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 คํานํา   
 

     รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทชาทัศนศิลป์และการออกแบบ                
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบ ปีการศึกษา 2561 (ผลงานระหว่างวันท่ี 1 
สิงหาคม 2561 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการ
ดําเนินกิจกรรม  การประกันคุณภาพของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์    ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ 
AUN QA Version 3 นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง 
นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
บูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสําคัญ ของ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับน้ี     แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)  ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ส่วนท่ี 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรศาสตร์ 
มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2561 ฉบับน้ี จะเป็นเอกสารสําคัญท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะ
นําไปสู่การสร้างความเช่ือม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
บูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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 ( รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ) 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
คํานํา  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภูมิ  
สารบัญรูปภาพ  
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  ค 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา จ 
ส่วนท่ี 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 4 
 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 
 ELO 6 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 6 
ส่วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 8 
  องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 9 
 AUN QA Version 3 20 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 20 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 22 
 AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 23 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 25 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 27 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 29 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 36 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 39 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 43 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 46 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 48 
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 55 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 56 
 รายงานจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา 60 
ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 63 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 64 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับ ปริญญาโท (สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ) 
ใปริญญาเอก (สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ)  มีนิสิตเท่ากับ……3…….. คน อาจารย์ประจํา……9……….. 
คน คณาจารย์มีตําแหน่ง ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จํานวน…2……… คน รองศาสตราจารย์ 
จํานวน…2……… คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน……1…… คน โดยคณาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจํานวน…………. คน  

งบประมาณในปี 2561 รวมท้ังสิ้น…630,000…..บาท ซ่ึงมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน …-…. บาท 
และเงินรายได้ 630,000 บาท  
 

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

1. นิสิตได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษาของ วช. อย่างต่อเน่ืองในรอบปีการศึกษา 2561 จํานวน 8 คน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
3. ดุษฎีบัณฑิตได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดจากผลงานการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
4. ศิษย์เก่าได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ  
5. ช่ือสาขาวิชามีความครอบคลุมผู้เรียนสามารถนํากลับไปใช้ในหลักสูตรทางด้านศิลปกรรมได้ 

  
 
 
 
 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   

1. ด้านการเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลระดับชาติ 
2. ด้านการเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 คน 
3. ด้านการใช้ภาษาอังฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 
4. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตปริญญาเอกยังมีน้อย 
5. เพ่ิมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา 
6. จัดการแผนการเรียนของนิสิตให้รัดกุมมากข้ึน 
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
คํานิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดําเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมท้ังแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ ์ความรู ้และวิทยาการท่ีทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ท่ีสําคัญ  7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร์์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น) (6) ศาสตร์์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์์ท่ีว่า “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้
อย่างม่ันคงจากคํานิยามวิสัยทัศน์ท่ีกล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์์ ซ่ึงเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์์ฉบับน้ี คือ มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ 
วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมท้ังแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
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 ส่วนท่ี 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile)
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ส่วนท่ี  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
 

-ปรัชญา- 
“หลักสูตรน้ีมุ่งสร้างทัศนศิลปินและนักออกแบบทางวิชาการ วิชาชีพเพ่ือเป็นผู้นําทางความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะทางปัญญา และทักษะพิสัย ในการพัฒนาและสร้างสรรค์งานให้มีคุณค่า มูลค่า และ

มาตรฐานในระดับสูง” 
 

-ความสําคัญ- 
 ทัศนศิลป์และการออกแบบ  มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนับต้ังแต่ยุคหลังสมัยใหม่ลงมา มี
ผลให้รูปแบบ เน้ือหา เทคนิควิธีการ วัตถุดิบและเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน  
นอกจากน้ันมีการนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรมและการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรูปของงานสร้างสรรค์  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงานทัศนศิลป์ 
การออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ศิลปะสาธารณะ  ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม Performing Arts, 
Computer Arts, Animation, High Design, New Media ฯลฯ 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรทางทัศนศิลป์และการออกแบบในรูปแบบประเพณี และรูปแบบร่วม
สมัย ท้ังท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่เป็นจํานวนมาก รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหลายมาตราได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ การ
อนุรักษ์สืบสานพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และท่ีสถาบันการศึกษามีหลักสูตรท่ีเปิดสอนเกี่ยวกับ
ทัศนศิลป์และการออกแบบอยู่หลายหลักสูตร ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซ่ึงมีแนวโน้มจะมีการ
ขยายตัวและพัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นลุ่มลึกเพ่ือรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ดังน้ัน เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางวิชาการในอนาคต และเพ่ือให้เกิดความรู้
ใหม่ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จําเป็นจะต้องเตรียม
พัฒนาและผลิตบุคลากรในด้านทัศนศิลป์และการออกแบบในระดับปริญญาเอกต่อไป 

 
-วัตถุประสงค์- 

    1.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการวิจัย
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน   

2. ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบ  
เพ่ือนําองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ทางการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และผลงานออกแบบต่อสังคม 
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และประเทศชาติ 
3. ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง เพ่ือเข้าสู่การทํางานในด้านต่าง ๆ ในทาง   

ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 
 
2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  ELO (Expected Learning Outcomes) 
 คําอธิบาย 
 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจึง
ควรยึดผลสําเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสติไว้ในหลักสูตรพึงนําความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย 
 ในการกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรพึงคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสูตร โดยคํานึงการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จักพัฒนา
ตนเองทั้ง ด้านกระบวนการสารสนเทศ การฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยาการใหม่ๆท้ังน้ี ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังน้ี ควรถูกกําหนดเข้าไปไปในรายวิชาต่าง ๆ ต้ังแต่วิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาท่ีมีความเฉพาะทาง 
หรือการสร้างทักษะเฉพาะตลอดจนวิชาท่ีเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 
3.โครงสร้างหลักสูตร 
  
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 แบบท่ี 1 ทําดุษฎีนินิพนธ์อย่างเดียว 
    แบบท่ี 1.1  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  3.1.2 แบบท่ี 2 เรียนรายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์ 
    แบบท่ี 2.1  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 
    จํานวนหน่วยกิต แบบ1.1    48  หน่วยกิต 
    1)  รายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3   ไม่นับหน่วยกิต 
    2)  ดุษฎีนิพนธ์     48  หน่วยกิต 
  3.1.2.2   โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 
    จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกติ 
    1)  รายวิชาบังคับ    12  หน่วยกิต 
    2)  รายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3   ไม่นับหน่วยกิต 
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    3)  ดุษฎีนิพนธ์     36  หน่วยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชา 
   1) แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 
   รายวิชาเรียนก่อนท่ีเสนอดุษฎีนิพนธ์ไม่นับหน่วยกิต จํานวน 9 หน่วยกิต 
                       1)  แบบ 1.1 ทําดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 

              63470160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1    3 (2-2-5) 
         A Seminar in the Doctoral Dissertation 1 
   63470260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2    3 (2-2-5) 
         A Seminar in the Doctoral Dissertation 2 
    
63480160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3    3 (2-2-5) 
         A Seminar in the Doctoral Dissertation 3 
   ดุษฎีนิพนธ์         48  หน่วยกิต 
   63499860  ดุษฎีนิพนธ์     48 (0-0-144) 

        Doctoral Dissertation 
   
  2) แบบท่ี2.1 เรียนรายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์ 
  รายวิชาบังคับ จํานวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย  
  วิชาบังคับร่วม 

63371160  สหวิทยาการวิจัย     3 (3-0-6) 
         Interdisciplinary Research Methodology 

   
  วิชาบังคับ 

63471160  สัมมนาวิจัยทัศนศิลป์และการออกแบบข้ันสูง  3 (2-2-5) 
        A Seminar in Advanced Visual Arts and  
        Design Research 

   63471260  สหวิทยาการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์และการออกแบบ  3 (3-0-6) 
                  The Interdisciplinary Integration Analysis of  

        Visual Arts and Design  
   63471360  สัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ   3 (2-2-5) 

        A Visual Arts and Design Seminar 
   
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์          ไม่นับหน่วยกิต 
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  เม่ือเรียนรายวิชาบังคับร่วมและรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว ต้องเรียนรายวิชาต่อไปน้ี 
    เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต   

   63470160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1    3 (2-2-5) 
         A Seminar in the Doctoral Dissertation 1 
   63470260  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2    3 (2-2-5) 
         A Seminar in the Doctoral Dissertation 2 
   63480160  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3    3 (2-2-5) 
         A Seminar in the Doctoral Dissertation 3 
   ดุษฎีนิพนธ์          36  หน่วยกิต 
   63499960  ดุษฎีนิพนธ์     36 (0-0-108) 
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 ส่วนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (สําหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คนตามเกณฑ์ 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน  
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ โดยดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ ศ. 2 คน  ผศ. 1 คน  
อาจารย์ประจําหลักสูตร คุณวุฒิ ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ก ข 

1.ศ.สุชาติ เถาทอง M.Fine 
painting 

ศาสตราจารย์   

2.ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. ศาสตราจารย์   
3. ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข.อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร. อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 9 คน ตาม มคอ. 2   
 อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ก ข 

1.ศ.สุชาติ เถาทอง M.Fine 
painting 

ศาสตราจารย์   

2.ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. ศาสตราจารย์   
3.รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. รองศาสตราจารย์   
4.รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศ.ม. รองศาสตราจารย์   
5.ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนนุวัติ ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
6.ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ปร.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
7.ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
8.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด. อาจารย์   
9.ดร.มิยอง ซอ ปร.ด. อาจารย์   

ก.คุณวุฒิ ตรงสาขา 
ข.คุณวุฒิสัมพันธ์ 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1.อาจารย์ผู้สอนท้ังอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิการศึกษาและ
ตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. 
2.อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์สูงด้านการสอนและการทําวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ 1.อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทาง



   
หน้า 11 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
พิเศษ  
(ถ้ามี) 

วิชาการในระดับรศ.และ ศ. 
2.อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์มีประสบการณ์ในการทําวิจัยและมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

3.อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์มีความรู้ ความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยท่ีเป็นท่ี
ปรึกษา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
อาจารย์ผู้สอนท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ 
รศ.ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทําวิจัย และผลงานวิจัยท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษา  มีความชํานาญในการให้คําปรึกษาในหัวข้อน้ันๆ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อวิจัย
ท่ีเป็นท่ีปรึกษา และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมของ 
สกอ. 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์อยู่ในฐานะคณะกรรมการสอบ จํานวน 5 คน 
ประกอบด้วย  
1)อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  
2)อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
3)ประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
4)อาจารย์ประจํา และ  
5) อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย(อาจารย์ประจําภายนอกคณะ) 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 1. กรรมการสอบมีระดับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือมีตําแหน่งทาง
วิชาการระดับรศ. หรือ ศ. 
2.อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ผลงานบทความวิจัยส่วนใดส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์เผยแพร่ในวารสารหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีกําหนดตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 บทความ และจัดแสดงผล
งานดุษฎีนิพนธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์ ของ สกอ. 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

หลักสูตรเร่ิมเปิดรับนิสิตรุ่นแรก และจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2553 และ
ใช้มาจนถึงปัจจุบันและมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วตามรอบ ซ่ึง
ขณะนี้หลักสูตรได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว และใช้
หลักสูตร ปี 2560 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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สรุปผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25530191100516 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในมคอ. 2 

ช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์ประจํา

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปล่ียนแปลง 
คุณวุฒิตําแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1.ศ.สุชาติ เถาทอง M.Fine 
painting 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ   

2.รศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ   
3.ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาเอก วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ   

4.รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศ.ม. รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

5.รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

6.ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ป.ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

7.ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุว
ติ 

ป.ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

8.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ ประจํา
หลักสูตร 

  

9.ดร.มิยอง ซอ ป.ร.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

อาจารย์ประจําหลักสูตร ณ ส้ินปีการศึกษาท่ีประเมิน 
ช่ืออาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1.ศ.สุชาติ เถาทอง M. Fine 
painting 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ  

2.ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ  
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3.ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ  

4.รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศ.ม. รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

 

5.รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาโท วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

 

6.ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ป.ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

7.ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุว
ติ 

ป.ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

8.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ ประจํา
หลักสูตร 

  

9.ดร.มิยอง ซอ ป.ร.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง ประจํา
หลักสูตร 

  

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

1. ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง M.Fine 
painting 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   

2. ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม.
ประวัติศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์   

3. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศม.ภาพพิมพ์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   
4. รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. เคร่ือง

เคลือบดินเผา 
รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   

5. รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศม.ภาพพิมพ์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   
6.  ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ปร.ด.ทัศนศิลป์

และการ
ออกแบบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง   

7.  ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ปร.ด.ทัศนศิลป์
และการ
ออกแบบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง   

8.  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ศ.ป.ด. การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง   

9. ดร.ปภัทรนันท์  คุณพูนทรัพย์ ปร.ด.ทัศนศิลป์
และการ
ออกแบบ 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง   

10.  ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ด.เทคโนโลยี
และส่ือสาร
การศึกษา 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์   

11.ดร.มิยอง ซอ ปร.ด.ทัศนศิลป์
และการ
ออกแบบ 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง   

 
 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   
     คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ัน
ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
      คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา 
ท่ีอาจารย์เป็นอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง M.Fine painting   10 
 

2. ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร ศศ.ม.   5 
 

3. รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม. เคร่ืองเคลือบดินเผา 
2546 

  1 

4. รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย ศม.ภาพพิมพ์   4 
 

5. ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เขียวม่ัง ศ.ป.ด. การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 2550 

  10 

6. ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ปร.ด.ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 2557 

  1 

7. ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ค.ดร.เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

  4 

8. ดร.มิยอง ซอ ปร.ด. 
ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

  3 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา 

(จํานวนนักศึกษา 
ท่ีอาจารย์เป็นอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

2559 

 
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  
 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 2.มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ
หรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต ............................................................................................... 

 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง M.Fine painting     
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อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

2. ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม.     
3. ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง  ศ.ม.     
4.รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ ค.ด.     
5.รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ ศ.ม.     
6.ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ปร.ด.     
7.ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอ่ิม ปร.ด.     
8.ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ ปร.ด.     
9.ผศ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ Ph.D.     
10.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว Ph.D.     
11. Prof.Dr. Sunghee Kim Ph.D.     
12.ดร.มิยอง ซอ ปร.ด.     
13.ดร.ปิยนัส สุดี ปร.ด.     
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีกําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต................................................................................................. 
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ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีท่ี
สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจํา 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1. ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง M.Fine painting     
2. ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ ศ.บ.     
3. ศ.เดชา วราชุน ศ.ม./2522     
4. ศ.พงษ์เดช ไชยคุตร ศ.ม./2527     
5. ศ.กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต ศ.ม./2519     
6.รศ.ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ ปร.ด     
7. รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา Ph.D.     
8. ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิ
บาล 

ปร.ด.     

9. รศ.พิศประไพ สาระลิน M.F.A.     
10.รศ.ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ปร.ด.     
11.รศ.ดร.โกสุม สายใจ ปร.ด.     
12.รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ ปร.ด.     
13.รศ.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ศ.ม.     
14.ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียม่ัง ศ.ป.ด     
15. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุ
รักษ์ 

ปร.ด.     

16.ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค Ph.D.     
17.ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล ปร.ด.     
18.ผศ.ดร.ดุสิต ขาวเหลือง Ph.D.     
19.ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ปร.ด.     
20.ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ปร.ด.     
21.ผศ.ดร.จินดา เนื่องจํานงค์ ปร.ด.     
22.ดร.มิยอง ซอ ปร.ด.     
23.ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ ศ.ป.ด.     

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต............................................................................................. 
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เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีกําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต............................................................................................. 
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ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

ผู้สําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
น.ส.สินินาฎ รามฤทธ์ิ การพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหมบุรีรัมย์สู่การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
วารสารวิชาการ รมยสาร คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ฉบับปีท่ี 
17 ฉบับท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค.62) 

นายชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ การสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการสห
ศิลป์แบบไทยสู่แอนนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่อง
รามเกียรติ์ 

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่14 
ฉบับท่ี 3 (ม.ค.61-มี.ค.61) 

นายอภิชา มันทนวัทน์ จินตนาการจากความลวง วารสารศิลป์ปริทัศน์ ม.ราชภัฎสวนสุนัน
ทา ปีท่ี6 ฉบับที่ 2 ปี2561 (ก.ค.-ธ.ค.) 

นายมนัส รัตนบุรี ฮูปแต้มอีสาน : รูปและความหมายจาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่การตกแต่งพ้ืนที่ฝา
ผนังร่วมสมัยอีสาน 

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีท่ี 21 ฉบับ
ท่ี 2 ก.ค.-ธค.62) 

นางสาวกัลป์ยกร จันทรสาขา ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่การสร้างสรรค์ของ
เล่นร่วมสมัย 

วารสารสังคมศษสตร์ ม.ราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.62) 

นายศุภชัย สร้อยจิต ผ้าบาติก : มิติความงามวิถีปัตตานีสู่งาน
ศิลปะ 

วารสารวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปี
29 ฉบับท่ี 2(พ.ค.-ส.ค.61) 

นางชนกนาถ มะยูโซ๊ะ การสร้างสรรค์อาภรณ์สําหรับผู้พิการทาง
สายตา เพ่ือตอบสนองต่อกาลเทศะ และ
ประโยชน์ใช้สอย 

วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปีท่ี 6 ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561 (ก.ค.-ธ.ค) 

นายอลงกต เพชรศรีสุก ทัศศิลป์ท่ีใช้ส่ือวัสดุและกลวิธีจากภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านอีสาร 

นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย กลุ่ม
สาขาทัศนศิลป์ ในการประชุมระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น 

นายธีรายุธ์ิ เศรษฐภักดิ์ ภูมิปัญญาเรือนไทยภาคกลางเพ่ือการ
ออกแบบที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศ 

วารสารครุศาสตร๋อุตสาหกรรม ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1(ม.ค.-เม.ย62) 

นายเกียริติพงษ์ ศรีจันทึก การออกแบบแอนิเมช่ันเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้จิคพิสัยของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพฯ 

วาสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์      ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปีท่ี 5
ฉบับท่ี 2 ปี2560 

Yu Yang ภูมิหลังทางศิลปวัฒนธรรมของชนกลุ่ม
น้อยชนชาติไป๋ ต้าหล่ี มณฑลยูนนาน : สู่
การออกแบบภาพแทนของชนกลุ่มน้อย
และประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ง
ท่ี 4 
ณ โรงแรมอีสติน ตันเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว 
จ.เชียงใหม่ 

Lu bin 
 
 
 

ทฤษฎีการวิจัยและการพัฒนาการ
ออกแบบการบริการ กรณ๊ศึกษาการ
ออกแบบการบริการการท่องเที่ยวข้าว
มวัฒนธรรมไทย-จีน 

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้ง
ท่ี 4 
ณ โรงแรมอีสติน ตันเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว 
จ.เชียงใหม่ 

นางสาวนัดดาวดี บุญญะเดโช การออแบบภาพลักษณ์ อุทัยธานีโมเดล วารสารวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ปี11 
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เมืองแห่งสุนทรียวัฒนธรรม (ม.ค.-มิ.ย.63) 
นายดนุ ภู่มาลี การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยมุสลิม

ด้วยแนวคิดท้องถ่ินภิวัฒน์  เพ่ือ
สะท้อนอัตลักษณ์ชาวไทยมุสลิม 

วารสารวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปี
ท่ี 31 ฉบับท่ี 4 (ม.ค.-เมย.63) 

นายชนกิตติ์ ธนะศุข การพัฒนารูปแบบตัวอักษณไทยเพื่อการ
ส่ือสารในสังคมพหุวัฒนธรรมของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วารสารวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปี
ท่ี 30 ฉบับท่ี 2 (พ.ค.-ส.ค.62) 

ผู้สําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
นางผกามาศ สุวรรณนิภา สภาวะความเปล่ียนแปลงและจิตของสตรี 

: ความรู้สึกจากวัสดุเส้นใยธรรมชาติ 
วารสารศิลปกรรมบูรพา ปี21 ฉบับท่ี 1 
และ2 

Liu yu ANALYZE THE MOVIE “THE 
ASSASSIN” WITH AESTHETIC 
THEORY OF “ZEN” 

วาสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปี
5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 61) 

นางสาวกษิรา ภิวงศ์กูร การศึกษาลวดลายชาติพันธ์ชนเผ่า ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก หมู่บ้าน
กระเหรี่ยงรวมมิตร 

วารสารมีงรายสาร ม.ราชภัฎเชียงราย ปี
ท่ี 7ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.62) 

นายชุมสิทธ์ิ โรจน์สกุลพานิช การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
แบบปรับเหมาะสําหรับเด็กสามธิส้ัน  

วารสารวิจัย ม.เทคโนโ,ยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 12 ฉบับ1 (ม.ค.-มิ.ย.62) 

เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2553 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังคํานึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยท่ัวกัน 

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

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์น้ันๆ และทักษะท่ัวไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
3 3 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
and mission of the university (1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 
1.2 The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

 มีการกําหนดผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการให้ข้อมูลโดยการแจกคู่มือบัณฑิตและแจ้งแผนการศึกษาให้นิสิตทราบในวัน
ปฐมนิเทศ หลักสูตรมีออกแบบหลักสูตรได้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ในทุกด้านท่ีกําหนดไว้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่หลักสูตรยังไม่ได้สะท้อนความจําเป็นและความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและยังไม่ได้มีการนําผลการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ 
หลักฐาน  
มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
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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 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 
3 3 
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
2.2 The information in the course specification is 

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

และทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   
 หลักสูตรมีการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตรให้ครอบคลุม สามารถเพ่ิมรายละเอียดเชิงลึกใน
การสอนให้ มีความทันสมัย  มีการเชิญ  Visiting Professor จาก   Incheaon National University
สาธารณรัฐเกาหลี มาบรรยายในช้ันเรียนและจัดแสดงผลงานให้นิสิตปริญญาเอกได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ท้ังยังเสริมกิจกรรมภาคสนามให้ผู้เรียนในประเทศ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา 
กําแพงเพชร และสุโขทัย ต่างประเทศ เช่นประเทศญ่ีปุ่น โดยก่อนและหลังศึกษาภาคสนามจะมีโจทย์ให้
ผู้เรียนได้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดี ระหว่างการศึกษารายวิชามีการแบ่งกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมเสิรม
ในรายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้โดยเข้าเว็บไซต์
คณะฯ เพ่ือเข้าไปดูรายละเอียดและข้อกําหนดของรายวิชาได้ หลักสูตรได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพ่ือ
นําผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร เช่นในรายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์
และการออกแบบ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยมีการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับทัศนศิลป์และการออกแบบมาบรรยายแลกเปล่ียนเรียนรู้ และผู้เรียนได้สรุปผลการดําเนินงาน ซ่ึงทําให้
เกิดประโยชน์ในหลายมิติ 
หลักฐาน 
 -เอกสารอนุมัติโครงการ 
-รายงานการเดินทาง  
-เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์  
AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
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constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู ่
การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

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

เรียงลําดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

หลักสูตรได้ออกแบบโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) โดยในแต่ละรายวิชาจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้
ตามท่ีคาดหวัง เช่น รายวิชาสหวิทยาการวิเคราะห์ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ วิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
วิจัยทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ และวิชาสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ  จากลําดับรายวิชา
ดังกล่าวจึงทําให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนรู้อย่างเป็นลําดับและต่อเน่ือง เกิดการบูรณาการในหลายศาสตร์
โดยมีศาสตร์ด้านศิลปกรรมเป็นศาสตร์หลัก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนากระบวนการวิจัยได้อย่าง
ต่อเน่ือง หลักสูตรได้ทําการวิเคราะห์เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงใช้ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรซ่ึงผ่านสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย 
หลักฐาน 
มคอ. 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
เล่มดุษฎีนิพนธ์  
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
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assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเน้ือหาวิชา  
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 และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และส่ือสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2 
 
 

2 
 
 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3 3 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   
 ปรัชญาหลักสูตรมีความชัดเจน มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรม หลักสูตรมีการแจกเล่ม
คู่มือบัณฑิต ซ่ึงมีปรัชญาหลักสูตรให้นิสิตระดับบัณฑิตได้อ่านศึกษา  ด้านการจัดกิจกรรมมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย และชาวต่างชาติมาบรรยาย มีการจัดกิจกรรมนําเสนอข้อเสนองานวิจัยรุ่นพ่ีนําเสนอ 
รุ่นน้องต้ังคําถาม ถาม ตอบ รวมถึงการนํานิสิตศึกษาภาคสนามในประเทศ เพ่ือศึกษาศิลปกรรมจาก



   
หน้า 30 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร

โบราณสถาน เช่น พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก ศึกษาภาพสนามด้านวิถีชีวิตร่วม
สมัย เช่น ตลาดสามชุก ตลาดนํ้าอัมพวา และตลาดนํ้าดําเนินสะดวก  ศึกษาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี พบ
ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ณ DNA รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาวิธี ศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปกรรมต่างประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น สําหรับใน
ประเทศไทยได้นํานิสิตศึกษาดูงานกรุงเทพฯ เมืองศิลปะ จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรเฉพาะทางมาถ่ายทอด
ผ่านรายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ ซ่ึงระหว่างดําเนินกิจกรรมจะมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน มีการต้ังประเด็นให้นิสิตได้มีโอกาสนําเสนอแนวคิด มุมมองใหม่ ๆ ในพ้ืนท่ีใหม่
ท่ียังไม่มีประสบการณ์ ซ่ึงจากการดําเนินกิจกรรมจะเห็นได้ว่านิสิตมีความสนใจ มีความต่ืนตัวท่ีจะพัฒนา
ตนเอง และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มุมมองใหม่ ๆ ท่ีอยู่รอบตัว ในส่วนดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วก็
สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยของตนเองได้รับทุนวิจัยจากภายนอกอย่างต่อเน่ือง  

 

AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

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

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

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

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
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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 และเช่ือมโยงกันท้ังหลักสูตร  

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

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้นําไป
ทดลองใช้  

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

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2 2 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and 3 3 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือ 
และเป็นธรรม 

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

3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   
 ในทุกรายวิชามีการประเมินผลความสอดคล้องตามระบบ สําหรับรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรมี
การประเมินผู้เรียนต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมเป็นประธาน 
กรรมการในการตรวจประเมิน โดยใช้เกณฑ์ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เน่ืองจากจํานวนผู้เรียนระดับปริญญาเอก รุ่นท่ี 9 ประจําปีการศึกษา 2561 มี จํานวน 4 คน 
จึงสามารถกํากับติดตามดูแลได้อย่างท่ัวถึง คณาจารย์สามารถให้ผลป้อนกลับต่อผู้เรียนได้ในต้นภาค
การศึกษาถัดไป เน่ืองจากโจทย์งานท่ีให้เป็นโจทย์เป็นข้อเสนองานวิจัย ผู้เรียนจึงสามารถนําไปปรับปรุง
พัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ได้อย่างเหมะสมด้วยเอกสารคําร้อง เรียนถึง
คณบดีโดยตรง ในส่วนการประเมินผลรายวิชาสหวิทยาการวิเคราะห์ทัศนศิลป์และการออกแบบ รายวิชา
วิจัยทัศนศิลป์และการออกแบบ และรายวิชาสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ ประเมินด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน โดยนําผลการประเมินของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย
แล้วสรุปเป็นเกรดให้ผู้เรียน  
 
AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 
Sub Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 
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(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจําเป็นท้ังระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีท้ังคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

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

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

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

 apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการเลอืกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดท่ีควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและให้บริการท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมท้ังการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการกําหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นท่ี
เข้าใจตรงกัน  

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

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

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

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

 
  มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

2 2 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

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

 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

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

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) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการน้ัน  

3 3 

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

3 3 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จํานวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ 1 1 2 0.34 - 
2. รองศาสตราจารย์ 2 - 2 0.34 - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 - 3 0.51 3 
4. อาจารย์ 1 - 1 0.17 1 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ - 1 1 0.17 1 
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ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จํานวน (ราย) FTE 
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 7 2 9 1.53 5 
 

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

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การคํานวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคํานวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีท่ี 1 โดยกําหนด 1 FTE เท่ากับการทํางาน 35 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จํานวนอาจารย์

ท้ังหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ลาออก/
เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
เข้าใหม่
ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ท้ังหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 3 - - 3  
2558 3 - - 3  
2559 3 - - 3  
2560 3 - - 3  
2561 3 - - 3  

 
ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2557    
2558    
2559    
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2560    
2561    

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จํานวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 - 7 1 - 8  
2558 - 5 1 - 6  
2559 2 2 - - 4  
2560 21 4 - - 25  
2561 1 5 2 4 12  

 
 
 
 
 
 
 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จํานวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาต ิ
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556 - - - - - -  
2557 - - - - - -  
2558 - - - - - -  
2559 - - - - - -  
2560 - - - - - -  
2561 - - - - 6 6  

  
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ช่ืออาจารย์ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/ การใช้ประโยชน์/การได้
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ รางวัลหรือการยอมรับ 
1 ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถา

ทอง 
“มาตรฐานคุณค่า คุณค่า คุณภาพ งานวิจัยระดับ
ปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 
 
 
ประชุมวิชาการ “โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัย คร้ังท่ี 5 
“ศิลปะสร้างโลก”Arts Create the Wo 
 

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
เป็นเวทีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และผลงานวิชาการด้าน
ศิลปกรรม และเป็นช่องทาง
ในการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถ่ินและประเทศ 

2 ศ.ภรดี พันธุภากร -การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการ์
วิจัยจากพ่ีสู่น้อง 
 
-ประชุมวิชาการด้านวัฒนธรรมตามคําเชิญของ 
Yang Bi Da Li Yi Autonomous Country 
Toursim Development Management 

-แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการการทํางานวิจัยสู่
คณาจารย์ 
-เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทางด้านการ
ท่องเท่ียวไทย-จีน 
 

3 ผศ.ดร. เกรียงศักด์ิ เขียว
ม่ัง 

“มาตรฐานคุณค่า คุณค่า คุณภาพ งานวิจัยระดับ
ปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

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

คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ทําสัญลักษณ์  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรปูแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 
ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาติ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ
หน่วยงาน 

1 ศ.ภรดี พันธุภากร    ประเพณีพิธีกรรม

เรื่องขา้วของชาว

ไทยยวนรอบวดั

หนองโนเหนือ 
อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสระบุรี 

        
วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา 

             

2 รศ.ปิติวรรธน์ สม
ไทย 

   การทาํความเขา้ใจ

ชีวิต : อะไรทาํให้
เราเป็นมนุษย ์

       วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา 

   
 

          

3 ผศ.ดร.ชัยยศ วนิช
วัฒนานุวัติ 

   นวตักรรม 
แนวความคิด 
และวิธีการ  
การจาํลอง

ภาพเสมือนจริงที่

มีมุมมองภาพที่

สมบูรณ์ ของ
จิตรกรรมฝาผนงั

ในอุโบสถวดั

เกาะแกว้สุ

ทธาราม จงัหวดั
เพชรบุรี 

       วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา 
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รวม                          
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ผลการดําเนินงาน   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ในหลายด้าน เช่นเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และระดับ
สถาบัน จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนา “มาตรฐานคุณค่า 
คุณค่า คุณภาพ งานวิจัยระดับปริญญาเอก ด้านศิลปกรรมศาสตร์”  

  AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
Sub Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or 
needs of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out 
to ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for 
education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือ
ความต้องการจําเป็นท้ังระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้าน
สารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
of support staff are determined and communicated. Roles of support staff are 
well defined and duties are allocated based on merits, qualifications and 
experiences. 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนดบทบาทและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้
บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
สมรรถนะและการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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



   
หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร

และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน  
5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service. 
  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน
   การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, 
 IT facility and student services) is carried out to 
 fulfil the needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจําเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สําหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

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

2 2 

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

2 2 

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

1 1 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

1 1 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ลําดับ ช่ือพนักงาน

ตําแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1. น.ส.วิมลรัตน์ อ้ึงสกุล เข้าร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การประสานงานวิจัยของ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการวิจัย 

2. น.ส.ชุติกาญจน์ ทอง
นาค 

เข้าร่วมโครงการเสวนาการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และการ
จัดเก็บเอกสาร 

3 นายนิกร กาเจริญ - การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ประจําปี 2562 เร่ือง “ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ 
และงานออกแบบอย่างสรรค์” (ARTS BEYOND 
BORDER) 
- การแสดงผลงานนิทรรศการ IADCE2019 The 
1st International Arts & Designs 
Collaborative Exhibition 
- การแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานการ
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 38 ขุนเลเกมส์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษธานี 

- เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
 
 
 
- เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
 
 
- ลําดับท่ี 5 จักรยานเสือ
หมอบชาย 
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- อบรม i-thesis และอบรมจริยธรรมผู้วิจัย - เข้าใจระบบข้ันตอนการ
ทํางานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
ผลการดําเนินงาน   

 ทางหลักสูตรไม่มีระบบจัดการหรือวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสายงานสนับสนุนอย่างป็น
รูปธรรม แต่มีการพัฒนางานด้วยการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และอบรมในระดับท่ีสูงข้ึน 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 

 
Sub Criterion 8 

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

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

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

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

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 เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมท้ังสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

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

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

3 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

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

3 3 

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

มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

2 2 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
 
 
 
 
 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จํานวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 
ภาคปลาย 

(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2559 15 15 15 15 N/A 
1/2560 9 9 8 8 N/A 
1/2561 7 10 3 3 N/A 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่คําว่า N/A 
ตารางข้อมูลจํานวนนิสิตในแต่ละช้ันปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

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

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2559 15 15 15 15 15 15 15     
2560 8 8 8 8 8       
2561 4 4 4         

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ท่ี 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 
รหัส 

แรกเข้า 
จํานวนรับ
ในรุ่นน้ัน 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จํานวนนิสิตท่ีพ้นสภาพแต่ละช้ันปี 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2557 19   2 1 1 2 1       
2/2557 -              
1/2558 9   1 1          
2/2558 -              
1/2559 15              
2/2559 -              
1/2560 8              
2/2560 -              
1/2561 3              
2/2561 1              

 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน   

การรับนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดย
ผู้สมัครจะต้องเตรียมหัวข้อวิจัยที่สนใจจะดําเนินการวิจัยและเตรียมนําเสนอผลงาน ประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านศิลปกรรม การเผยแพร่รับสมัคร มี 3 ลักษณะ คือ 1.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จัดส่งเอกสารถึงอธิการบดี ในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมในประเทศไทย 2. 
เผยแพร่ในระบบสารสนเทศหน้าเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน้าเวปไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และ 3. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลการ
เปิดรับสมัคร และการเตรียมตัวในการเรียนต่อในหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนโดยการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ มีระบบการแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และสัมภาษณ์ 
ซ่ึงในรอบปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ร่วมกันเป็นผู้ประเมินคัดเลือก แต่เน่ืองจากมีผู้สมัครและสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกไม่ผ่าน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยจึงส่งผลให้ผู้เรียนผ่านการคัดเลือกจํานวน 3 คน 
 ด้านระบบการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตได้ออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3 โดยให้นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิต เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการวิจัยอย่างต่อเน่ืองทุกเทอม ในกรณีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนจนครบรายวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 แล้ว ก็ยังไม่สามารถทํางานดุษฎีนิพนธ์แล้วเสร็จ 



   
หน้า 50 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร

และนิสิตไม่มาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภายใน 1 ภาคการศึกษา ทางหลักสูตรจะมีระบบการติดตามโดย
การจัดส่งเอกสารแจ้งเตือนให้มาเสนอความก้าวหน้ากับอาจารย์ท่ีปรึกษา หลักสูตรมีระบบการแจ้ง
ข่าวสารการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ การสอบปากเปล่า เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจแนวทางการนําเสนอ วิธีการ 
ถาม-ตอบ ปากเปล่า เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการสอบ  
 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือฝึกทักษะการประกอบอาชีพ เน่ืองจากกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 90 จะเป็นบุคลากรสายผู้สอนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หลักสูตรจึงได้จัด
กิจกรรมดูงาน ภาคสนามท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือ ให้โอกาสนิสิตได้เก็บเกี่ยวประสบกาณ์ท่ียัง
ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีวิทยากรภาคสนามบรรยายให้ความรู้ มีการต้ังประเด็น ถาม-ตอบ มีการให้โจทย์
งาน จัดกิจกรรมเสวนาหลังกลับจากภาคสนาม ให้เขียนบทความทางวิชาการพร้อมท้ังนําเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คําแนะนําปรับแก้ให้บทความสมบูรณ์ จึงทําให้เกิดบรรยายกาศการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน 
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AUN - QA criterion 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

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

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

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

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

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร 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. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานท่ีเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
9.1 The teaching and learning facilities and 

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

 อุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

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

3 3 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 

2 2 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลท่ีมี 
 ความต้องการพิเศษ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการดําเนินงาน   

หลักสูตรได้เห็นความสําคัญในสิ่งสนับสนุนทางกายภาพเพ่ือให้ผู้เรียนระดับปริญญาเอกได้รับ
การถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง  จึงได้จัดเตรียมสื่อ โสตทัศนศึกษา ห้องบรรยาย
กลุ่มใหญ่ 20-30 คน และกลุ่มย่อย 5-10 คน นิสิตสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย WiFi ท่ีมี
สัญญาณครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของฝ่ายบัณฑิตศึกษา รวมถึงการศึกษานอกช้ันเรียนโดยการศึกษาดูงาน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ มีห้องสมุดเฉพาะให้นิสิตได้ค้นคว้าศึกษา 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์
เก่า  
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 มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเน่ือง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

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

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

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

2 2 

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 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเน่ือง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

4 4 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจาก
ปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

หลักสูตรนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้ังแต่การปรับปรุงหลักสูตรมาทําการ
วิเคราะห์เพ่ือเป็นปัจจัยนําเข้า แต่มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามวงรอบการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรมีการประเมินและทวบสอบผลการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และได้นํามาวิเคราะห์เพ่ือนําผลการ
วิเคราะห์มาพัฒนาใช้ หลักสูตรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินผล
และรับข้อเสนอแนะมาเพ่ือพัฒนาให้ดีข้ึน มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้ด้าน
การวิจัยจากประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีการทวนสอบโดยจัดในรูปแบบสัมมนา   
 
 
AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and 
the programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the 
needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบ
ผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทํา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการ
เรียนรู้ 
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ท่ีคาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. Research activities carried out by students are established, monitored and 

benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 2 

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

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 

2 2 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
การได้งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 2 

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

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ทําผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหตุ 

ตรี โท เอก 

วารสาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 น.ส.สินินาฎ ราม
ฤทธิ์ 

    
ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

การพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหม
บุรีรัมย์สู่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

    วารสารวิชาก
าร รมยสาร 
คณะ
มนุษยศาสตร์ 
ม.ราชภัฎ
บุรีรัมย์ ฉบับ
ปีที่ 17 ฉบับ
ที่ 2  

(พ.ค.-ส.ค.
62) 

         

2 นายชินวัฒน์ 
ประยูรรัตน์ 

   ศ.เกียริตคุณสุชาติ 
เถาทอง 

การสังเคราะห์รูปแบบการบูร
ณาการสหศิลป์แบบไทยสู่แอน
นิเมชั่น 3 มิติ เรื่องรามเกียรติ์ 

    วารสารวิชากา
รศรีปทุม 
ชลบุรี ปีที่14 
ฉบับที่ 3  

(ม.ค.61-
มี.ค.61) 

         

3 นายอภิชา มันทน
วัทน ์

   รศ.เทพศักดิ์ 
 ทองนพคุณ 

จินตนาการจากความลวง     วารสารศิลป์
ปริทัศน์ ม.
ราชภัฎสวน
สุนันทา ปีที่6 
ฉบับที่ 2 ปี
2561  

(ก.ค.-ธ.ค.)          

4 นายมนัส รัตนบุรี    ศ.เกียริตคุณสุชาติ 
เถาทอง 

ฮูปแต้มอีสาน : รูปและ
ความหมายจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สู่การตกแต่งพื้นที่ฝา
ผนังร่วมสมัยอีสาน 

     
วารสารมนุษย
สังคมปริทัศน์ 
ปีที่ 21 ฉบับ

 
 
ก.ค.-ธค.62) 
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ที่ 2  
5 นางสาวกัลป์ยกร 

จันทรสาขา 
   ศ.ภรดี พันธุภากร ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่การ

สร้างสรรค์ของเล่นร่วมสมัย 
    วารสาร

สังคมศษสตร์ ม.
ราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 
8 ฉบับที่ 2  

(ก.ค.-
ธ.ค.62) 

         

6 นายศุภชัย สร้อย
จิต 

   ศ.ภรดี พันธุภากร ผ้าบาติก : มิติความงามวิถี
ปัตตานีสู่งานศิลปะ 

    วารสารวทิย
บริการ ม.
สงขลา
นครินทร์ ปี29 
ฉบับที่ 2 

พ.ค.-ส.ค.
61) 

         

7 นางชนกนาถ มะยู
โซ๊ะ 

   ดร.มิยอง ซอ การสร้างสรรค์อาภรณ์สําหรับผู้
พิการทางสายตา เพื่อ
ตอบสนองต่อกาลเทศะ และ
ประโยชน์ใช้สอย 

    วารสารศิลป์
ปริทัศน์ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561  

(ก.ค.-ธ.ค)          

8 นายอลงกต เพชร
ศรีสุก 

   รศ.เทพศักดิ์ ทอง
นพคุณ 

ทัศศิลป์ที่ใช้สื่อวัสดุและกลวิธี
จากภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาร 

    นําเสนอ
ผลงาน
วิชาการภาค
บรรยาย กลุ่ม
สาขา
ทัศนศิลป์ ใน
การประชุม
ระดับชาติ 
ศิลปกรรมวิจัย 
ครั้งที่ 4 ณ 
โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น 

          

9 นายธีรายุธิ์ 
เศรษฐภักดิ์ 

    
ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

ภูมิปัญญาเรือนไทยภาคกลาง
เพื่อการออกแบบที่อยู่อาศัยเชิง
นิเวศ 

    วารสารครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ปีที่ 18 ฉบับที่ 
1 

(ม.ค.-เม.ย
62) 

         

10 นายเกียริติพงษ ์
ศรีจันทึก 

   
 

ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

การออกแบบแอนิเมชั่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้จิคพิสัยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

    วาสารศิลป์
ปริทัศน์ คณะ
ศิลปกรรม
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ตอนต้นในเขตกรุงเทพฯ ศาสตร์  ม.
ราชภัฎสวน
สุนันทา ปีที่ 5
ฉบับที่ 2 ปี
2560 

11 Yu Yang    ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

ภูมิหลังทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชนกลุ่มน้อยชนชาติไป๋ ต้าหลี่ 
มณฑลยูนนาน : สู่การ
ออกแบบภาพแทนของชนกลุ่ม
น้อยและประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์ 

    งานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
ครั้งที่ 4 
ณ โรงแรมอี
สติน ตัน
เชียงใหม่  

          

12 Lu bin 
 

   ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

ทฤษฎีการวิจัยและการ
พัฒนาการออกแบบการ
บริการ กรณ๊ศึกษาการ
ออกแบบการบริการการ
ท่องเที่ยวข้าววัฒนธรรมไทย-
จีน 
 

    งานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
ครั้งที่ 4 
ณ โรงแรมอี
สติน ตัน
เชียงใหม่ 

          

13 นางสาวนัดดาวดี 
บุญญะเดโช 

   ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

การออแบบภาพลักษณ์ 
อุทัยธานีโมเดล เมืองแห่ง
สุนทรียวัฒนธรรม 

    วารสารวิจิตร
ศิลป์ ม.
เชียงใหม่ ปี11  

(ม.ค.-มิ.ย.
63) 

         

14 นายดนุ ภู่มาลี    ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

การพัฒนารูปแบบตัว
อักษรไทยมุสลิมด้วยแนวคิด
ท้องถิ่นภิวัฒน์  เพื่อสะท้อนอัต
ลักษณ์ชาวไทยมุสลิม 

    วารสารวทิย
บริการ ม.
สงขลา
นครินทร์ ปีที่ 
31 ฉบับที่ 4  

(ม.ค.-เมย.
63) 

         

15 นายชนกิตติ์ 
ธนะศุข 

   ผศ.ดร.เกรัยงศักดิ์ 
เขียวมั่ง 

การพัฒนารูปแบบตัวอักษณ
ไทยเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

    วารสารวทิย
บริการ ม.
สงขลา
นครินทร์ ปีที่ 
30 ฉบับที่ 2  

(พ.ค.-ส.ค.
62) 

         

16 นางผกามาศ 
สุวรรณนิภา 

   ศ.พงษ์เดช ไชยคุตร สภาวะความเปลี่ยนแปลงและ
จิตของสตรี : ความรู้สึกจาก

    วารสาร
ศิลปกรรม
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วัสดุเส้นใยธรรมชาติ บูรพา ปี21 
ฉบับที่ 1 และ
2 

17 Liu yu    ศ.เกียรติคุณสุชาติ 
เถาทอง 

ANALYZE THE MOVIE 
“THE ASSASSIN” WITH 
AESTHETIC THEORY OF 
“ZEN” 

    วาสาร
วิชาการภาษา
แลวัฒนธรรม
จีน ปี5 ฉบับ
ที่ 1  

(ม.ค.-มิ.ย. 
61) 

         

18 นางสาวกษิรา ภิ
วงศ์กูร 

   ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ การศึกษาลวดลายชาติพันธ์ชน
เผ่า ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก หมู่บ้านกระเหรี่ยง
รวมมิตร 

    วารสารมีง
รายสาร ม.
ราชภัฎ
เชียงราย ปีที่ 
7ฉบับที่ 2  

(ก.ค.-ธ.ค.
62) 

         

19 นายชุมสิทธิ์ 
โรจน์สกุลพานิช 

   ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ การออกแบบสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพแบบปรับเหมาะ
สําหรับเด็กสามธิสั้น  

    วารสารวิจัย 
ม.เทคโนโ,ยี
ราชมงคล
ตะวันออก ปี
ที่ 12 ฉบับ1  

(ม.ค.-มิ.ย.
62) 

         

รวม                     
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ผลการดําเนินงาน   

หลักสูตรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการสอบผ่าน ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ส่วน
อัตราการได้งานทําเน่ืองจากส่วนใหญ่ผู้เรียนเป็นอาจารย์จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังน้ันเม่ือเรียนจบจึงรายงานตัวกลับเข้าทํางาน หรือบางกรณีผู้เรียนไม่ได้ลา
เรียนจึงมีสถานะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอยู่แล้ว หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐาน ปริมาณงานวิจัย
จากเกณฑ์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นตัวเทียบเคียงโดยผู้เรียนจะต้องมีมาตรฐานและปริมาณงานวิจัยไม่น้อยกว่าตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ด้านการเทียบเคียงมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางหลักสูตรได้ดําเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม และได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาใช้ในหลักสูตร 
 
หลักฐาน 
-เอกสารประกาศผลการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
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 ส่วนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
 1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2  

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

2  

AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาท่ีมีการเรียงลําดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3  

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

2  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 3  
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ตัวบ่งช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 

3  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
 6.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

 
3 

 

  6.3 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  
 7.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจําเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สําหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  
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ตัวบ่งช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 7.2 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

2  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 2  
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

1  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

1  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  

 8.3 มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

2  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 3  
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ตัวบ่งช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 
 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 

2  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนําเข้า 

2  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเน่ือง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 4  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัย
นําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 2  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
 

เมื่อปีการศึกษา 2560 สําหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1.ดุษฎีบัณฑิตสามารถต่อ

ยอดผลงานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 

1.วิเคราะห์ผลจากผู้ใช้
บัณฑิตสําหรับนําไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรในรอบปีต่อไป 

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

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1.มีวิทยากร ท่ีมีช่ือเสียง

และเป็นท่ียอมรับในวง
วิชาการมาบรรยายอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.เชิญวิทยากร 
ชาวต่างชาติท่ี
หลากหลายข้ึน 

2. 2. 2.ธรรมชาติหลักสูตร
สามารถบูรณาการ
ร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้
อย่างหลากหลาย 

2. 

3. 3. 3.นิสิตชาวต่างชาติ
สามารถเรียนและสําเร็จ
การศึกษาได้ 

3. 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 1.มีการพัฒนาเน้ือหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 

1.วิเคราะห์เทียบเคียง
มาตรฐานกับหลักสูตรท่ี
ใกล้เคียงกัน 

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

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1.มีการจัดการเรียนแบบ

บูรณาการ ด้านทัศนศิลป์ 
และการออกแบบ 

1.สร้างเครือข่ายเชิญ
วิทยากรท่ีมีช่ือเสียงจาก
หลายแหล่ง 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1.สะท้อนผลป้อนกลับให้
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ผู้เรียนได้ปรับปรุงเร็วข้ึน 

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

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1.สนับสนุนการอบรม 

สัมมนาในศาสตร์ทาง
วิชาชีพ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

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

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1.วางแผน สร้างกลไก

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

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1.กํากัดติดตาม ให้ผู้เรียน

สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1.มีการนํานิสิตออก

ภาคสนามเพ่ือสร้าง
แนวคิดใหม่อย่างต่อเน่ือง 

1.จัดสรรงบประมาณให้
หลักสูตรอย่างชัดเจน 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
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AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1.มีการจัดกิจกรรม

วิชาการอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

1.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับต่างสถาบัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1.ดุษฎีบัณฑิตมี

ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

1.กํากับ ติดตาม นําผล
ข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เทียบเคียงมาตรฐาน 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
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 ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น

เลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

[2] หลักสูตร A, เล่มหลักสูตร A (มคอ. 2), คณะ A, 2559.  
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ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลักสูตร <<ช่ือหลักสูตร>> 
คณะ <<ช่ือคณะ>> 

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

ลําดับ ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 
1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด   
2 - ---ระดับปริญญาตรี   
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปริญญาโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6 - ---ระดับปริญญาเอก   
7 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง   
8 - ---ระดับปริญญาตรี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปริญญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญาเอก   
13 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา   
14 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   
15 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
18 - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   

20 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า    

21 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า   

22 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า    

23 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์   
24 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
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25 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
26 - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
27 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
28 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า   
29 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
30 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
31 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
32 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
33 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
34 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
35 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   
36 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
37 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
38 - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
39 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
40 - - --ระดับปริญญาตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท   
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก   
45 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   
46 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ   
47 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
48 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
49 - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์   
50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร   

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   
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52 

- - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ   

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

55 

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

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556    

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ   
60 - - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   
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62 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ   

63 
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

64 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
65 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
66 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
67 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
68 - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

69 
- - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

70 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด   

71 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา   

72 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพ
อิสระ)   

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
74 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา   
75 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว   
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร   

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)   

81 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง    

83 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   
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84 

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

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

87 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

88 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

91 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
92 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
93 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
95 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
96 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

98 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ    



    หน้า 81 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

99 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

102 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

103 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

106 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
111 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   

 
  


