการจัดท า
เอกสารภาคนิพนธ์ซึ่งฝึกให้ผู้เรียนได้เขียนและเรียบเรียงกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการจัด
แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ เพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธาณชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นบทสรุปให้เหน็การน าความรู้ 
ความสามารถที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร ว่ามีผลสัมฤทธิเ์ช่นไร ซึ่งจะพิจารณาได้จากหลายส่วนประกอบ
กันซึ่งถือเป็นศักยภาพที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 

กลุ่มวิชานี้เป็นไปตาม ELO Generic Outcome และ Specific Outcome      
1. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
2. สามารถวิเคราะหค์วามรู้และพัฒนาทักษะในการน าไปใช้ในศาสตร์อ่ืนๆ และสามารถใช้

ศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการท างานในชีวิตจริงได้ 
 

2. คุณภาพการเรยีนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่ให้
ได้องค์ความรูใ้หม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน 
 

ผลการด าเนนิงาน  
จากการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร มีการออกแบบรายวิชาและเนื้อหาที่

เอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรคม์าใช้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยแต่ละ
รายวิชามีการสร่งเสริมให้ผูเรียนได้ค้นคว้าและแสวงหาความรู้นอกช้ันเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชา โดยให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง โดยส่วนใหญ่หลักสูตร
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย เป็นรายวิชาปฏิบัติงานซึ่งต้องประเมินจากชิ้นงานเป็นหลัก ดังนั้นผู้เรียนต้อง
สามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเดินทางของความคิด มาสู่การแสดงออกด้วยงานศิลปะศิลปะได้
อย่างไร ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบรายงาน การพิจารณาจากผลงาน การสังเกต และการน าเสนอความรู้และ
กระบวนการคิดและท าอย่างเป็นระบบ  
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3. การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คณุภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซ่ึง
ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรบัรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ทีเ่ลือกใช ้
 

ผลการด าเนนิงาน  
กลยุทธ์ที่เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนได้ใชศ้ักยภาพและพรสวรรค์

ของตนเองอย่างถูกวิธี อาจต้องใช้ประสบการณ์ของผู้สอนและจิตวิทยาในการสร้างระบบในการเรียนรู้ ที่
เป็นไปธรรมชาติของนักเรียนศิลปะ จากมโนทัศน์ที่วาดไว้ของหลักสูตรคอืต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้
ความสามารถจากการศึกษาให้เต็มที่ หารูปแบบกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทีน่่าสนใจ เพื่อให้
ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดันและถูกบังคับ แต่ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์และกติการการเรียนรู้ร่วมกัน วิธีการผลักดัน
ของผู้สอนจะแตกต่างกันไป แต่จะมีการน าปัญหามาพูดคุยกันเพ่ือหาทางออกโดยรับฟังทัศนคติจากมุมมอง
ที่แตกต่างกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดได้ท าอย่างเต็มที่ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโดยให้การปรึกษา
นอกเวลา 

 
4. คุณภาพการเรยีนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ทีท่ าให้ผู้เรียนสามารถเรยีนไดอ้ย่างมี

ศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 
 

ผลการด าเนนิงาน  
จากการอธิบายข้างต้นมีรายละเอียดที่เกิดจากการวิเคราะห์วิธีการสอนและการวัดผล ในแต่ละ

กลุ่มวิชาไปแลว้นั้น ปัจจัยสนบัสนนุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนก็มีความส าคญั พื้นที่ในการ
จัดการเรียนการสอนอาจมีความจ ากัด แต่สาขาวิชาก็พยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
ให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เปน็ปัญหาต่อการเรียนรู้ อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นอาคารเปิดโล่งมีต้นไม้
ใหญท่ี่ให้ความร่มรื่นตรงกลางและด้วยสภาพแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ท าให้ผู้เรยีนไม่
เกิดความเครียดมากนัก การจัดการเรียนการสอนมีห้องปฏิบัติงานและสามารถท างานบริเวณรอบอาคารได้ 
เปิดให้นิสิตขอใช้นอกเวลาได้ตามความเหมาะสม อุปกรณแ์ละเครื่องมือในการปฏิบัติงานพื้นฐาน สาขาจะมี
การจัดกิจกรรมให้นิสิตทุกช้ันปีมีส่วนร่วมเพื่อฝึกการร่วมมือกัน โดยบางกิจกรรมมีงบประมาณสนับสนุนให้ 
เช่น การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 
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5. ในการสนับสนุนความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี ้
4.1 สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้ 
4.2 เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  

แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  
 

ผลการด าเนินงาน  
จากการจัดการเรียนการสอนในสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ส่วนใหญ่ลักษณะวิชาจะ

ส่งเสริมใ ห้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องปฏิบัติ มีการสาธิต อธิบาย
และฝึกทดลองท า แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการถามตอบจึงเป็นข้อดีของการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใน
ส่วนของหลักสตูร ช่วงก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งต้องอธิบายแผนการสอนทุกรายวิชา มคอ.3โดย
เปิดโอกาศให้ผู้เรียนเสนอแนะและปรับได้ตามความเหมาะสม และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินจาก
นิสิตในปีที่ผ่านมา จึงพิจารณาปรับเนื้อหาวิชาให้มีความยืดหยุ่นได้ ส่วนวิธีการประเมินผู้สอนจะต้องแจ้ง
เกณฑ์การประเมินก่อนท าการสอนทุกครั้งและให้เหตุผลคา่เฉลี่ย หากจุดประสงค์รายวิชาในแต่ละต้องการ
วัดความรู้ที่แตกต่างกันอาจมีการทบทวนและเสนอต่อที่ประชุมสาขาและแจ้งผู้เรียน ปีทีผ่่านมาผู้สอนมกีาร
ประชุมเพื่ออธิบายเนื้อหาและการจัดกิจกรรมในการสอน โดยเสนอให้แต่ละวิชาปรับลดจ านวนผลงานใน
แต่รายวิชา เพื่อผู้เรียนได้มีเวลาในการท างานที่สมบูรณข์ึ้น และจะได้มีการสลัดช่วงเวลาในการส่งงานไม่ให้
ตรงกัน จะได้ไม่สร้างภาวะกดดันแก่ผู้เรียน ซึ่งผลที่ได้จากภาพรวมจากการประเมินที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ  

 
6. การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลกูฝังให้ผู้เรียนมี

ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะ การประมวลผลข้อมลู สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 
 

ผลการด าเนนิงาน  
การจัดการเรียนการสอนสนบัสนุนการเรียนให้แก่ผู้เรียนในห้องเรียนศิลปะ คงไม่ได้แคเ่พื่อผล

คะแนนและชิน้งานที่สวยงาม ดังนั้นผู้สอนในหลักสูตรนี้มรีายวิชาที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียน
ได้ฝึกฝนทั้งทักษะกระบวนการคิดด้วยการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งให้ฝึกทดลองและหา
วิธีการสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้กระบวนการท า กระบวนการแก้ปัญหา โดยการฝึกท าซ้ าบอ่ยในแต่ละรายลิชา
ในแต่ละระดับชั้นปีได้เป็นตัวตอกย้ าและเพิ่มพูนวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากการปลูกฝังใหค้ิดเป็น การเรียน
ศิลปะอาจยังไม่เป็นที่เข้าใจในวงกว้างว่าเป็นการเรียนเพื่อส่วนบุคคล แต่หลักสูตรได้พยายามเสริมใหผู้้เรียน
คิดเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเพื่อเป็นรากฐานที่ตระหนักถึงการเรียนรู้ระยาวในอนาคต และมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นคุณลักษณะ ได้แก่ การสืบค้นหาข้อมูล การท าความเข้าใจ
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ในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการสร้างสรรค์งานอย่างสมเหตุสมผล ติดตามพัฒนาการของ
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้นิสิตแสวงหาความรู้นอกสถานที่ 
เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเห็นมุมมองที่แปลกออกไป และเป็นการน าไปสู่การพัฒนาทางความคิดและการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
ผลการประเมนิตนเอง AUN-QA 
 

4.1 ปรัชญาการศึกษามคีวามชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธ์การ

สอน และสอดคล้องกับมาตรฐานทางสายงานวิชาศิลปะและการออกแบบ นอกจากนี้การจัดการเรียนการ

สอนเป็นไปตามปรัชญาการศกึษาของหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากจุดประสงค์ เนื้อหาการสอน วิธีการสอน 

และบทบาทผูส้อนและผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรและยังมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมที่

ได้จากการประเมินหลักสูตรซึ่งเป็นข้อแนะน าจากท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการวางรากฐาน

หลักสูตรให้มีทศิทางที่ชัดเจนมากที่สุด เนื้อหาและข้อมูลตา่งๆ ของผู้ใช้บัณฑิต นิสิต สาขาวิชาได้พัฒนา

ระบบในการติดตามผลของผู้ใช้บัณฑิตให้ง่ายขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สามารถตอบกลับได้อย่าง

รวดเร็ว และการติดต่อสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ บัณฑิต และผู้ใช้

บัณฑิต ที่สามารถสะท้อนคณุภาพของผู้จบการศึกษาหลกัสูตรนี ้ว่ามีความรู้ ความสามารถกับสายงาน

ประเภทใด ทั้งนั้นก็อาจอยู่ที่ตัวแปรหลายประการที่อาจต้องน ามาวิเคราะห์ในการประชุมพูดคุยเพ่ือหา

แนวทางในการปรับหลักสูตรครั้งต่อไป 

สามารถเข้าถึงและตรวจสอบผ่านทาง Website สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

www.gambuufa.com 

 

 4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  กิจกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชาในหลักสูตร ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง ที่ประกอบด้วยด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะในรายวิชาเฉพาะด้าน เช่น รายวิชาการศึกษาส่วนบุคคล และวิชาศิลปนิพนธ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้นิสิต
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ (ดังอธิบาย
รายละเอียดในเบื้องต้น) การเรียนการสอนมใิช่เพียงแค่การรับรู้โดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น  สามารถ
ตรวจสอบการบรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังได้จากสามารถดูข้อมูลหลักฐานจากบันทึกของผู้สอนตลอดภาค
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การศึกษา พิจารณาจากผลงานและการสอบน าเสนอผลงาน โดยผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา เช่นการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในงานศิลปะมาบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ
ร่วมกัน หรือกจิกรรมการเรียนรู้การวาดเส้นนอกสถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศกึษานอกห้องเรียน และบาง
รายวิชาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ที่พิเศษก็จะจดัการเรียนการสอนเสริมให้ 
รวมทั้งมีรายวิชาที่จัดให้ผู้เรียนได้ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพรวม
ของรายวิชาในหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการเล็งเห็นว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้
และเป็นไปตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
  
 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  การจัดการเรียนการสอนสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น
คุณลักษณะ ได้แก่ การสืบคน้หาข้อมูล การท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานอย่างสมเหตุสมผล ติดตามพัฒนาการของศาสตร์ตา่งๆเพื่อรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้ทีส่นับสนุนให้นิสิตแสวงหาความรู้นอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเห็นมุมมองที่แปลกออกไป 
และเป็นการน าไปสู่การพัฒนาทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน รายวิชาที่สนับสนุนได้แก่ วิชา การ
ทดลองการแสดงออกทางความคิด, วสัดุและกระบวนการสร้างสรรค์, การสัมมนากราฟกิอาร์ตและกราฟิก
มีเดีย เป็นต้น โดยจัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยและงานออกแบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนเห็นแบบอย่างการประกอบอาชีพของศิลปะในชีวิตที่อาจเป็นแรงบันดาลใจเมื่อจบการศึกษา 
 

แหล่งข้อมูล 

• ค าอธิบายรายวิชาในเล่มหลกัสูตร (มคอ.2) 

• รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

• ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานการจดัการงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยและงานออกแบบ 

•       Website สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย www.gambuufa.com 
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AUN - QA criterion 5 การประเมนิผูเ้รียน (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 

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

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

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมือ่เสร็จสิ้นการเรียนรู้  

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

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

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
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ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้น าไป
ทดลองใช้  

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

3 3 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พงึม ี

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 3 

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

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 

 helps to improve  learning (3) 

3 3 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมคีวามทันเวลา

 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนนิงาน   

  1. การประเมนิประกอบด้วย 
 - การรับผูเ้ข้าเรียนประกอบด้วย คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา และ
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้เข้าเรียน 
สามารถสมัครได้จากโครงการดังนี้ (ข้อมูลป ี2561) 

1. โครงการความสามารถพิเศษ  ประกาศรับ 5 คน 
2. โครงการรับตรง 12 จังหวัด  ประกาศรับ 5 คน 
3. โครงการช้างเผือก  ประกาศรับ 3 คน 
4. โครงการรับตรงร่วมกัน ประกาศรับ 5 คน 
5. โครงการรับตรงทั่วประเทศ  ประกาศรับ 15 คน 

 หลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัตผิู้เข้าเรียนตามเกณฑ์และระเบียบการรับผู้เข้าศึกษาในระดับ ปริญญา
ตรี สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียดังนี้ 

1. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บังคับการคัดเลือกของคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา    
  สามารถดูรายละเอียดการประกาศการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ หน่วยรบัเข้าศึกษากองทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา (http:regservice.buu.ac.th/) ในการรับเข้าศึกษาบางโครงการมหาวิทยาลัย
จะเปิดรับสมัครให้และคัดกรองคณุสมบัติในเบื้องต้น และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โดยคณะฯ เป็น
หน่วยงานจัดการสอบเฉพาะรายวิชาเฉพาะด้าน โดยสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียจัดให้มีการทดสอบ
ความรู้เฉพาะทาง 2 รายวิชาคือ วาดเส้นพื้นฐาน และองค์ประกอบศิลปะเบ้ืองต้น เพื่อวัดระดับทักษะ
ทางด้านศิลปะ พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจข้อสอบ เพื่อน าไปรวมกับคะแนนเฉลี่ย GAT. PAT และ
ประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การรับตามจ านวนที่ประกาศและส ารองไว้ไม่เกิน 10% ดังนี้ 
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การสอบสัมภาษณ์พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้  

1. ตรวจสอบเอกสารและความพร้อมของผู้สอบ 
2. บุคลิกภาพ ไหวพริบและปฏิภาณในการถามตอบ และเจตคติต่อหลักสูตร 
3. สอบถามความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
4. ดูสมุดรวมภาพผลงานศิลปะ (Portfolio) และกิจกรรมที่เคยท า 

ตารางแสดงการติดตามการรับเขา้และสถานภาพนสิิตที่คงอยู่ ปี 2561  

รหัสชัน้ปีที่รับ จ านวนรับ ลาออก ไม่รายงาน

ตัว 

สละ

สิทธิ ์

พ้นสภาพ คงเหลือ 

61 31 1 - - - 30 

60 36 1 7 1 6 เกรดไม่ถึง 21 

59 49 - 3 4 6 เกรดไม่ถึง 30 

2 ไม่ช าระเงิน 

4 ขาด

คุณสมบัต ิ

58 GA : 29 1 - 1 2 เกรดไม่ถึง 11 

4 ไม่ช าระเงิน 

2 ไม่

ลงทะเบียน 

8 ขาด
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คุณสมบัต ิ

GM : 28 1 1 7 3 เกรดไม่ถึง 10 

3 ไม่ช าระเงิน 

3 ขาด

คุณสมบัต ิ

รวมนิสิต 4 ชั้น

ปี+  

   นิสิตตกค้าง 8 คน   = ปี 2561                                              102 + 8             

= 110 คน 

   

  ในการคัดเลือกนักเรียน รับเขา้ศึกษาในแต่ละโครงการ มีเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและ

คณะเป็นผู้ก าหนด โดยดูจากคะแนนเฉลี่ย คะแนน GPA, GAT, PAT, แต่บางโครงการต้องมีการสอบปฏิบัติ

เพื่อวัดทักษะด้านศิลปะด้วยวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ โดยสาขาวิชาจะประกาศจ านวนรับในแต่

ละโครงการและฝ่ายวิชาการจะเป็นฝ่ายประมวลล าดับคะแนนเฉลี่ยเด็กมาให้สาขาพิจารณาผูม้ีคุณสมบัติ

ผ่านตามเกณฑ์ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จะแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละสาขาเพ่ือพิจารณาความสามารถ

พื้นฐานในกรณีที่ส่ง Portfolio จากโครงการที่พิจารณาจากความสามารถพิเศษ และโควตาภาคตะวันออก

ไม่ต้องมีการทดสอบด้วยการปฏิบัติ แต่ในโครงการช้างเผือกและสอบตรง ต้องพิจารณาความสนใจของ

ผู้เรียนจาก Portfolio ก่อนเพ่ือคัดเลือกและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ หลังจากการตรวจให้คะแนนทักษะแล้วจะน าคะแนนจากการสอบ

ปฏิบัตินี้ไปรวมกับค่าเฉลี่ยที่นักเรยีนได้ยื่นสมัครสอบไว้ และได้พิจารณาผูผ้่านเกณฑ์ใหไ้ด้จ านวนที่ต้องการ

รับโดยจะรับเกินได้ไม่เกิน 5% จากจ านวนรับทั้งหมด จากนั้นมหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือเพ่ือตรวจ

สุขภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกขั้นตอนหนึ่งการประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์ให้มารายงานตัว โดยคณะจะแจ้งยอดนักเรียนรายงานตัวให้สาขาทราบเป็นระยะวางแผนในการรบั

โครงการต่อไป ซึ่งในปีทีผ่่านมามีเกณฑ์ก าหนดให้จ ากัดจ านวนรับให้มีสัดส่วนค่าเฉลี่ยตอ่จ านวนผู้สอนด้วย

และยังถูกจ ากดังบประมาณในการบริหารตามข้อก าหนด (เป็นปัญหาต่อการบริหารจัดการในสาขา ท าให้

การด าเนินงานไม่คล่องตัว) สาขาสามารถติดตามยอดสรุปจากฐานข้อมูลการรับนิสิตจากงานทะเบียน 
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มหาวิทยาลัย  

  จากการติดตามการรับเข้านิสิตแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน มีกลุ่มนักเรียนที่มีทักษะทางด้าน

ศิลปะมาก่อนและใช้ช่องทางการสอบตรงที่ต้องมีการทดสอบทักษะความสามารถ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็น

นักเรียนสายสามัญที่มีคะแนนเฉลี่ยและคะแนน GAT PAT ในกลุ่มวิขาพื้นฐานด้านศิลปกรรม(ทฤษฎี) อยู่ใน

เกณฑ์ที่สามารถใช้คะแนนยื่นสมัครสอบโดยไม่ต้องสอบปฏิบัติ เด็กทั้งสองกลุ่มนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน 

เพราะสิ่งที่ส าคัญที่ทุกคนคาดหวังในการเรียนศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยคือ เป็นการศึกษาเฉพาะทางที่

สามารถท าไปประกอบอาชีพได้ ดังนั้นจึงต้องการผู้เรียนที่มีใจรักและมีทศันคติ มุมมองที่เข้าใจศิลปะบ้าง 

จึงจะเห็นว่ามีผู้เรียนที่สละสทิธิ์ไปเพราะขาดความเข้าใจก่อนการตัดสินใจเรียนสาขาทีส่มัครสอบ หรือเมื่อ

เรียนในชั้นปีที่ 1 ไปแล้วพบว่าตนเองไม่ถนัดหรือไม่ถูกกับวิสัยที่ต้องฝึกฝนทักษะทางศิลปะ ซึ่งใน

รายละเอียดของค่าเฉลี่ยการรับและคงอยู่ จึงไม่อาจใช้เป็นเหตุผลของคุณภาพหลักสูตร แต่ทั้งนี้ได้วิเคราะห์

ปัญหาบางอย่างให้ทางสาขาได้พยายามปรับเรื่องการประชาสัมพันธ์เพ่ือท าความเขา้ใจกับผู้เรียนเพ่ือเป็น

การแนะแนวก่อนตัดสินใจเลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็น web blog และพัฒนาสู่ website เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน

แก่นักเรียน นสิิตและผู้ปกครองได้เห็นโครงสร้างลักษณะการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

  

  - การติดตามความก้าวหน้าระหวา่งศึกษา  

  ก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละช้ันปี (ค าสั่งแต่งตั้ง) มีหน้าที่คอยให้

ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียน ผลการเรียน และให้ค าแนะน าเรื่องอ่ืนๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ

ตรวจสอบและติดตามนิสิตในระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ( www.reg.buu.ac.th ออนไลน์) มกีาร

ก าหนดเวลาในการให้นิสิตพบแต่ละสัปดาห์ ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือมีการนดัหมายตกลงเวลาพบนิสิต ในการ

ติดตามจากฐานข้อมูลประวัติเป็นระบบการติดตามปกติที่เป็นหน้าที่ที่ปรึกษาทุกคน เพ่ือดูความเคลื่อนไหว

เรื่องการลงทะเบียนและภาระการช าระเงินและผลการเรียน ในกรณีที่ได้รับรายงานพฤติกรรมการเรียนที่

ผิดปกติ จะมีการสอบถามและสังเกตโดยหาข้อมูลจากเพื่อนและอาจารย์ประจ าวิชาก่อน หากมีปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อการเรียน สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต จะเรียกพบเพ่ือให้ค าแนะน าและช่วยเหลือตาม

สมควร   

                   

  - การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

  มีการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ระหวา่งเรียนทุกภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร โดย

ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนและคณุภาพของการเรียนการสอน  มีบททดสอบกอ่น

http://www.reg.buu.ac.th/
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ส าเร็จการศึกษา ในรายวิชาขั้นสูงคือ การศกึษาส่วนบุคคล และศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นโครงการสรุปในชัน้ปี

สุดท้าย โดยผู้เรียนจะท าการศึกษาโครงการศิลปนิพนธ์ โดยใช้ทักษะความรู้ที่ได้ศึกษามา สร้างผลงาน

ศิลปะ 1 ชุด ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคิด ค้นคว้า วิเคราะห์และสร้างผลงานตามกระบวนการที่แต่ละคนได้

เลือกและพัฒนาความรู้ที่เรียนมาโดยแสดงให้เห็นขั้นตอนในการคิดและการท าอยา่งเป็นระบบ โดยมี

คณะกรรมการจากภายในและกรรมการรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้ตรวจประเมิน ในการจบ

การศึกษาได้ต้องประกอบด้วยเอกสารภาคนิพนธ์ประกอบ ผลงานสร้างสรรค์ และต้องจัดแสดงในรูปแบบ

นิทรรศการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน  

 

  ผลการทดสอบที่ผ่านมามีนิสติที่จบการศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ และมีคณุภาพที่สอดคล้องกับ

ผลสมัฤทธิ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือ  

1. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

2. ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการคิดและสร้างงานศิลปะและสื่อ 

3. สามารถวเิคราะห์ความรู้ และพัฒนาทักษะการน าไปใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ และ

สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่และเพิ่มเติมความรู้ไปปรับใช้ในการท างานในชีวิตจริง

ได ้

 

  2. หลักสูตรพงึใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง และ

ควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรยีนรูท้ี่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวชิา 

  รายวิชาในหลักสูตรมีการอภิปรายเน้ือหา วัตถุประสงค์ และการประเมินผลในการจัดการเรียนการ

สอน ในการประชุมการจัดท าหลักสูตรและคณะกรรมการสาขาวิชารับทราบ และร่วมกันเสนอแนะผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาร่วมกันโดยผู้สอนน าไปปรับและจัดท าแผนการสอนประกอบใน มคอ. 3 

ทุกรายวิชา แต่ละรายวิชาจะมีรายละเอียดของรายวิชาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา จุดมุ่งหมาย 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา การด าเนินการสอน การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต เนื้อหา วิธีการสอน 

กิจกรรม การวดัประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

  หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต อธิบายถึงวิธีการสอนและการวัดและประเมินผลตามที่

ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งแสดงการกระจายความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และในแต่

ละรายวิชาจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย ผู้สอนและผู้รับผิดชอบวิชา 

การด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ. 3 และหากมีเหตุที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมี
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ความคลาดเคลื่อนให้มีการบนัทึกรายงานผลใน มคอ.5 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อจัดการเรยีนการสอนในครั้งต่อไป  

  ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าวิชาจะด าเนินการส่ง มคอ.3 ในระบบ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (http://tqf.buu.ac.th/) ก่อนเปิดภาค

การศึกษา 30 วัน (ประธานสาขาหรือประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบในระบบได้) หากเนื้อหาส่วนใด 

ยังไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถส่ง มคอ.3 กลับไปให้อาจารย์ประจ าวิชาปรับแก้

ได้  

 

  เกณฑ์การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา เป็นไปตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552 ข้อ 17 ระบบการให้คะแนน โดยระบุไว้
ว่า ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาแบบมีค่าระดับขัน้มีความหมายดังนี้  

A ดีเยี่ยม 4.0   B+ ดีมาก 3.5    B ดี 3.0   C+ค่อนข้างดี 2.5  

C พอใช้ 2.0   D+ อ่อน 1.5  D อ่อนมาก 1.0   F ตก 0  
นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชา จึงจะมี

สิทธิเข้าสอบในรายวิชานัน้ หากนิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด นิสิต

ใช้เวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือนิสิตทุจริตในการวัดผล ให้นสิิตได้ผลการเรียน F ซึ่งถือว่านิสิตไม่ผ่าน 
ผลการเรียนในวิชานัน้ และระบบการให้คะแนนเป็นแบบไม่มีค่าระดับขัน้การให้คะแนนเป็น S, U, I, W 

และ au ซึ่งมคีวามหมายดังผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ, ์ ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์, การประเมินผล 
ยังไม่สมบูรณ,์ งดเรียนโดยได้รับอนุมัต,ิ การศึกษาโดยไม่นับหนว่ยกิตตามล าดับ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มีวิธีช่วยเหลือนิสิตโดย บอกคะแนนเก็บเป็นช่วงเพื่อให้ผู้เรียนทราบสถานะการเรียนของตัวเองเพื่อให้
มีการปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ว่าปัญหามาจากอะไร ปัญหาจากผู้เรียนเช่น การขาดความรับผิดชอบ
เรื่องเวลา การส่งงาน ความไม่เข้าใจในเนื้อหา และความไม่ใสใ่จหรือปัญหาจากผู้สอน เช่น ไม่สามารถ
สื่อสารเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าใจ สื่อการสอนไม่อ านวย บกพร่องในหน้าที่ เป็นต้น ทั้งนี้อาจประกาศและให้
โอกาสในการปรับแก้ และหากไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือปฏิบัติการเสริมเพิ่มเติม จึงจะให้นิสิตพิจารณา
ถอนรายวิชาตามก าหนดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการประเมินค่าเฉลี่ยผลการเรียน 
 

3. มีการวางแผนการประเมนิผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผล

วินิจฉัย การประเมินผลระหว่างการเรียนรู ้และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้   

การวัดและประเมินผล สามารถปรับให้เข้ากบัเนื้อหาและวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา โดยผู้สอน

http://tqf.buu.ac.th/
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สามารถก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมินได้ ซึ่งวิธีการประเมินในรูปแบบต่างๆ รายวิชาใน

หลักสูตรสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาปฏิบัติเป็นหลักซึ่งต้องมีเกณฑ์การ

ประเมินจากกระบวนการ ขั้นตอน ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการน าเสนอผลงาน โดยยึด

วัตถุประสงค์รายวิชาเป็นหลักว่าจะวัดผลจากอะไร ผู้สอนต้องสามารถแสดงและชี้แจงรายละเอียดการ

ประเมินที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร มคอ. 3 ได้เกณฑ์การประเมินผลและการทดสอบการเรียนรู้ 

จะต้องมีเอกสารรายงานการพิจารณาจากคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชานัน้ว่ามีความเหมาะสมและชี้แจงหาก

มีการปรับแผนให้เป็นตามสถานการณ์ และผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย เป็นต้น 

เพื่อใช้วางแผนการประเมินที่สัมฤทธิ์ผลครั้งต่อไป 

4. การประเมนิผูเ้รียนประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ขอ้บังคับ สัดส่วนการประเมนิ เกณฑ์ 

และ เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้สอนจะแจ้งเกณฑ์การประเมินต่อกรรมการประจ าหลักสูตรทราบ เกณฑ์

การประเมินผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ โดยมีเกณฑ์การประเมินตามเนื้อหาและลักษณะรายวิชาเช่น วิชา

ทฤษฏี จะใช้ขอ้สอบในการถามตอบและแบบเขยีนอธิบายความเข้าใจ ส่วนวิชาปฏิบัติพิจารณาจาก

กระบวนการในการปฏิบัติผลงาน และพัฒนาการรวมทั้งการสอบถามความเข้าใจในระบบกระบวนการ

ปฏิบัติ และความน าความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้สร้างช้ินงาน  ในแต่ละรายวชิาจะมีข้อบังคับที่เป็นข้อตกลง

ร่วมกันเพราะการสอนมิได้สอนให้ผู้เรยีนมแีต่ความเก่งเป็นเลิศอย่างเดียว แต่ต้องสอนให้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมและความรับผิดชอบด้วย การประเมินในทุกส่วนจึงมีผลในการน ามาประกอบกันและชัดเจน

อธิบายเหตุผลได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นิสิต อาจารย์ รับทราบผลการประเมินเมื่อสรุปผลการศึกษาทุกรายวิชา 

ผ่านการทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ต้องประเมินแบบทดสอบของแต่ละรายวิชา หรือรายงานรูปแบบการสอบและวัดประเมินผลจากผู้สอน เพื่อ

พิจารณาว่าสอดคล้องต่อผลการเรียนรู้หรือไม่   

5. การประเมนิควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร 

การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจาก การ

ประชุมสาขาวิชาก่อนส่งเกรดให้คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตรร์ับรอง เพื่อส่งเข้าระบบ

ทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศให้นสิิตทราบเป็นล าดับต่อไป มีการก ากบั

มาตรฐานของรายวิชาโดยผู้สอนต้องแสดงรายละเอียดการประเมินที่โปร่งใส มีเกณฑก์ารประเมิน

สมเหตุสมผลและผู้เรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องและร้องเรียนหากมีความผิดพลาดทุกประการ การ
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ประชุมพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงในการประเมินในแต่ละรายวิชาทีว่ัดทักษะความสามารถของผู้เรียนจะมีระบบ

ประเมินที่แตกต่างกัน ดังน้ันผู้สอนต้องพัฒนาระบบที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกันทั้งหลักสูตร การสอน

ศิลปะอาจดูเหมือนการใช้ความรู้สึกในการตัดสินมาประเมิน จึงพยายามวางระบบให้ผู้สอนค านึงถึงการ

พิจารณาการให้คะแนนอย่างรอบคอบทุกรายวิชาโดยระบุว่าอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  

ในส่วนของเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี

หลักเกณฑ์การให้ปริญญาคือ นิสิตผู้มีสิทธ์ได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ครบตาม

หลักสูตรและได้ค่าระดับเกรดเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.00  

6. มีการใช้กระบวนการหรอืวิธีการต่าง ๆ เพือ่ประกันว่าการประเมินผู้เรียนมคีวามเที่ยงตรง 

ความน่าเชื่อถือและเปน็ธรรม 

ในคาบแรกของการสอนแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการแจ้งรายละเอียดรายวิชานั้นๆ ให้ผู้เรียน

ได้รับทราบ เนื้อหา วัตถุประสงค์ ลักษณะกิจกรรมระหว่างภาค การวัดและประเมินผลตลอดภาคการศึกษา 

โดยเฉพาะกฏเกณฑ์และกติกาในการเรียนก่อน โดยให้นิสิตสามารถซักถามและร่วมเสนอ ข้อคิดเห็น หากมี

ความประสงค์จะให้เพ่ิมเติมในส่วนใดที่น่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อตกลงก่อนท าการสอน และให้

รายละเอียดการเรียนการสอนภาคเอกสาร (มคอ.3) ผู้สอนจะต้องแจ้งให้นิสิตทราบระดับคะแนนเมื่อมีการ

ประเมินทุกครัง้ เพื่อให้นิสิตประเมินตนเองและพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์รายวิชา 

เมื่อใกล้จบภาคการศึกษา นสิิตทุกคนจะต้องท าการประเมินผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน 

ทุกรายวิชาผ่านเว็บไซต์ ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (http:/assess.buu.ac.th/new/) 

นิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของ

อาจารย์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าดูผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากผู้เรียนเมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงรายวิชา และพัฒนาให้

มีประสิทธิผลตอ่นิสิตในการสอนครั้งต่อไป 

7. ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวธิีการประเมนิควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนือ่ง การพัฒนาวิธีการประเมนิแบบใหมข่ึ้น และได้น าไป

ทดลองใช ้
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 ผู้สอนต้องมีจรรยาบรรณความเป็นอาจารย์และมีความเทีย่งธรรมต่อนิสิตทุกคน โดยการประเมิน

ในแต่ละครั้งตอ้งมีหลักฐานทีช่ัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เช่น ใบเช็คชื่อ บันทึกแบบแสดงผลการ

ประเมินในแตล่ะครั้งและเกณฑ์ในการใหค้ะแนน มีการเกบ็บันทึกด้วยภาพถ่ายผลงานนิสิตเพ่ือเป็น

หลักฐาน ประกอบการประเมินในแต่ละหัวข้อในบางรายวิชา หรือให้นิสิตรวบรวมสมุดภาพผลงานของ

ตนเอง เพื่อรู้พัฒนาการระดับการเรียนของตนเองและสามารถน ามาใช้ยืนยันผลคะแนนหากมีข้อสงสัย 

(ในกรณีเป็นรายวิชาปฏิบัติ เป็นชิ้นงานศิลปะ) 

 

8. ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม  

ผู้เรียนต้องรู้สิทธิ์ในการร้องเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในกรณีระหว่างผู้เรียนด้วยกันให้ แจ้ง

ผู้สอน หรือกรณีผู้เรียนกับผู้สอน ให้สามารถแจ้งต่อผู้สอนโดยตรงหากมีข้อสงสัย หรือปรึกษาอาจารย์ที่

ปรึกษาวิชาการว่ากรณีมปีัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในลักษณะนี้ควรมีการด าเนินการเช่นไรหรือเขียน

เป็นเอกสารร้องเรียนส่งถึงคณบดีเพ่ือสอบมูลเหตุและชี้แจงตามล าดับ 

แหล่งข้อมูล  

• ค าอธิบายรายวิชาในเล่มหลักสูตร (มคอ.2)  

• มคอ.3 ของรายวิชาในหลักสูตร สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

• มคอ.5 ของรายวิชาในหลักสูตร สาขากราฟิกอารต์และกราฟิกมีเดีย 

• รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้รียน  

• ผลการประเมนิการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต http://assess.buu.ac.th/new/  

• ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินในรายวิชาศิลปนิพนธ์  

• เอกสารหลักฐานการเก็บคะแนนอาจารย ์          
 

 

 

 

 

http://assess.buu.ac.th/new/
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจวา่บุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนา
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 และจัดการเรียนการสอนทีเ่ชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

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

• develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

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

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

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

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

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

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย โดยค านึงถึง
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. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพฒันาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ 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 ก ากับ และการเทยีบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมนิตนเอง  

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) 

 
  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

3 3 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 2 

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

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร ่

 ให้ทราบโดยทัว่กัน  

3 3 

6.4  Competences of academic staff are identified 

 and evaluated (3) 

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 

 สายวิชาการ 

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

3 3 

6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏบิัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 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 ก ากบั และการเทยีบเคียงเพื่อการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัตเิทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย ์      
2. รองศาสตราจารย์ 1  1   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 2 3   
4. อาจารย ์  1 1   
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

1  1   

รวม 3 3 6   
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  

2. อาจารย์ผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 
ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หนา้ 
30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหต ุ
(ระบุเหตุผล) 

2557 5 - - 5  
2558 5 - - 5  
2559 5 - - 5  
2560 5 - - 5  
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร ่

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์
และนักวิจัย 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557   A Forming 
of the 
Utopia 

  
1 

 
1:5 

2558       
2559       
2560  การรับรู้ผ่านทศันธาต:ุ 

มุมมองใหม่จากงาน
ออกแบบสู่งานศิลปะ. 

  1 1:5 

2561  การท าความเข้าใจชีวิต : 
อะไรท าให้เราเป็นมนุษย ์
 
สภาวะการเปลี่ยนแปลง
กายและจิตของสตร:ี 
การทดลองวัสดุเส้นใย
ธรรมชาติในการ
สร้างสรรค ์

  1 
 
 
1 

2:5 

 

 

ผลงานสร้างสรรค ์

ปี 
ผลงานเผยแพร ่

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 9     9 9:5 
2558  3    3 3:5 
2559 3 4  3  10 10:5 
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2560 5 8  2  15 15:5 
2561   2   2 2:5 

 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 นายปิติวรรธน์ สมไทย   -โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการ
ออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  
ปีการศึกษา2557/ 2558/ 2559/ 2560/ 2561 
- โครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติงานภาพิมพ์ใน
เทคนิคพิเศษส าหรับครู อาจารย์ ผู้สอนศลิปะใน
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
 
- โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
 
-การอบรมการเขียนบทความวิชาการ 2560 
 

- เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 
- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรูศ้าสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
- เสรมิสร้างทกัษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
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2 นางผกามาศ  สุวรรณ

นิภา     

-โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการ
ออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  
ปีการศึกษา2557/ 2558/ 2559/ 2560/ 2561 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะของคณาจารยใ์นการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 
 
- โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
 
-การอบรมการเขียนบทความวิชาการ 2560 
 
 
 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 
- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
- เสรมิสร้างทกัษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
- เสรมิสร้างความ
เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
-พัฒนาทางวิชาชีพ 

3 นายจักรกริศน ์ บัวแก้ว โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการ
ออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  
ปีการศึกษา2557/ 2558/ 2559/ 2560/ 2561 

- โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

-การอบรมการเขียนบทความวิชาการ 2560 
 

- เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน และ
พัฒนาหลักสูตรในสาขา 
- เสรมิสร้างทกัษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 

4 นางสาวกุลชาณัช เติม

ประยูร 

โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการ
ออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  
ปีการศึกษา2557/ 2558/ 2559/ 2560/ 2561 
- โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
 

- เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
 
- เสรมิสร้างทกัษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
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-การอบรมการเขียนบทความวิชาการ 2560 
 

- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตรด์้าน
ศิลปกรรม 

5 
 
 

นางสาววรรณวรางค์  

เล็กอุทัย 

 

-โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการ
ออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2557/ 2558 

- โครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติงานภาพิมพ์ใน

เทคนิคพิเศษส าหรับครู อาจารย์ ผู้สอนศลิปะใน

ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

- โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร ์

- โครงการเข้าร่วมงานศิลปะ “Burapha 

University Teachers & Friendship Artist in 

Thailand”ณ Gallery Uesuto in Ginza, 

Tokyo ประเทศญี่ปุ่น (11-18 มิย 2560) 

- เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
- เสรมิสร้างทกัษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

6 นางสาวศุภรา  อรุณศรี

มรกต 

 

-โครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการ
ออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2558/ 2559/ 2560/ 2561 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้าง

ความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 

                                                              

- โครงการศึกษาภาคสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

 

-การอบรมการเขียนบทความวิชาการ 2560 

- เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และ
พัฒนาหลักสูตรในสาขา    
    
- เสรมิสร้างความเชี่ยว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรูศ้าสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
 
- เสรมิสร้างทกัษะการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
 
- เสรมิสร้างความเช่ียว 
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-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ

จัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Outcome Based Education Approach) 

 

-โครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้กรอบ 

CUPT-QA มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี

การศึกษา 2560 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ดา้น
ศิลปกรรม 
 
- เสรมิสร้างความเช่ียว 
ชาญและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศาสตร์ด้าน
ศิลปกรรม 
 
-พัฒนาด้านการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
-พัฒนาทางวิชาชีพ 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ในปี พ.ศ. 2560 

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากราฟิกอารต์และกราฟิกมีเดีย 

คณะคณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกขอ้มูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์ ✓ ในช่องที่ตรงกับความเปน็จริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

 

ที ่

ช่ืออาจารย์ประจ า/

นักวจิัย 

ระดบัหลกัสูตร 

ช่ือผลงาน 

ประเภท 

แหล่งเผยแพร่ 
ระดบัเผยแพร่ 

ช่ือแหล่ง

เผยแพร่ 
วนั/เดือน/ปี ที่

เผยแพร่ 

การบูรณาการกบัศาสตร์ทีส่ าคญั ๗ ศาสตร์ 
การบูรณาการกบั

หน่วยงาน 

ตรี โท เอก ทีป่ระชุม

วชิาการ 

วารสาร ลขิสิ

ทธ์ิ/

สิทธิ

บัตร 

อ่ืนๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถา

บัน 

ชาติ นานาช

าต ิ

ทาง

ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวนั

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวนั

ออก 

ไม่

เกีย่วข้

อง 

ภาย

นอก

มหา

ลยั 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่ม ี ระบุ

ช่ือ

หน่วย

งาน 

1 นายปิติวรรธน์ สม

ไทย   

✓   การเป็นปฎิปักษ์

ระหวา่งการรับรู้

และความคิดท่ี

ผา่นการไตร่ตรอง

จากประสบการณ์ 

ภูมิหลงั และความ

เช่ือ (I see what 

you saw) 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

16-30 

กรกฎาคม 

2560 

  ✓      ✓    
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     นกัขา้มเวลา 

 

   บทควา

ม 

 ✓  สูจิบตัร

นิทรรศการ 

Crossing The 

Dateline 

16 กรกฎาคม 

2560 

            

     เรือ และ 

เคร่ืองบิน 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

   Gallery 

Uesuto,Gin

za, Tokyo 

12-17 

มิถุนายน 

2560 

  ✓       ✓   

     การน ากลบัมาใช้

ใหม่ : เวลา

และอตัลกัษณ์ 

 

✓   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

   หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

24 กมุภาพนัธ์ 

– 5 มีนาคม 

2560 

  ✓       ✓   

     การน ากลบัมาใช้

ใหม่ : เวลา

และอตัลกัษณ์ 

 

 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

  ✓ หอประชุม

อุทยานการ

อาชีพชยัพฒันา 

จงัหวดั

นครปฐม 

30-31 

สิงหาคม 

2560 

  ✓          

     ฉนัเห็นในส่ิงท่ี

เธอเห็น 

 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  พิพิธภณัฑสถา

นแห่งชาติ หอ

ศิลป์เจา้ฟ้า 

7-24 กนัยายน 

2560 

  ✓          

     อะไรท าใหเ้รา

เป็นมนุษย ์

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

27 มีนาคม – 

8 เมษายน 

2561 

  ✓          
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2 นางผกามาศ  สุวรรณ

นิภา     
✓   วฒันธรรมการ

เดินเรือ สู่ดินแดน

มะละกา 

 ✓  ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

 

24 กมุภาพนัธ์ 

2560 

  ✓       ✓   

     Ships    ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

18-30 

เมษายน 2560 

  ✓      ✓    

     Circles 

 

 
 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

3-6 

กมุภาพนัธ์

2560 

  ✓      ✓ ✓   

     Flower    ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

 

 

 

27 มีนาคม – 

8 เมษายน 

2561 

  ✓          
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3 นายจกัรกริศน์  บวั

แกว้ 

✓   “มะละกา” 

เส้นทาง

ผสมผสาน

วฒันธรรม 

 ✓  ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

24 กมุภาพนัธ์ 

2560 

  ✓       ✓   

     Outside – 

Inside 
 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

18-30 

เมษายน 2560 

  ✓      ✓    

     การออกแบบ

กราฟิก  ปก

วารสารศิลปกรรม

บูรพา 

 

 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   Burapha  arts  

journal 

ฉบบัท่ี 1  ปี 

2558 / 2559 / 

2560                                                                                                        

ฉบบั  2  ปี 

2558 / 2559 / 

2560 

  ✓          
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     โครงการวจิยั

สร้างสรรคแ์ละ

การน าเสนอ 

โครงการ “ มะละ

กา ” เส้นทาง

ผสมผสาน

วฒันธรรม                                                       

( Malacca , 

blending of 

cultural routes.)   

2560 

 

การออกแบบ

กราฟิก  ตรา

สญัลกัษณ์ 10 ปี 

วทิยาลยัวทิยาการ

วจิยัและวทิยาการ

ปัญญา 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

 

การออกแบบอตั

ลกัษณ์โครงการ “ 

เปิดบา้น

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 

 

 

 

 

 

ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พิพิธภณัฑสถา

นแห่งชาติ หอ

ศิลป์เจา้ฟ้า 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

7-24 

กนัยายน 

2560 

 

 

 

 

 

2561 

 

 

 

 

 

2561 

 

  ✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
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ศิลปกรรมศาสตร์ 

และศิลปกรรม

ส าหรับเยาวชน ”  

2560                                            

Sigum BUU 

Open House ’60   

คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 

2560 

การออกแบบอตั

ลกัษณ์โครงการ “ 

บริการวชิาการ 

ศิลปะ&การ

เยยีวยา ” ประจ าปี 

2560 

การออกแบบอตั

ลกัษณ์โครงการ

ศิลปกรรมบูรพา  

“ คงอยูแ่ละ

เปล่ียนแปลง ” 

Exsistance & 

Change ประจ าปี 

2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 

 

 

ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

 

 

ส่ิงพิมพแ์ละ

สูจิบตัร

นิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 

2560 

 

 

 

2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

✓ 
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4 นางสาวกลุชาณชั เติม

ประยรู 

✓   การผสมผสาน

ทางวฒันธรรม 

ของ 2 เช้ือชาติ ณ 

เมืองมะละกา 

 ✓  ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

 

24 กมุภาพนัธ์ 

2560 

  ✓       ✓   

     เบาะรองนัง่

ปะการัง 

  ✓ ส่ิง 

ประ 

ดิษฐ ์

   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

22 พฤษภาคม 

2560 

  ✓        ✓  

     Mushroom 

House 

 
 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

18-30 

เมษายน 2560 

  ✓      ✓    

     การผสมผสาน

ทางวฒันธรรม 

ของ 2 เช้ือชาติ ณ 

เมืองมะละกา 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  พิพิธภณัฑสถา

นแห่งชาติ หอ

ศิลป์เจา้ฟ้า 

7-24 กนัยายน 

2560 

  ✓          

5 นางสาววรรณวรางค ์ 

เลก็อุทยั 

 

✓   Memory    ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

  ✓ College of 

Art, Dali 

5-8 มีนาคม 

2560 

  ✓      ✓ ✓   
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University, 

Dali 

 

     Everlasting 

Blessings 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

   Gallery 

Uesuto,Gi

nza, Tokyo 

11-18 

มิถุนายน 

2560 

  ✓       ✓   

     Life is 

Impermanent 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

   Gallery 

Uesuto,Gi

nza, Tokyo 

11-18 

มิถุนายน 

2560 

  ✓       ✓   

6 นางสาวศุภรา  อรุณ

ศรีมรกต 

 

✓   Tri Line    ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

18-30 

เมษายน 2560 

  ✓      ✓    

     Man Made 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

บูรพา 

3-6 

กมุภาพนัธ์

2560 

 

 

 

  ✓ 
 

 

 

 

 

     ✓ ✓   
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การรับรู้ผา่นทศัน

ธาตุ: มุมมองใหม่

จากงานออกแบบ

สู่งานศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

วารสารวชิากา

ร Veridian E – 

Journal, 

Silpakorn 

University 

ฉบบัภาษาไทย 

สาขา

มนุษยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 

และศิลปะ ปีท่ี 

11 

 

 

ฉบบัท่ี1 

(มกราคม-

เมษายน): 

2292-2303 

 

✓ 

     Soft Steel 

 

 

 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

✓   มหาวทิยาลยั

บูรพา 

2560   ✓          

     BRASS COPPER 

 

   ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  พิพิธภณัฑสถา

นแห่งชาติ หอ

ศิลป์เจา้ฟ้า 

7-24 กนัยายน 

2560 

  ✓          

     Umbrella 

 

   ผลงาน

สร้าง 

  ✓ มหาวทิยาลยั

บูรพา 

2561   ✓          
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สรรค ์

     Umbrella    ผลงาน

สร้าง 

สรรค ์

 ✓  หอ

ศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพ 

มหานคร 

27 มีนาคม – 

8 เมษายน 

2561 

  ✓          

รวม                          
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ผลการด าเนนิงาน   

สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียมีบุคลากรสายอาจารย์ จ านวน 5 คน : จ านวนนิสติ  4  ชั้นปี   

คน โดยสาขามีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาบคุลากรประจ าปี  2561 โดยก าหนดภาระ หน้าที่ตาม

ภาระกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และการ

ประกันคุณภาพ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วน ให้ทุกคนมีส่วนเข้าร่วมการอบรมใน ระดับ

สถาบัน มหาวทิยาลัยและระดับคณะ 

มีการสนับสนนุบคุลากรในสายงานให้มีการอบรมในสายงานที่สัมพันธ์และพัฒนาตนเองทาง

วิชาชีพตามภาระกิจที่เกี่ยวข้องเช่น เข้าร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ พัฒนาการเรียน 

การสอนและหลักสูตร มีการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ สาขามีแผน 

ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก : ปัจจบุันก าลังศึกษาต่อ 3 

คน และผ่านการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว ในปี 

พ.ศ. 2561  

- งานวิจัยรายบุคคล (โครงการวิจัยสร้างสรรค์ งบประมาณคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

- เอกสารวิชาการ (ทุนจัดท าเอกสารประกอบการสอน งบประมาณคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

- การฝึกอบรม (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Management) 

- การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

- การร่วมแสดงผลงานในและต่างประเทศ  

- การได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการจากหนว่ยงานและสถาบันภายนอก 

- การตีพิมพ์บทความวิชาการ 

แหล่งข้อมูล  

•  เอกสารสัญญาทุนอุดหนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ   

• เอกสารอนุมัติโครงการ และเอกสารเชิญเพื่อการเข้าร่วมอบรมต่างๆ 

• รูปภาพโครงการศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  

• เอกสารลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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• เอกสารการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

• Website สาขากราฟิกอารต์และกราฟิกมีเดีย www.bgambuufa.com 
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AUN - QA criterion 7 คณุภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทัง้คุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนนุ และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรบัผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บรกิาร 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. 
มีการระบคุวามต้องการในการอบรมและพฒันาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพฒันาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรต ิเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมนิตนเอง  

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) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นสิิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- - 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนนุ และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

- - 

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

- - 

7.4 Training and developmental needs of support 

 staff are identified and activities are 

 implemented to fulfil them (4) 

 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพฒันาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจดักิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 

- - 

7.5 Performance management including rewards  

 and recognition is implemented to motivate  

 and support education, research and service (5) 

- - 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 

 ให้เกียรต ิเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 

 การสอน การวิจัย และการบริการ 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) - - 
 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวชิาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  

พนักงานทดลอง ช่างเทคนคิ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 

ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนบัสนนุ

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

    
    
    
    

 

ผลการด าเนนิงาน   

สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย คณะศลิปกรรมศาสตร์ไม่มีบุคลากรสายสนับสนนุในหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผูเ้รียน (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. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

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

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. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

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

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 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมนิตนเอง  

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)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

3 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ ์

3 3 

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

3 3 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 

 student competition, and other student support 

 services are available to improve learning and 

 employability (4) 

มีการให้ค าปรกึษาวิชาการ กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อื่น 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 ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรยีน 

3 3 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสตูร (ใช้ได้กบัหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

(หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ภาค
การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. 
Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

จ านวนนสิิต 
 ณ สัปดาห์แรกของ 
ภาคปลาย (เฉพาะ 

ป.ตรี) 
1/2557 ไม่มีข้อมูล 60 55 44 35 
1/2558 ไม่มีข้อมูล 60 57 32 21 
1/2559 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
1/2560 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
1/2561 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 

(หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ภาค
การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสทิธิ
เข้าศึกษา 

(No. 
Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

จ านวนนสิิต 
 ณ สัปดาห์แรกของ 
ภาคปลาย (เฉพาะ 

ป.ตรี) 
1/2557 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

1/2558 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

1/2559 ไม่มีข้อมูล 30 49 36 31 
1/2560 ไม่มีข้อมูล 30 36 25 21 
1/2561 ไม่มีข้อมูล 30 33 32 31 

 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา)  
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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 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

2557 41 35 37 34 21 13 22 17 ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่มี
ข้อมลู 

 

2558 38 24 41 35 47 37 21 16 6 6 118 
2559 36 36 25 23 35 35 33 33 8 8 130 
2560 27 25 33 32 23 23 35 34 10 10 104 
2561 32 31 23 21 31 31 21 21 6 6 122 

 

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศกึษามาบวกกัน 

 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตร ี

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 

ภาคต้น ภาคปลาย 

2557 41 35 37 34 21 13 22 17 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล  
2558 38 24 41 35 47 37 21 16 6 6  
2559 36 36 25 23 35 35 33 33 8 8  
2560 27 25 33 32 23 23 35 34 10 10  
2561 32 31 23 21 31 31 21 21 6 6  
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตทีจ่บภายในระยะเวลา จ านวนนสิิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นป ี
< 4 ป ี 4 ป ี > 4 ป ี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
2556 50 - 31 6 2 8 3 - 
2557 38 - 28 6 1 2 - 1 
2558 29 - 21 8 3 2 2 - 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2559 36 - - - 4 1 - - 
2560 27 - - - 2 2 - - 
2561 32 - - - 1 - - - 

หมายเหตุ: หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 ได้ท าการเปิดใช้หลักสูตรเพียง  2  ปเีท่านั้น จึงยังไม่มบีัณฑิต 
 

ผลการด าเนนิงาน   

สาขาวิชามีการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามหลักสูตร เนื่องจากเป็น

หลักสูตร ทางศิลปกรรมที่ต้องการสร้างนิสิตที่มีความรู้พื้นฐานทางศิลปกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น

สาขา วชิาจึงเน้นการให้ความส าคัญกับกระบวนการคิด การท า และการแสดงออกอย่างเป็นระบบ ซึ่งใน

การ เรยีนการสอนในชั้นเรียนเป็นการฝึกฝนความรู้ขั้นพื้นฐาน แต่ส่วนที่ส าคัญคือบทปฏิบัติการจริงที่ต้อง

เรียน รู้จากสังคม สาขาวิชาจึงมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆโดยการให้ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย ทั้งใน

ส่วน ที่เป็นเนื้อหาในรายวิชา และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นหมู่คณะ และการเข้าร่วม

แข่งขัน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีเป้าหมายช่วยผลักดันให้นิสิตมีความกระตือรือร้นและพัฒนาทกัษะ

ฝีมือ เพื่อสร้างมาตรฐานในกลุ่มงานที่ผู้เรียนมีความสนใจเป็นพิเศษ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษาหา 

ความรู้นอกชั้นเรียน โดยสาขาวิชามีระบบให้อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค าแนะน า 

กิจกรรมและดูแลขั้นตอนอย่างถูกวิธี 

 เกณฑ์ในการคดัเลือกหรือการระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหลายวิธี 

1. ผู้สอนที่เกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆได้เล็งเห็นถึงความสามารถของผู้เรียน 

ที่มีศักยภาพในการพฒันาในระดับการแข่งขันกับสถาบันอ่ืนๆได้ 
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2. เป็นการสนับสนุนที่ให้ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโดยต้ังโจทย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 

การสอน โดยคัดเลือกจากผลงานเป็นหลักเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

3. เป็นเจตนาของผู้เรียนที่เสนอแนวคิดและมีความพร้อมในการท ากิจกรรมด้วยตนเองหรือ

หมู่คณะที่มคีวามสนใจร่วมกนัในกิจกรรมนัน้ๆ โดยสาขาและคณาจารย์ประจ าสาขาจะ 

เป็นผู้พิจารณาให้การสนับสนนุด้านใดบ้าง เช่นการให้ค าปรึกษาและจัดสรรงบประมาณ 

สนับสนุนการเดินทาง เป็นต้น 

ในส่วนของการติดตามและการรายงานผล สาขาจะมีการรวบรวมข้อมูลที่เผยแพรใ่น 

ลักษณะการจดัท ารูปเล่มเมื่อเสร็จกิจกรรม การสอบถามความพึงพอใจและเอกสารการตีพิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละงานนั้นๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละ ปี 

โดยปัจจุบันมี Website และ Web Blog ขอ้มูลข่าวสารของสาขาวิชาที่เผยแพร่ในระบบ 

อิเล็คโทรนิคเพ่ือง่ายต่อการติดตามและสร้างความเข้าใจให้กับผู้สนใจศึกษาและบอกต่อ การจัดท า

ระบบในการรายงานนี้ได้มีการ ประมวลผลและน าผลในการด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไขใน

กิจกรรมครั้งตอ่ไป   

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งซึ่งต้องใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการจัดท าโครงการเพ่ือขอ 

อนุมัติ จึงต้องมีที่ปรกึษาโครงการคอยให้ค าแนะน าอย่างชัดเจน และท าค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาทาง 

วิชาการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สาขามีการประชุมนิสิตในช่วงต้นภาคการศึกษาเพื่อให้นิสิต ได้

เตรียมความพร้อมในการวางแผนแนวทางการฝึกฝนทีส่อคคล้องไปกับการเรียนรู้เสริมรายวิชา ใน

หลักสูตร ประกอบกับสาขาวิชาได้วางแผนการจัดสรรปัจจัยสนับสนุนตามความเหมาะสมเพื่อ เอื้อ

ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยมีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์พร้อมและเพียงพอ แต่ด้วย 

ปัญหาที่พบคือพื้นที่ที่มีความจ ากัดกับจ านวนนิสิตที่มีจ านวนมาก การก ากับดูแลจึงไม่ทัว่ถึงจึงก่อ 

ให้เกิดความเสียหายแกอุ่ปกรณ์บางส่วน มอบหมายให้คณาจารย์ประจ าวิชาและผู้เกี่ยวข้อง ส ารวจ

และติดตามเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สดุ 

การปฏิบัติงานมีความอิสระในการสร้างสรรค์แต่ก็ต้องมีเกณฑ์และกติกาในการศึกษา

เรียนรู้ร่วมกัน โดยปลูกฝังเรือ่งความรับผิดชอบ ความสะอาดและความปลอดภัยที่ค านึงถึงสุข

ภาวะ ของผู้เรียนเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาที่มีชิ้นงานศิลปะในหลายลักษณะทีต่้องใช้พื้นที่

ร่วม กันจึงไม่สามารถให้นิสิตเก็บผลงานส่วนตัวไว้เพราะอาจเกิดความเสียหายและดูไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อยมีผลกับภาพลักษณ์ต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จึงมกีิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
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มีความ รับผิดชอบด้วยการท าความสะอาดอาคารเรียนช่วงต้นและปลายภาคการศึกษา โดย

สามารถ สรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

ผลการด าเนนิงาน   

  1. ปจัจัยสนบัสนุนห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสื่อโสตทัศนูปกรณ ์รวมทั้งวสัด-ุอปุกรณ์ ต่างๆ ที่มี

ความพร้อมต่อการใช้งาน โดยมีระเบียบและเกณฑ์การใช้สาขาฯ มีการจดัเตรียมและได้ตรวจสอบ สิ่ง

สนับสนุนการเรียนให้พร้อมใช้งาน ก่อนเปิดเรียนทุกภาคการศึกษาโดยมีการจัดสรรพืน้ที่ดังนี้  

a. ห้องปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์ 4 ห้อง 

b. ห้องปฏิบัติการสื่อผสม งานกระดาษ 1 ห้อง 

c. ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ 1 ห้อง 

d. ห้องบรรยาย 3 ห้อง 

e. ห้องปฏิบัติการของนิสิตในชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 ห้อง 

f. ห้องปริ้น 3 มิติ  และโสตทัศนูปกรณ ์  

2. ปัจจัยสนับสนนุด้านระบบสารสนเทศ โดยมี WiFi ที่มีสัญญาณครอบคลมุพื้นที่ใน อาคาร เพือ่สะดวก

ต่อการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้เรื่อง พรบ.ลิขสิทธิท์างคอม พิวเตอร์ และบทลงโทษในการ

ลอกเลียนภาพและเนื้อหาที่นสิิตควรทราบ 

3. โครงการกิจกรรมการศึกษานอกช้ันเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร โดยการศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ  

4. นิสิตสามารถคน้คว้าจากแหล่งเรียนรู้จากส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยบูรพา บริการด้านหนังสือ 

ต ารา วารสารงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศที่ทันสมัย และมีบริการระบบการสืบค้นฐานข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของส านักงานหอสมุดที่เพียงพอ และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา จัดไว้

ให้บริการกบันสิิตและบุคลากร ในการค้นคว้าและท าการวิจัย นิสิตสามารถใช้ทรัพยากรได้จาก

ส านักหอสมุด    โดยเปิดท าการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 8:00-22:00 น.  ในทุกปีการศึกษาคณาอาจารย์

สามารถแนะน าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การเรียนการสอนแก่ห้องสมุด (งบประมาณ 45,000 

บาท ต่อปี)  

5. การจัดรวบรวมฐานข้อมูลงานศิลปนิพนธ์ในแต่ละชั้นปีในลักษณะรูปเลม่ แต่ในป ี 2561  ได้ปรับ

รูปแบบให้จัดท าเป็น CD Thesis เพื่อความง่ายต่อการจัดเก็บและ สะดวกในการเผยแพร่  
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6. สาขามีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน จัดสรร งบประมาณเพ่ือ

จัดซื้ออุปกรณ์ตา่ง ๆ มีห้องปฏิบัติการ workshop ที่มีความพร้อม ทั้งวสัดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยที่ ทันสมัยส าหรับนิสิต และเอื้อให้คณาจารย์สามารถ

ปฏิบัติงานสอน  

7. มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์   ให้บริการ บัญชีผู้ใช้และ

รหัสผ่าน Microsoft Office 365 Google Apps for Education การบริการระบบเครือข่ายต่าง ๆ 

การบริการ IT Clinic การบริการ VPN การบริการ Download Software ที่มีลิขสทิธิ์ส าหรับ

บุคลากร การบริการพัฒนาสื่อการเรียน การสอนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ การประชุมทางไกลที่

ทันสมัยและเพียงพอ ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์เองก็มีการให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ

จัดการ เรียนการสอนอย่างพอเพียง    ในห้องเรียนอุปกรณ์ที่ทันสมัย   Projector  และเครื่องเสียง

พร้อมใช้งาน มีระบบการเช่ือมต่อความเร็วสูง 

8. ระบบมาตรฐานการดูแลด้านสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภัย  ของห้อง ปฏิบัติงาน จะมีการ

ระบุการใชง้านและดูแลอุปกรณ์  และในการเรียนจะมีการสอน จะย้ าเตือนเรื่องความปลอดภัยก่อน

เริ่มปฏิบัติงานเสมอ  ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม และท าความสะอาดห้องเรียน 

เทอมละ 2-3  

9. การส่งเสริมใหน้ิสิตส่งผลงานประกวด และเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืนในแวดวง ศิลปะและการ

ออกแบบ โดยสนับสนุนงบประมาณและประสานงานข้อมูลให ้

ในการจัดปัจจัยสนับสนุนผู้เรยีนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลกัสูตรให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีส่วนส าคัญ ที่เอื้อต่อ

การพัฒนาหลักสูตร แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็มีปัญหาในการด าเนินการซึ่งเป็นผลที่ไม่สามารถคาดการณ์ แต่ก็ได้เรียนรูแ้ละ

น ามาพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไปและมีการปรับมาตรการที่เหมาะสมให้เอือ้ต่อสภาพ การณ์จริง 

 

แหล่งข้อมูล   

• รูปภาพกิจกรรม ต่างๆ และ โครงการศึกษาดูงาน อ้างอิง : เวปไซต์  สาขา 

• ห้องปฏิบัติการ 

• รายงานผลการด าเนินการโครงการต่างๆ 
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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 อุปกรณ ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

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

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

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

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

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มี
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) 

 อุปกรณ์และสิง่สนับสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน 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 
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมอือย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจยั 

3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 

 are adequate and updated to support education 

 and research (1,5,6) 

 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง

 พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ อย่างเพียงพอและ

 ทันสมัยเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่ม ี
 ความต้องการพิเศษ 
ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนนิงาน   

หลักสูตรได้เหน็ความส าคัญในสิ่งสนับสนุนทางกายภาพเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดและ       

พฒันาศกัยภาพการเรยีนรู้ของตนเอง นอกจากการจัดเตรียมสื่อโสตทศันศึกษา ห้องบรรยายเพ่ือรองรับทั้ง

การจัด กลุ่มใหญ่ 20-30 คน และกลุ่มย่อย 10 คน ทั้งห้องปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพและห้องปฏิบัติการ

ตามเทคนิคต่างๆ ยังมีการจัดการพัฒนาปรับห้องที่ใช้เป็นห้องส าหรับเก็บของเดิม มาปรับใช้เป็นหอ้งใหม่

เพื่อน าเสนอผลงาน , ตรวจผลงาน โดยได้มีการจัดระบบระเบียบ ในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการใช้, การขอใช้ และระบุคณาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ าห้องต่างๆ ทั้งนี้ได้พัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็ปไซส์ของสาขา www.gambuufa.com ซึ่งจะเป็นสื่อที่รวบรวมในส่วน

ต่างๆที่เกี่ยวข้องสื่อสารไปยังผู้เรียนและสังคมภายนอก อีกทั้งเป็นเครื่องมือเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยาก เช่น

การโหลดเอกสารต่างๆ ใบยื่นความประสงค์ขอใช้ห้องปฎิบัติงาน เป็นต้น  ซึ่งรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ภายในห้องปฏิบัติการ โดยจัดการให้มีความปลอดภัยอยู่เป็นประจ า ทุกเทอมปีการศึกษา ในปีที่ผ่านมา

สาขาสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้สอนเพื่อให้เกิดแนวคิดและผลงานที่มีความหลากหลาย การ

ผสมผสานร่วมสมัย ทั้งในด้านเทคนิคและกรรมวิธีที่น่าสนใจยิ่งขึ้น 

เช่น เครื่องตัดเลเซอร์ , เครื่อง 3 D Printer , เครือ่งพิมพ์บนวัสดุ เปน็ต้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยจัดให้กับนิสิตในหลักสูตร ในการส่งเสริมหลักสูตรและผลงานของนิสิตให้มี ความทันสมัยมาก

ขึ้นทัดเทียมกบัสังคมปัจจุบัน นิสิตสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย WiFi ที่มีสัญญาณครอบคลมุพื้นที่

ทั้งหมด รวมถงึการศึกษานอกชั้นเรียนโดยการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

 
-  สาขาฯ มี การจัดเตรียมและได้ตรวจสอบ สิ่งสนับสนุนการเรียนให้พรอ้มใช้งาน ก่อนเปิดเรียนทุกภาค
การศึกษาโดย 
ห้องเรียน ห้องเรียนรวม จ านวน 4 ห้อง ในแต่ละห้องมีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุน พร้อมใช้งาน 
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 7 ห้อง  และ มีพื้นทีส่ าหรับ ให้นิสติปฏิบัติงาน ตามรายวิชา  2 ห้อง 
เพียงพอกับการเรียนและสามารถรองรับนิสิต ทั้ง 4 ชั้นปีได้ 
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-  สาขามีการใช้ห้องสมุดรวมร่วมกับส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย บริการด้านหนังสือ ต ารา วารสาร
งานวจิัย ทั้งในและต่างประเทศ ทีท่ันสมัย และมีบริการระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศ
ของส านักงานหอสมุดที่ทันสมัย เพียงพอ และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา จัดไว้ให้บริการกับนิสิตและ
บุคลากรในการค้นคว้า และท าการวิจัย นิสิตสามารถใชท้รัพยากรได้จากส านักหอสมดุ    โดยเปิดท าการ
ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 8:00-22:00 น.  ในทกุปีการศึกษาคณาอาจาย์ในสาขาจะไปเลือกซื้อ หนังสือใหม่เข้า 
ห้องสมุด (งบประมาณ 45,000 บาท ต่อปี)  และ ในปี  2561  ได้มีการจดัท า CD Thesis  
 

-  สาขามีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยกรการเรียนการสอน จัดสรรค์งบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีห้องปฏิบัติการ workshop เช่น เครื่องตัดเลเซอร ์, เครือ่ง 3 D Printer , เครื่องพิมพ์บน
วัสดุ ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยที่
ทันสมัยส าหรบันิสิต และเอือ้ให้คณาจารยส์ามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์เองก็ได้มีการจัดเตรียมห้องปฏบิัติการตา่ง ๆ เช่น ส านักคอมพิวเตอร์ ส านักการบริการวิชาการ 
ส านักหอสมุด ไว้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 

 
- ทางมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์   ให้บริการบัญชีผู้ใชแ้ละ
รหัสผ่าน Microsoft Office 365 Google Apps for Education การบริการระบบเครือข่ายต่าง ๆ การ
บริการ IT Clinic การบริการ VPN การบรกิาร Download Software ที่มีลิขสิทธิ์ส าหรับบุคลากร การ
บริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอาจารย์ การประชุมทางไกลที่ทันสมัยและ
เพียงพอ ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์เองก็มีการให้บริการอปุกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียง    ในห้องเรียนอุปกรณ์ที่ทันสมัย   Projector  และเครื่องเสียงพร้อมใช้งาน มีระบบการ
เชื่อมต่อความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้ส าหรับนิสติอย่างพอเพียง 

- ใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย  ในแต่ละห้องปฏิบัติงาน จะมีป้ายมีการระบุ
และการงานห้อง และอุปกรณ์  และในการเรียนจะมีการสอนจะย้ าเตือนเรื่องความปลอดภัย ก่อนเริ่ม
ปฎิบัติงานเสมอ  ด้านสิ่งแวดล้อม สาขามีการนัดท าความสะอาดห้องเรียน เทอมละ 3 ครั้งโดยให้นิสิต
รับผิดชอบห้องปฏิบัติงานที่ตนเองเรียน  บริเวณโดยรอบสาขาและทั่วบริเวณคณะมีเพื่อเป็นระบบความ
ปลอดภัยและมีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.  

แหล่งข้อมูล   

• Web Siteสาขากราฟิกอารืต และกราฟิกมีเดีย 

• รูปภาพกิจกรรม ต่างๆ และ โครงการศึกษาดูงาน  

• ห้องปฏิบัติการ  
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคณุภาพการศึกษา (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. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวชิาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
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
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

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

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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมนิตนเอง  

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 และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching 

 and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

3 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
ผู้เรียน) 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนนิงาน   

การออกแบบหลักสูตรรวมถงึการปรบัปรุงหลักสูตรมีระบบภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษา โดย

ผ่านผู้ทรงคณุวฒุิและข้อมลูจากผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับหลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ประจ าสาขาเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันตามยุคสมัย ซึ่งรายละเอียดและผลการเรียนรูจ้ะถูกน าเสนอโดยอาจารย์ผู้สอนใน

รายวิชานั้นๆ บางรายวิชามีการรวมการวิจัย การท าผลงานจริง สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน 

เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงกระบวนการที่จะน าไปพัฒนาต่อในอาชีพได้ 

หลักสูตรได้น าข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บัณฑิต นิสิตจากการส ารวจในปีที่แล้วมา

วางแผนและเริม่ปรบัใช้ในบางส่วน หลักสูตรมีการประเมินและทวบสอบผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย

ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นรวมถึงการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผล

และรับข้อเสนอแนะ ตลอดจนการได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรปูแบบเว็ปไซส์ของสาขา 

www.gambuufa.com   เพื่อการสอบถามพูดคุยกับนิสิต น ามาสูก่ารวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป      

ซึ่งในปีการศึกษา2560นี้ทางสาขาได้ท าการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งาน 

รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลต่อนิสิตได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 

 

แหล่งข้อมลู  

• เอกสารปรับปรุงพฒันาหลักสูตร 

• Web Siteสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 
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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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลกัสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู ้
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ก ากับ 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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการประเมนิตนเอง  

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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 

3 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพือ่การปรับปรุงคุณภาพ 

 

3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by 

 students are established, monitored and 

 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ  

3 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 

ความคิดเหน็โดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรยีน และผู้ส าเร็จการศึกษา (หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดษิฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานัน้ ๆ หรือ Program 

Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ท่ี 

ชื่อ-นามสกลุ นิสติ/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ที่ปรึกษา/

นักวิจัยทีท่ าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 

แหล่งเผยแพร ่

ชือ่แหล่ง

เผยแพร่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมาย

เหต ุ

ตรี โท เอก 
วารสาร 

ที่ประชุม

วิชาการ 
อื่นๆ  

(ระบุ

ประเภท

อื่นๆ) 

ทาง 

ทะเล 

ผู้สูง 

อาย ุ

การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และ

การ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส ์

ภาค

ตะวนัออก 

ไม่เกี่ยว 

ข้อง 
 

1 นายนวพล  ชิต

วิเศษ 

✓   รศ. 

ปิติวรรธน ์

สมไทย 

ความขัดแย้งภายใต้

ความศรัทธา

เดียวกัน 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

2 นางสาววรรณิกา 

ประศรีพัฒน ์

✓   รศ. 

ปิติวรรธน์ 

สมไทย 

ความเช่ือ   ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

3 นางสาวกุลนารี 

ศิโรรัตน์วรกุล 

✓   รศ. 

ปิติวรรธน์ 

สมไทย 

เพิ่มคุณค่าในตวัเอง   ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

4 นางสาวอาภาศิริ  

หนูเอียด 

✓   รศ. 

ปิติวรรธน์ 

กลิ่นอายความทรง

จ า 

  ✓  A La 

Campa

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

  ✓       
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สมไทย gne 2562 

5 นางสาวสุวิมล  

สุขส าราญ 

✓   รศ. 

ปิติวรรธน์ 

สมไทย 

การควบคุม   ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

6 นางสาวศรุตา  

นุ่นสังข ์

✓   รศ. 

ปิติวรรธน์ 

สมไทย 

การเช่ือมโยงเพื่อ

สร้างสิ่งที่ดีขึ้นใน

ตัวเองจากการเป็น

นักท านายดวง 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

7 นางสาวทอไหม 
นาจุ้ย 

✓   รศ. 

ปิติวรรธน์ 

สมไทย 

การรักษาสมดลุ
ของความสัมพันธ ์

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

8 นางสาวอุสิชา  
ประชาเสริม

ศาสตร ์

✓   ผศ.ผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

จินตนาการจาก

ความอบอุ่นของ

ครอบครัวใน

ช่วงเวลาที่หายไป 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

9 นายรวิสรา  ธุ
วังควัฒน์ 

✓   ผศ.ผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

จังหวะของกลไกใน
เครื่องจักรกล 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       
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10 นายณภัทร  
ภิรมย์รื่น 

✓   ผศ.ผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

ธรรมชาติของ
มนุษย์ในภาวะ

กดดัน 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

11 นายปุญญพัฒน์  
อุปพัทธวาณิชย์ 

✓   ผศ.ผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

การเติบโตของ
ความรักและความ

ผูกพัน 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

12 นางสาวอุราวดี  
กลิ่นขจร 

✓   ผศ.ผกามาศ 

สุวรรณนิภา 

ความสมดุลของ
ความรักและความ

ผูกพัน 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

13 นางสาวสมหญิง  
หนูเย็น 

✓   ผศ. 

จักรกรศิน์ 

บัวแก้ว 

โครงการ
จินตนาการในโลก
เสมือนที่เกิดจาก

จิตใต้ส านึก 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

14 นายวรานนท์  

เวสรานุรักษ ์

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

บัวแก้ว 

โครงการสร้างพ้ืนที่
ความสุขเพื่อปกปิด
ความทุกข์ในโลก

ความจริง 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

15 นายธีรพงศ์  
อินทร์สุวรรณ ์

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

โครงการ
สร้างสรรค์สื่อ

รณรงค์ในมุมมอง

  ✓  A La 

Campa

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

  ✓       



138 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

บัวแกว้ ของโลกคู่ขนาน gne 2562 

16 นายกิตติภูมิ  
เพ็ชรทิพย ์

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

บัวแก้ว 

โครงการความสุข
และความทรงจ าใน

อดีต 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

17 นางสาวชนนิ
กานต์  สารีโท 

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

บัวแก้ว 

การแปลสภาพ
ความรู้สึกที่
เปลี่ยนแปลง 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

18 นางสาวณัฐชมธร  
จังพัฒนวงศ์ 

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

บัวแก้ว 

โครงการเปลี่ยน
มุมมองใหม่จาก
สภาพแวดล้อมที่

วุ่นวาย 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

19 นางสาวอมันดา 
กวนหยี่  โล 

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

บัวแก้ว 

โครงการวัฒนธรรม
ลูกผสมใหม ่

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

20 นายเอกสิทธ์ อาจ
หาญ 

✓   ผศ. 

จักรกริศน์ 

บัวแก้ว 

โครงการถ่ายทอด
ความรู้สึก อารมณ์ 
และความงาม ผ่าน
มุมมองตาบอดสี

ของข้าพเจ้า 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       
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21 นางสาวปิยพร 
ดวงโสมา 

✓   ผศ.กุล

ชาณัช 

เติมประยูร 

การแก้
ความสัมพันธ์ที่

เชื่อมโยงจากความ
เชื่อทางศาสนา 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

22 นางสาวพัทธ์ธีรา 
คงวารี 

   ผศ.กุล

ชาณัช 

เติมประยูร 

ความคาดหวังจาก
ต้นแบบความรัก 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

23 นางสาวณิชชา 
อยู่ชัยเทศะ 

✓   ผศ.กุล

ชาณัช 

เติมประยูร 

บันทึกความทรงจ า
ของการเดินทาง 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

24 นางสาวกัลยาณี 
กุลธรรม 

✓   ผศ.กุล

ชาณัช 

เติมประยูร 

อิทธิพลจากค าพูด
ที่มีผลต่อจิตใจ 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

25 นางสาวบุญพิกุล  
เอี่ยมนาค 

✓   ผศ.กุล

ชาณัช 

เติมประยูร 

การสร้างความ
สมบูรณ์จากความ

งามในอุดมคต ิ

 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

26 นายพัชโรจน์  
ลาวัลยะวัฒน ์

✓   อ.ศุภรา  

อรุณศรี

ความคิดที่
แปรเปลี่ยน 

  ✓  A La 

Campa

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

  ✓       
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มรกต gne 2562 

27 นางสาวณัชรัตน์  
เลี่ยวสนธ์ิ 

✓   อ.ศภุรา  

อรุณศรี

มรกต 

เรื่องราว
ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวจากการ
เดินทาง 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

28 นางสาวจันทนา  
นวทรัพย์มงคล 

✓   อ.ศุภรา  

อรุณศรี

มรกต 

ความสัมพันธ์ของ
บ้านเกิด 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

29 นางสาวพิไล
วรรณ  ศรีใส 

✓   อ.ศุภรา  

อรุณศรี

มรกต 

การปรับเปลี่ยน
มุมมองใน
ธรรมชาติ 

  ✓  A La 

Campa

gne 

10 มิถุนายน- 

21มิถุนายน 

2562 

  ✓       

รวม                     
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ผลการด าเนนิงาน   

(หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)   

จากการด าเนินงาน ทางหลักสูตรได้พัฒนาการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเทอมการศึกษาโดยใช้การ
รวบรวมข้อมูล เทียบเคียงจากเอกสารของแต่ละเทอมจากฝ่ายทะเบียนการศึกษา มีการป้อนเก็บข้อมูล
อย่างเป็นทางการ และข้อมลูอื่นๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหรือการได้งานท าของนิสิต 
ด้วยรูปแบบ 2 รูปแบบคือรูปแบบพูดคุยสอบถามปากเปล่าและใช้การจดบันทึกและรูปแบบผ่านWebsite
ของสาขาอย่างชัดเจน   

 
เรื่องอัตราการสอบเข้า การตกออก ด้วยสาเหตุที่สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียมีเพียงแห่ง

เดียวในประเทศไทย จึงอาจจะยากและไม่ชัดเจนในด้านการเทียบเคียงกับที่อื่น อย่างไรก็ตามทางสาขาใช้
ระบบเทียบเคียงในช่วงปรับหลักสูตรโดย เทียบเคียงสาขากราฟิกอาร์ตกับสาขาภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ และสาขากราฟิกมีเดียเทียบเคียงกับสาขาทางคอมพิวเตอร์กราฟิกของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

ผลงานของนิสิต และจากการประเมินการบรรลุผลการศึกษาที่คาดหวัง และผลที่เกิดขึน้ของนิสิต
ชั้นปีสุดท้าย โดยประเมินจากการได้ซักถามพูดคุย จากผูเ้ชี่ยวชาญประเมินโครงการศิลปนิพนธ์จาก
ภายนอก ได้รับความพึงพอใจและได้แนวทางที่จะน าไปพัฒนาต่อไป  

 

แหล่งข้อมูล 

• Web Site สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมเีดีย www.gambuufa.com 

• เอกสารประกอบโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 

• รูปภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ผลการด าเนนิงาน  (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เนื่องจากหลักสูตรกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ฉบับปรบัปรุง2559ไดท้ าการเปิดใชเ้พียง 3 ปี
เท่านั้น จึงยังไม่มีบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร  
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 
 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์/  

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)   

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

  

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธกีาร (Teaching and Learning 
 Approach) 

  

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)   

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   
AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผูเ้รียน (Student Quality and Support)   

AUN. 9 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 

 Infrastructure) 

  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)   

AUN. 11 ผลผลิต (Output)   

ระดับในภาพรวม   
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รายงานจุดเดน่ และจุดทีค่วรพัฒนา  
 
องค์ประกอบที่ 1 – 5   

จุดเด่น เมื่อปกีารศึกษา 2560 
1. หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ผ่านทางWebsiteเฉพาะของสาขากราฟิกอาร์ต 

และกราฟิกมีเดีย ส่งผลให้มกีารเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจในหลักสูตร การเรียนการสอน 
ซึ่งมีผลการตอบรับในด้านข้อมูลต่าง ๆ ในทิศทางที่ดี และนสิิตในสาขาปจัจุบัน ตลอดจน
นักเรียนทีส่นใจในการศึกษาต่อ 

2. หลักสูตรสาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดียเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ในประเทศไทย 
เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีศักยภาพในการผสมผสานศาสตรท์างศิลปะ และศาสตร์
ทางการออกแบบเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและองค์กร อีกทั้งยัง
พัฒนานิสิตให้สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการน าไปพัฒนาเป็นผลงานศิลปะ และ
สามารถต่อยอดในการประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพ 

3. หลักสูตรของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงผลงานสู่สาธารณะ
ตั้งแต่นิสิตชัน้ปีที่1-4 ซึ่งเป็นแรงผลักดันใหน้ิสิตมีจิตใจในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 

4. วิธีการเรียนการสอนของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดียมีแนวทางที่เปิดกว้างทางความคิด
สร้างสรรค์ในสิ่งที่นิสิตสนใจ ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองโดยมี
อาจารย์ให้ค าแนะน าตลอดภาคการศึกษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา เมื่อปีการศึกษา 2560 

1. การใช้ภาษาในการอธิบายวัตถุประสงค์หลักของสาขาผ่านทางWebsiteสาขาเพ่ือความเข้าใจใน
    หลักสูตรยังคลุมเครือส่งผลให้นิสิตบางคนยังสับสนในการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ  
2. ความชัดเจนในแนวทางของ “กราฟกิมีเดีย” ยังคลุมเครือไม่มีบทบัญญัติที่แน่นอน ส่งผลให้       
   นสิิตบางคนค่อนข้างสับสนในการประยุกต์ใช้ในผลงาน  
3. สิ่งสนับสนนุควรมีความเป็นระบบมากขึ้น เช่น ระบบความปลอดภัย 
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องค์ประกอบที่ 1 – 5  
จุดเด่น ส าหรบัปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับปีการศึกษา 2561 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

 สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554   

คณะศิลปกรรมศาสตร ์

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

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1  
2 - ---ระดับปรญิญาตร ี 1  
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปรญิญาโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง   
6 - ---ระดับปรญิญาเอก   
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตัง้   
8 - ---ระดับปรญิญาตร ี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปรญิญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดบัปรญิญาเอก   
13 จ านวนนกัศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 29 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5  

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า    

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 5  

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า    



148 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1  
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3  
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทีม่ีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเทา่   
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3  
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทีม่ีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1  
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา่   
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า   
37 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒปิริญญาโท หรอืเทียบเท่า   
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา 5  
40 - - --ระดับปริญญาตร ี   
41 - - --ระดบั ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 5  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก   
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1  
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3  
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1  
49 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย ์   
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ   

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 2  

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจง้ให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 1  

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556    

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1  

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
60 - - --ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   
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62 
- - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 32  

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 11  
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 15 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 4  
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1  

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

70 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 26 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 26  

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 24  

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ 2  
74 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   

79 
เงนิเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,000  

80 
ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.92  

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่   

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
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84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นบัแต่วันที่ออกประกาศ   

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ไดร้ับการจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่   

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   
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99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นบัแต่วันที่ออกประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2   

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะศิลปกรรมศาสตร ์

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

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1  
2 - ---ระดับปรญิญาตร ี 1  
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปรญิญาโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6 - ---ระดับปรญิญาเอก   
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง   
8 - ---ระดับปรญิญาตร ี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปรญิญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปรญิญาเอก   
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดบัปริญญาตร ี 81 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ านวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5  

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า    

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 5  

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า    
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23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 1 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3  
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา่   
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทีม่ีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3  
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1  
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา่   
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์   
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า   
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรอืเทียบเท่า   
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒุปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา 5  
40 - - --ระดับปริญญาตร ี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 5  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก   
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1  
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3  
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1  
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร   

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
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52 

- - --บทบสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ   

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 2  

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 1  

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556    

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1  

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
60 - - --ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธ์ุสัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ต าราหรอืหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   
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62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online 32  

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 11  
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ 15 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 4  
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1  

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา  

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ)  

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
77 จ านวนบัณฑติระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)  

80 
ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่   

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพมิพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   



157 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร     หน้า 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นบัแต่วันที่ออกประกาศ   

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน   
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่   

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ   
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99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นบัแต่วันที่ออกประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1   

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์online   

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ   
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   
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