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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง    
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมิน
ตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั ้ง น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับ
นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง หวังว่า 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่
แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1  ส่วนน า 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรี

และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท มีจ านวนนิสิต 6 คน อาจารย์ประจ า 5 คน 
โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน - คน รองศาสตราจารย์ จ านวน - คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 3 คน  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ 3 ซึ่งมีรายละเอียด คือ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ 3 
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ 3 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ 3 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ 3 
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ 3 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ 2 
AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ 3 
AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ 3 
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ 3 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ N/A 
AUN-QA 11 Output ระดับ N/A 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง ได้มีกระบวนการในการด าเนินการ

ประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประเมินตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. เมื ่อได้ร ับผลประเมินของปีการศึกษาที ่แล้ว ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา น าข้อมูลแจ้งกับ

กรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง กรรมการร่วมพิจารณาศึกษาผลการประเมิน ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาผลการประเมินให้มีระดับสูงขึ้น โดยให้มีการจัดอบรม การก าหนดปฏิทิน และการรวบรวมข้อมูลที่ขาดตก
บกพร่องเพ่ือใช่ในปีการศึกษา 2564  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานของคณะ การเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร การ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาคการศึกษาต่างๆ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานของหลักสูตรที่
สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงานของคณะ โดยมีเจ้าหน้าส านักงานจัดการศึกษาคอยรวบรวมข้อมูลดิบต่างๆ เพื่อน ามา
จัดท าเล่มรายงานประเมินตนเอง 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะก าหนดปฏิทินในการด าเนินการจัดท าเล่มรายงาน และ
ตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไปร่วมกับนักวิชาการศึกษาและประธานหลักสูตร  

4. จัดท าเล่มรายงานประเมินตนเอง โดยประธานหลักสูตรได้จัดประชุมคณาจารย์ที่รับผิดชอบในการ
จัดท าเล่มรายงาน อธิบายและแบ่งเนื้อส าหรับเขียนรายงาน 

5. ประธานหลักสูตรรวบรวมเนื้อหาและจัดท าเล่มรายงานเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

6. เข้าสู่กระบวนการตรวจประกันคุณภาพโดยกรรมการที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
7. น าผลการประเมินมาพิจารณาและพัฒนาระบบและกระบวนการต่างๆ เพื่อเข้าสู่การประเมินในปี

การศึกษาถัดไป 
 

1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
ค ำขยำยควำม: กำรเป็นมหำวิทยำลัยหลักในภำคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พึ่งเพื่อกำรพัฒนำ

ประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน ด้วยองค์ควำมรู้ วิทยำกำร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในกำร
ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในภำคตะวันออก และมีส่วนร่วมในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน
อย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ

ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื ่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ

ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี ่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ปรัชญาคณะดนตรีและการแสดง 
“ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา” 
วิสัยทัศน์ 
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล” 
 
คณะดนตรีและการแสดง โดยความเห็นชอบของคณาจารย์และบุคลากร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขึ ้นใหม่ 

ส าหรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (ระหว่างปีงบประมาณ 2559 ถึง 
ปีงบประมาณ 2563 จากวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถอธิบายสาระส าคัญของจุดมุ่งหมายได้ ดังนี้ 

 “ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง” หมายถึง การเป็นสถาบันด้านดนตรีและการแสดงที่มุ ่งเน้นการ
อนุรักษ์  พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์
ความรู้ด้านนวัตกรรมวัฒนธรรมและสหศาสตร์ด้านดนตรีและการแสดง (Innovation from Tradition) เพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชน  

“บนรากวิถีไทย” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยและวิชาการด้านดนตรีและการแสดงเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากแนวคิด  ความเชื่อ ประเพณี  ขนบนิยม และวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์  พัฒนา สืบ
สาน  สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาผู้ชมและสังคมด้วยศิลปะให้วัฒนธรรมไทยคงอยู่   ทันสมัย  สามารถเชื่อมโยงกับ
ชุมชน และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง 

“ในระดับสากล” หมายถึง คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ  การน าศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงกับบริบทในสังคมปัจจุบัน การเป็นศูนย์กลางด้าน
ดนตรีและการแสดงในภูมิภาคอาเซียน 
  พันธกิจ 

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้
ภารกิจที ่ต้องด าเนินการทั ้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) วิชาการและการเรียนการสอน (2) การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การพัฒนาคณะฯ ให้
เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 
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ปรัชญาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
“มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรีและ

การแสดง น าไปสู่การพัฒนาสังคม เพ่ือสร้างขุมปัญญาจากรากวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง” 
  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เป็นหลักสูตรที่น าศาสตร์ของดนตรี
และการแสดงมาบูรณาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ โดยน าความรู้ หลักแนวคิดท่ีสามารถอธิบายได้
ตามหลักการทางวิชาการ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยมีแนวคิดการสร้างงานจากรากวัฒนธรรม "ราก
วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง" หมายถึง “การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี ขับร้อง ร า เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่อง
เป็นราว มีความเป็นมาและภูมิหลังที่ชัดเจน มีรูปแบบการน าเสนอที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจ สร้าง
ความประทับใจได้ มีการบ่มเพาะ ต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอ่ืนและคนรุ่นต่อไป มีการพัฒนา สร้างสรรค์
ปรับประยุกต์ อยู่บนพื้นฐานการรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน
และความภาคภูมิใจของคนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนกระแสความนิยมวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนา การผลิต การ
แพร่กระจาย การบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมซึ่งใช้ภูมิปัญญา  เช่น ประเพณี ศิลปะ และวิถีชีวิต
พื้นบ้าน เป็นต้น  มาเชื่อมร้อยเข้ากับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเทคโนโลยี โดยถือว่าเทคโนโลยีเป็น
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อขยายการเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง การ
สร้างสรรค์ การอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
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2  ผลการด าเนินงานของหลักสตูร 
 

2.0 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร. ว่าท่ีร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ ปร.ด. (ดนตรี) 

อ.ดร. M.R. Koji Nakano Ph.D. (Composition) 
อ.ดร. นางสาวพิมลพรรณ เลิศล ้า ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อ.ดร. นายสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ศป.ด.  
ผศ.ดร. นางสาวอาทรี วณิชตระกูล อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชาให้รายงานแยกตาราง 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

 (1.2.1) ระดับบัณฑิตศึกษา 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

หน้าท่ีในหลักสูตร 
ผู้สอน ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 
ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
หลักและการ
ค้นคว้าอิสระ 

ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

ร่วม 

จ านวนนิสิตใน
ที่ปรึกษาหลัก 

(คน) 

ประสบการณ์
ในการท าการ

สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร. ว่าท่ีร้อยตรรีณชัย 

รัตนเศรษฐ 
ปร.ด. (ดนตรี)     2 มี.ค.. 55 – 

ปัจจุบัน 
อ.ดร. M.R. Koji Nakano Ph. D. 

(Composition) 
   - 1 ต.ค .  58 – 

ปัจจุบัน 

อ.ดร. นางสาวพิมลพรรณ 
เลิศล ้า 

ปร.ด. (วิจัย 
ศิลปะและวัฒนธรรม) 

   - 1 ต.ค .  49 – 
ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อ.ดร. นายสณัห์ไชญ์   

เอื้อศิลป ์
ศป.ด.     - 2 พ.ค.. 46 – 

ปัจจุบัน 
ผศ.ดร. นางสาวอาทรี  

วณิชตระกลู 
อ.ด. (วรรณคด ีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ) 

 - - - - ส.ค .  57 – 
ปัจจุบัน 
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(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ชื่ออาจารย ์ ระดับการศกึษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ 
 

ปริญญาเอก 2554 ปร.ด. ดุริยางคศาสตร์ ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาโท 2545 ศป.ม. ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  

ปริญญาตรี 2537 กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ 
(สากล) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  

อ.ดร. Koji Nakano ปริญญาเอก  Ph.D. Composition Music University of 
California 

ปริญญาโท  MM. Composition Music New England 
Conservatory of 
Music 

ปริญญาตรี  BM. Composition Music New England 
Conservatory of 
Music 

อ.ดร.พิมลพรรณ เลิศล ้า ปริญาเอก 2558 ปร.ด. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาโท 2545 ศศ.ม. ศิลปศาสตร ์ การบร ิหารงาน
วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี 2543 ศศ.บ. ศิลปศาสตร ์ นาฏศิลป์และการ
ละคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ.ดร. สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ปริญญาเอก 2563 ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2545 ศป.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

ปริญญาตรี 2539 กศ.บ. ดุร ิยางคศาสตร์
ไทย 

ดุริยางคศาสตร์
ไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

ผศ.ดร.อาทรี วาณิชตระกูล ปริญญาเอก 2556 อ.ด. อักษรศาสตร์ วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2538 M.A. Theatre Arts Performing 
Arts 

California State 
University 

ปริญญาตรี 2534 อ.บ. อักษรศาสตร์ ศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ  หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที่ 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

ผศ.ดร. ว่าท่ีร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ ปร.ด. (ดนตรี) มี.ค. 55 -  
อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป.ด.  ธ.ค. 59 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 คุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 

 อาจารย์ประจ า 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 

 อาจารย์พิเศษ 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

 มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50  
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

 อาจารย์ประจ า 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

 หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

 หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้อง
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 
3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 
คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ  
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง 
กกอ. ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ 
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 แผน ก1 
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 แบบ 1 
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

  แผน ก2 
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) 

 แบบ 2 
 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
 

  แผน ข 
 รายการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 

 การค้นคว้าอิสระ  อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
   หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่ง 
                                   ทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
  หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
                                   นักศึกษา ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปีตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 

หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินตา่ง ๆ ในการก ากับมาตรฐาน
หลักสตูร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 

 
สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
 ผ่านเกณฑ ์(กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามท่ีก าหนด) 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 
 ข้อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes 
2. 1. 1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university. 
 มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญา
ตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” และมีพันธกิจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด าเนินการ
จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อ  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้  

1. ผู้เรียนหลักสูตรฯ ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในวิชาชีพ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ แสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมของผู้น า 
เนื่องจากการประกอบอาชีพนักดนตรีหรือนักแสดงต้องมีความรู้ความใจเกี่ยวกับ ปัญหาทางด้านจริยธรรมที่
ซับซ้อนในทางวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการ
หยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการทบทวนและการแก้ไข โดยมีจิตสาธารณะ 
ความเสียสละและแสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมของผู้น า ซึ่งท าให้เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 1 ของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้เรียนหลักสูตรฯ ต้องมีความรู้ ความสามารถในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง ทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติผ่านกระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาสังคมโดยมีแนวคิดการสร้างงานจากราก
วัฒนธรรม และมีการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ และพัฒนาจากการปฏิบัติสู่ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ เพื่อความยั่งยืน เนื่องจากหลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้เรียนต้องท า
โครงงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ที่เรียนมา ในรูปแบบงานสร้างสรรค์ที่เชื ่อมโยงกับสังคม และน าเสนอต่อ
สาธารณะชน ซ่ึงท าให้เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัย 

3. ผู้เรียนหลักสูตรฯ ต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถถ่ายทอด
แนวคิดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคม เข้าใจบทบาทและหน้าที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม มีทักษะ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการ
และรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งท าให้
เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 2 และ 3 ของมหาวิทยาลัย 
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2.1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes. 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้ถูกออกแบบให้มีผลการเรียนรู้เฉพาะทาง และได้ออกแบบผลการ
เรียนและถ่ายทอดไปสู่รายวิชาต่างๆในหลักสูตรดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมของผู้น า  

2. มีความรู้ ความสามารถในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติผ่า น
กระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาสังคมโดยมีแนวคิดการสร้างงานจากรากวัฒนธรรม 

3. มีทักษะทางปัญญาในการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม  

4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดแนวคิดมุมมองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม เข้าใจบทบาทและหน้าที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 

5. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

6. มีทักษะในการแสดงดนตรีและการแสดงที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจากการปฏิบัติสู่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อประเทศและยั่งยืน 

จากผลการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ด้าน หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
มีหมวดรายวิชา 2 หมวด คือ หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต โดยหมวดรายวิชา
บังคบั เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับเปิดมุมมองโลกทัศน์ส าหรับผู้เรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงาน  

ส าหรับรายวิชาที่ส่งเสริมสร้างฐานความรู้ความเข้าใจได้แก่รายวิชา 1) 77250862 การศึกษาสังคมผ่าน
ดนตรีและการแสดง 2) 77250962 นวัตกรรมจากขนบวิถี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงความเหมือนและความ
แตกต่างในแต่ละวัฒนธรรม มุมมองความเชื่อมโยงของสังคมโลกที่ท าให้เกิดความเข้าใจในขนบวิถีของแต่ละกลุ่ม
ชน สามารถน าไปบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน 

ส าหรับรายวิชาที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการท างานวิจัยและสามารถแสดงออกมาเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ได้แก่รายวิชา 1) 77251062 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับดนตรีและการแสดง 2) 77260462 การฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางดนตรีและการแสดง เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานและสามารถอธิบายผลงานออกมาใน
รูปแบบของงานวิจัยได ้

นอกจากนั้นยังมีหมวดวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้เลือกแนวทางในการแสดงศักยภาพ
ของตนเองตามความสนใจหรือความถนัดของตนเองจากรายวิชาของกลุ่มวิชาเลือก เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์งาน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ในการท าวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของงานวิจัย
สร้างสรรค์ ต้องมีการน าเสนอหรือแสดงผลงานต่อสาธารณชน จ านวน 1 ผลงาน และสามารถอธิบายออกมาใน
รูปแบบงานวิจัยและต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 

ในการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชองหลักสูตรได้ ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาที่ก าหนดไว้ ในมคอ. 1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์  นอกจากนั้นยังสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ผู ้ใช้บัณฑิต
ต้องการ กล่าวคือ ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
ได้ใช้กระบวนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดสัมมนารวบรวมข้อเสนอของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนศิษย์เก่าของคณะดนตรีและการ
แสดงที่ไปท างานในสายธุรกิจบันเทิง งานบริการ บุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์ ทั้งในระบบ และนอกระบบ)
สื่อถึงความต้องการและแนวโน้มที่ส าคัญส าหรับน าไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในสายงานของ
ตน 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตร โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย อาทิ
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการและศิลปินอิสระ อาทิ นายพิเชษฐ กลั่นชื่น (ศิลปินศิลปาธร) ผู้ก่อตั้ง 
พิเชษฐ คอมพานี ดานซ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม มาเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 จัดการการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ และ
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม 

ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาหลักสูตร ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการสภาวิชาการ กรรมการนโยบายด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการปรับปรุงย่อยหลักสูตร อยู่ในแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

เนื่องจากยังไม่มีนิสิตที่จบการศึกษา  แต่หลังจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรเข้าสู่ระยปีที่ 2 ได้สะท้อนถึง

ปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนทั้งศิษย์เก่าที่จะเข้ามาเรียนและศิษย์ปัจจุบันที่ก าลังศึกษาอยู่ คือการเข้า

ศึกษาตอ่ในระดับปริญญาโทมีน้อยลง ค่าเทอมราคาสูง และมีปัญหาปัจจัยอ่ืนๆ เช่น เรื่องของเวลาในการเรียนการ

สอน เนื่องจากศิษย์เก่าส่วนใหญ่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มการสอน และกลุ่มศิลปินอิสระ จึงมีปัญหา

เรื่องของเวลาในการเรียนมากพอสมควร หลักสูตรจึงได้มีการวางแผนท าแบบสอบถามและการประเมินความ

ต้องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรดนตรีและการแสดงใหม่อีกครั้ง ส าหรับใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ

ตอบรับต่อความต้องการและสถานการณ์ของโลกและสังคมในปัจจุบันให้มีความชัดเจนขึ้น โดยหลักสูตรได้ท าการ

ส่งแบบประเมินออนไลน์ไปยังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมปัจจัยการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และเพ่ือให้ตอบรับต่อการคาดหวังที่เพ่ืมขึ้น ซึ่งหลักสูตรจะน าปัญหาและความต้องการ

ต่างๆมาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อๆ ไป โดยคณะท างานก ากับหลักสูตรและฝ่าย
วิชาการของคณะดนตรีและการแสดง  
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จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวนี้ น าไปสู่ในการก าหนดคุณสมบัติ และ
เอกลักษณ์ที่แตกต่างของบัณฑิต ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนต่างๆ ได้ให้ค าแนะน า หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง จึงมีรายวิชาและแนวทางการผลิตบัณฑิตที่สะท้อนผ่านความต้องการ
ของผู ้ใช้บัณฑิตคือ หลักสูตรเน้นบูรณาการองค์ความรู้ เพื ่อมุ ่งเน้นในการผลิตมหาบัณฑิต ที ่มีความรู ้และ
ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดง น าไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
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2.2 Programme Specification 
2.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-

date. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการเผยแพร่หลักสูตร โดย

น าเสนอข้อมูล มคอ. 2 ที่มีรายละเอียดครบถ้วยผ่านช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของคณะดนตรีและการแสดงและ
ระบบการรับเข้าของบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ 
 1. การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ มีการน าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะดนตรีและ
การแสดง โดยด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร 2562 ขึ้นแขวนไว้บนเว็บไซด์ โดยน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญใน มคอ. 
2 ของหลักสูตร ซึ่งด าเนินการหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ประสานกับ
ส านักงานจัดการศึกษาคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นเผยแพร่ 
 2. การเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรผ่านคู่มือ โดยคณะดนตรีและการแสดงได้จัดท าคู่มือรายละเอียดหลักสูตรฯ 
แจกให้กับนิสิตวันปฐมนิเทศ โดยมีการน าเสนอให้เห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านแผนการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร และมีการตอบข้อซักถามจากอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
 3.การประสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562 ยังมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage คณะดนตรีและการแสดง 
โดยในช่องทางดังกล่าวนี้ ได้มีการย่อรายละเอียดให้ผู้อ่านได้เห็นลักษณะส าคัญของหลักสูตรผ่านการน าเสนอคอน
เทนต์แบบภาพในเพจคณะดนตรีและการแสดง และมีการลิงค์ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น ส าหรับผู้ต้องการ
รับทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรทางหน้าเว็บไซต์
คณะดนตรีและการแสดง https://www.mupabuu.com/master  และสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของส านักงานจัดการศึกษาค่อยให้บริการ (ในเวลาท าการ) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
โดยในหน้าเว็บไซด์ของคณะฯ จัดน าเสนอในรูปแบบกราฟฟิกอินโฟร์ สามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนั้นยังใช้
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านรายการออนไลน์ของคณะ เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งน าค าถามจากเพจ มาตอบค าถาม และมีการสื่อสารข้อมูลกลับไปยังผู้สนใจผ่านข้อความตรงในเพจคณะ
ดนตรีและการแสดงอีกด้วย 
  

2. 2. 3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders. 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนการ
สอน (มคอ.3)  ให้แก่นิสิต โดยแสดงรายละเอียดแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์
ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยบูรพา [reg.buu.ac.th] นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมไป

https://www.mupabuu.com/master
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ถึงผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ด้วยวิธีเดียวกันกับนิสิต นอกจากนั้นอาจารย์ผู ้สอนยังได้มีการอธิบาย
รายละเอียดรายวิชา (Course Syllabus) ในชั้นเรียนอีกด้วย 
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2.3 Programme Structure and Content 
2.3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ออกแบบหลักสูตรจากผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง ดังนี้ 
PLO1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

PLO1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทาง
วิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น 

PLO1.2 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่นและมีความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการ
ทบทวนและแก้ไข 

PLO1.3 มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 
PLO2 ด้านความรู้ 

PLO2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านดนตรีและการแสดงอย่างถ่องแท้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

PLO2.2 สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบและมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม ่

PLO2.3 มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพด้านดนตรีและการแสดง 
PLO3 ด้านทักษะทางปัญญา 

PLO3.1 สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีแนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายแปลกใหม่และ
ไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 

PLO3.2 สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์วิพากษ์และวิจารณ์อย่างผู้รู้    
PLO3.3 สามารถคิดแบบองค์รวมคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างบูรณาการจับ

ประเด็นของแก่นความคิดส าคัญได้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินความรู้เพื่อการประยุกต์ใชไ้ด้
อย่างเหมาะสม 

PLO3.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

PLO3.5 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการ
แสดงจากรากวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองชุมชนและสังคมสู่
ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

PLO3.6 มีความสามารถในการสังเคราะห์ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผล
ของโครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านดนตรีและการแสดง
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญ โดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที ่มีอยู่หรือที่ สร้างใหม่ให้เกิด
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ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมและตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
และในระดับนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
PLO4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   PLO4.1 สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคมและเมื่อใดที่มีความ
ต้องการข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติมก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการ 
แสวงหาและประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ 

PLO4.2 มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที ่ ปรับตัวและอยู ่ร่ วมกับสังคมต่าง
วัฒนธรรม      

PLO4.3 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มใน
ภาพรวมและสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายโดย หลักธรรมาภิบาล 

PLO4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิดค าพูดและการกระท าของตนเองสังคมวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบและตามระเบียบข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
PLO5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO5.1 มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณสามารถน า
แนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

PLO5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยภาษาต่างประเทศและภาษาสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร 
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO5.3 สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธี การและรูปแบบที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

PLO5.4 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการสร้างสรรค์  ผลงานการ
น าเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO6 ด้านทักษะพิสัยด้านดนตรีและการแสดง 

   PLO6.1 สามารถแสดงดนตรีและการแสดงที ่เกิดจากความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์และพัฒนาสู่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

PLO6.2 สามารถบูรณาการภาคปฏิบัติด้านดนตรีและการแสดง ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่
หลากหลายแปลกใหม่และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่ศึกษา
ขั้นสูง 
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โดยสามารถเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นตามชั้นปีที่เรียน ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับ YLO PLO และช้ันปีท่ีจัดการศึกษา 

ชั้นป ี YLO PLO รายวิชา 
ปีที่ 1/1  มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลง

และความเคลื่อนไหวของโลกทางสังคม กระบวน
ทัศน์ต่างๆ เช่น ประเพณีนิยม แนวคิด เป็นต้นซึ่ง
เป ็นบร ิบทท ั ้ งท ี ่ เหม ือนและแตกต ่ างทาง
วัฒนธรรม  

PLO 1.2, 
1.3, 2.3, 
2.4, 3.1, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3, 
5.1, 5.3, 
6.1, 6.2 

-การศึกษาส ังคมผ่านดนตรี
และการแสดง 
-นวัตกรรมจากขนบวิถี 
-วิชาเลือก 

ปีที่1/2 มีความรู้เกี ่ยวกับแนวคิดการวิจัยทางศิลปะใน
สังคมโลก  กระบวนการสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
อย่างเป็นระบบ 

PLO 1.1, 
2.2, 2.3 3.1, 
4.1, 4.4, 
5.2, 5.4 

-ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับดนตรี
และการแสดง  
-วิชาเลือก  

ปีที่2/1 มีการฝึกทดลองการสร้างผลงานสร้างสรรค์ 1.1, 1.4, 2.1, 
2.3, 2.4, 3.1,  
3.2, 3.4, 4.3, 
4.4, 5.1, 5.2, 
6.1, 6.2 

-การฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรี
และการแสดง 
-วิทยานิพนธ์ 

ปีที่2/2 การสร้างผลงานสร้างสรรค์และการรายงาน
ผลงานวิชาการ 

PLO 1. 1, 
1.4, 2.3, 2.4, 
3.4, 3.6, 4.4, 
5.2, 6.2 

-วิทยานิพนธ์ 

 
หลักการในการวางรายวิชาของหลักสูตรนั้น ได้วางแนวทางเพื่อติดตั้งเครื่องมือที่เป็นทักษะและแนวคิด

ส าคัญในชั้นปีที่ 1 เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 2 จะเน้นการพัฒนาความคิดในเชิงการทดลองปฏิบัติการสร้างงานจริง และ
พัฒนาจนเป็นงานวิจัยสร้างสรรค์  และน าเสนอออกมาในรูปแบบงานวิชาการ 
 

2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear. 

รายวิชาต่างๆ ที่ถูกออกแบบให้สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ ซึ่งได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ข้อที่ 1 เกี่ยวกับ
หมวดรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก และการท าวิทยานิพนธ์ (เพ่ือน าเสนอผลงานของนิสิต) โดยในแต่ละรายวิชา
ที่แบ่งออกเป็น2 หมวดคือ  



21 

หมวดวิชาบังคับ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยมีความมุ่งหมายคือ  
1) กลุ่มวิชาบังคับที่ส่งเสริมสร้างฐานความรู้ความเข้าใจ จะสามารถช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงความ

เหมือนและความแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรม มุมมองความเชื่อมโยงของสังคมโลกที่ท าให้เกิดความเข้าใจในขนบวิถี
ของแต่ละกลุ่มชน สามารถน าไปบูรณาการสร้างสรรค์ผลงาน 

2) กลุ่มวิชาบังคับที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการท างานวิจัยและสามารถแสดงออกมาเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ จะสามารถช่วยให้นิสิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานและสามารถอธิบายผลงานออกมาในรูปแบบ
ของงานวิจัยได ้
 หมวดวิชาเลือก เป็นรายวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้เลือกแนวทางในการแสดงศักยภาพของตนเองตาม
ความสนใจหรือความถนัดของตนเอง ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เฉพาะทางเช่น รายวิชา77550262 
ดนตรี ศิลปะการแสดงกับชุมชน ที่มุ่งเน้นให้นิสิตท าการแสดงเกี่ยวกับดนตรีหรือละคร ที่ตอบสนองกับชุมชนใน
แง่มุมต่างๆ หรือรายวิชา77550562 การออกแบบการเรียนรู้เพื่องานดนตรีและศิลปะการแสดง ที่มุ่งเน้นให้นิสิต
ออกแบบการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะการแสดงที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมส าหรับผู้เรียน เป็นต้น 
  3) รายวิชาวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่ให้นิสิตแสดงผลงานของดนตรีเองที่ได้ผ่านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ มาจากการเรียนรายวิชาต่างๆ ออกมาเป็นผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ประกอบกับการเขียน
รายงานผลในรูปแบบงานวิชาการ 
 

2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้จัดวางให้มีการเรียนที่เชื่อมโยง

และต่อเนื่องกันของรายวิชา เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้พ้ืนฐานของวิชาในศาสตร์ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น จากนั้นจึงได้เรียน
วิชาที่สามารถเชื่อมโยง บูรณาการและพัฒนาต่อยอดสู่งานสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานสร้างสรรค์เป็นชิ้นสุดท้าย
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจะเห็ฯได้ว่าปีการศึกษาที่ 1 ของนักเรียนในแผน ก2 วิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมเติม
ทั้งด้านทฤษฏีและแง่มุมการสร้างสรรค์งานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้นิสิตได้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ทัน
โลกและทันสถานการณ์ จากนั้นจะมีวิชาที่ว่าด้วยการคิดวิเคราะห์เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และงาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษาที่  2 นิสิตจะได้เรียนวิชาที่เป็นการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน
ตัวอย่าง โดยน าองค์ความรู้ในปีการศึกษาแรกมาบูรณาการกับความรู้ของพ้ืนที่ชุมชน สังคม อันเป็นทรัพยากรที่มี
อยู่ของตนเองมาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานกรณีศึกษา และต่อยอดเป็นวิทยานิพนธ์ในการน าเสนอผลงานในปี
สุดท้ายต่อไป 
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2.4 Teaching and Learning Approach 
2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders. 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 จึงก าหนดให้มีการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถ
ในการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดง น าไปสู่การพัฒนาสังคม เพื่อสร้างขุมปัญญาจากราก
วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง โดยหลักสูตรมุ่งน าเสนอปรัชญาการศึกษาที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
เห็นประเด็นส าคัญที่หลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตอบสนองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ 

1. หลักสูตรเน้นการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดง เพื่อน าไปพัฒนาสังคมให้เกิด
คุณค่าท้ังทางด้านสุนทรียะ และคุณค่าทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม ผ่านรากวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง 
2. เน้นการสร้างบุคลากรที่เป็นนักสร้างสรรค์งานด้านวัฒนธรรม เพ่ือตอบโจทย์ประเทศแลนะนโยบาย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลภายใต้นโยบานไทยแลนด์ 4.0  

 โดยหลักสูตรได้เผยแพร่ความสอดคลอดของปรัชญาให้กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต 
ผู้ปกครองนิสิต เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกันในเวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง 

 
2.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes. 
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีความ

สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Arts Project Based Learning (APBL) ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มีการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับให้สอดคล้องกับรายวิชา ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้
นอกจากบทเรียนในชั้นเรียน คิดวิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผล ทฤษฎีและปฏิบัติ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่ง
น าไปสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ตามหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจในรายวิชานั้น ๆ รูปแบบของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรประกอบไปด้วย 

1. การบรรยาย ในแต่ละรายวิชาจะมีการบรรยายให้ความรู้กับนิสิตในด้านหลักการส าคัญของ
รายวิชา องค์ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น เป็นการบรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชาหรือการบรรายายโดย
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาต่างๆ ช่วยให้นิสิตมีการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติผ่านงานทดลอง โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือโดยอาจารย์ประจ าวิชาเอง 

 
 
 
 
 



23 

2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ในระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนใหญ่นิสิตที่มา

เรียนจะเป็นบุคคลที่มีงานอาชีพแล้ว โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะเกิดจากงานที่ได้รับมอบหมายใน
รายวิชาที่ให้วิเคราะห์และสังเคราะห์ในแนวทางที่ตนเองสนใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 
เช่น เกิดการสร้างสรรค์ จากรูปแบบ Problem-based learning ในสายงานของตนเองก็ได้ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ  
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2.5 Student Assessment 
2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 
การประเมินผู้เรียนตั้งแต่การรับนิสิตด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนด

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ. 2 โดยวางแผนการรับนิสิตแต่
ละปีให้เหมาะสมกับจ านวนที่หลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ ประเมินความสามารถของนิสิต เพ่ือ
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตในการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านต่อไป  

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรุ้ที่คาดหวัง (PLOs) สามารถถูกประเมินได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร ส่วนการบรรลุผลการเรียนรุ้แต่ละรายวิชา (CLOs) สามารถถูกประเมินโดยแต่
ละรายวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา (CLOs) จนน าไปสู่การบรรลุผล
ส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน ทางหลักสูตรฯ จึงได้มี
การจัดสัมมนาหลักสูตร เพ่ือปรึกษาหารือและอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้เกิดการเชื่อมโยงผล
การเรียนรู้ของแต่รายวิชา (CLOs) ให้สอดคล้องตรงกันกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) โดยได้
ระบุความเชื่อมโยงระหว่าง PLOs และ CLOs ในแต่ละรายวิชา รวมถึงได้มีการระบุรายละเอียดของวิธีใช้ในการ
เรียนการสอน กิจกรรม สื่อการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น ในหัวข้อย่อยของแต่ละรายวิชาใน
มคอ. 3 เพ่ิมเติมด้วย หลังจากจบภาคการศึกษายังก าหนดให้มีการส่ง มคอ.5 ของทุกรายวิชา เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมินความสมบูรณ์ของการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่ารรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หรือไม่ และร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ด าเนินการในปีการศึกษา จะได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาโดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา 
 หลักสูตรฯ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ประจ าแต่ละชั้นปี ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาและดูแล
ตลอดจนส าเร็จการศึกษา ชั้นปีละ 1 ท่าน โดยจะเป็นการติดตามในกระบวนการเรียนขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ลงทะเบียน การด าเนินการตามขั ้นตอนของข้อก าหนดจากบัณฑิตวิทยาลัย แต่เนื ่องด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่ก ากับติดตามแผนการท างานวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงวางแผนกระบวนการทั้งหมด
และติดตามแผนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
2. 5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 
ก่อนเปิดปีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาจะมีการประกาศปฏิทินการศึกษาประจ าปี ซึ่งมีระบุช่วงเวลาใน

การสอบกลางภาคและปลายภาคของทั้งปีการศึกษาไว้ ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ส าหรับหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ในคาบแรกของการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ของหลักสูตร ได้มีการกไหนดให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาด าเนินการประกาศและเผยแพร่วิธีการประเมินผล การแบ่ง
สัดส่วนการประเมินผล ช่วงเวลาในการประเมินผล ให้นิสิตทราบผ่านรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยอาจารย์
ผู้สอนจะอธิบายรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถาข้อสงสัย
ต่างๆ ได้ เพื ่อให้เกิดความเข้าใจที ่ชัดเจนและตรงกัน มีการแจ้งช่วงผลคะแนน การแบ่งคะแนนภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติกลางภาคและปลายภาค เกณฑ์ในการประเมินการสอบ และช่วงคะแนนเพื่อการตัดเกรดให้นิสิตทราบ
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ทั้งทางเอกสาร และทางวาจา ส่วนเกณฑ์การตัดเกรดเป็นระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งแผนแพร่ในเว็บไซต์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มึต่อการจั ดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล และจะน าผลเข้าคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร เพือใช้ในการพัฒนาการ
ประเมินผลในรายวิชาต่างๆ ต่อไป 

 
2. 5. 3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and fairness of student assessment. 
เกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ด าเนินการบันทึกไว้

ใน มคอ.3 ดังที่อภิปรายไว้ในหัวข้อ 5.1 และ 5.2   หลักสูตร ฯ มีช่องทางการสื่อสารในเฟซบุ๊ก (กลุ่ม) ส าหรับให้
อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนได้รับทราบเป็นระยะโดยเฉพาะหลังสอบระหว่างภาคและก่อนสอบปลาย
ภาค  บางรายวิชาเปิดเผยคะแนนและแจ้งให้นิสิตทราบเพ่ือประเมินตนเอง ทักท้วง  สอบถามอาจารย์ผู้สอนได้หาก
มีข้อข้องใจในผลการประเมินของอาจารย์   

เมื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตนายวิชาเสร็จสิ้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาซึ่งเป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินผลจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน เมื่อรวบรวมคะแนนครบทุกส่วนแล้ว จะด าเนินการตัดเกรด
ให้กับนิสิตตามที่ได้ด าเนินการวางแผนและแจ้งกับนิสิตไว้ตามเอกสารข้างต้น และส่งผลการศึกษาของนิสิตให้กับ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ เพ่ือส่งให้กับคณะฯ ต่อไป 

 
2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
ในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะมีการประกาศผลคะแนน และข้อมูลป้อนกลับของงานที่

ได้รับมอบหมาย สรุปข้อเสนอแนะของรายงานกลุ่ม การสอบย่อย การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบและปรับปรุงแนวทางในการเรียนรู้ของตนเอง หากผู้เรียนมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจใน
เนื ้อหา สามารถสอบถามหรือขอรับค าอธิบายเพิ ่มเติมจากอาจารย์ผู ้สอนได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์แอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับ
ค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย 

2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ก าหนดและด าเนินการเรื่องการ

ร้องทุกข์ของนิสิต โดยนิสิตสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งโดยตรงต่อบุคคลหรือ
ระบบออนไลน์ที่คณะฯ ด าเนินการจัดท าไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต  ได้แก่  

-การร้องทุกข์กับอาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นิสิตเกิดปัญหาด้านการเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตสามารถแจ้ง 
ร้องทุกข์กับอาจารย์ผู้สอนเป็นขั้นต้น 

-การร้องทุกข์กับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี นิสิตสามารถปรึกษาได้โดยตรง ในรายชั่วโมงให้ค าปรึกษาโดยตรง 
ด้วยช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ หากมีปัญหาในการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วย
ประสานงาน และด าเนินการให้เบื้องต้น 

-การร้องทุกข์กับส านักงานจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ส านักจัดการศึกษาเปิดรับเรื่องค าร้องเบื้องต้นส าหรับ
นิสิตด้านการจัดการเรียนการสอน หรือเรื่องทั่วไปในรูปแบบเอกสารออนไลน์ 
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-การร้องทุกข์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง facebook fanpage คณะดนตรีและการ
แสดง รวมไปถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 คณะ ฯ ได้สร้างสรรค์ช่องทางในการสื่อสารส าหรับนิสิต ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ การตอบข้อสงสัย  ปัญหา การน าเสนอผลงานต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์  ทั้งนี้นิสิตสามารถร้องเรียน
ปัญหาถึงคณบดีได้โดยตรงและทุกช่องทางเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนิสิตร้องทุกข์หรือมีปัญหาใดๆ 
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2.6 Academic Staff Quality 
2.6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement)  is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service. 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง วางแผนการ
สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การขอต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ฯ สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้ดูแลหลักสูตร ฯ สร้างผลงานวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน บทความ เพื่อยื่นเสนอ
พิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามรอบการประเมิน รวมไปถึง การเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้า
อบรมโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการสัมมนาเรื่องการเขียนเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น 2) การวางแผนให้อาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษา จะมีผลในด้านของจ านวนอาจารย์ต่อนิสิต ในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3) ผลักดันให้อาจารย์ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีเกณฑ์คุณสมบัติที่จะสามารถเป็นอาจารย์ประจ าได้ 
 

2.6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 (การรับเข้าศึกษา) หน้า 12 ข้อ 21 (1) เรื่องจ านวนการ
รับเข้าต้องเป็นไปตามแผนการรับเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษานั้นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตามที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบฯ ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ก าหนดจ านวนนิสิตในการรับเข้าจากปัจจัยที่ส าคัญ ในการ
ก าหนด คือ 1) การค านวณต้นทุนในการรับเข้า 2) จ านวนอาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ 3) สภาพแวดล้อมหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ หลักสูตรฯ ได้ก าหนดจ านวนนิสิตต่อปีการศึกษา
ในการรับเข้าจ านวน 15 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่หลักสูตรฯ สามารถรองรับได้ตามข้อก าหนดของปัจจัยที่ส าคัญ 

 
2.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 
กระบวนการรับอาจารย์ มีการก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกโดยมีการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์

การรับเข้าที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรฯ โดยเสนอต่อกรรมการบริหารคณะเพื่อให้ท าการเปิดกรอบอัตรา 
และได้ท าการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติดังกล่าว และมีล าดับขั้นตอนการสอบเข้าดังนี้  

(1) การเตรียมเอกสารบทความทางวิชาการมาเสนอต่อคณะกรรมการ  
(2) สอบการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  
(3) สอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการสอบและเข้าบรรจุแล้ว หลักสูตรฯได้จัดแบ่งรายวิชาให้ดูแลและรับผิดชอบ 

และนอกจากนี้ได้มีการจัดอาจารย์พี่เลี้ยงมาช่วยดูแลในการเขียนบทความ เมื่อรับอาจารย์เข้าบรรจุแล้ว จะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน สามครั้ง ครั้งที่1เริ่มจากวันที่บรรจุ เป็นเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 2 เป็นเวลาอีก 6 
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เดือนถัดไป และครั้งที ่3 เป็นเวลา 2ปี  
วิธีการประเมิน คือ ให้รายงานการปฏิบัติตามผลงาน ตามหัวข้อ ดังนี้  
(1)ภาระงานสอน (2)ภาระงานที ่ปรึกษา (3) งานกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 

(4)กรรมการวิชาการในหน่วยงาน/กรรมการประเมินการสอน/ในหลักสูตรและการสอน (5) งานวิชาการ (6) งานที่
ได้รับมอบหมาย (7) งานที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย และ (8) ภาระงานด้านอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการ
ทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสาขาวิชาดนตรี 
ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งผู้รับการประเมินจะต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อหน้าคณะกรรมการ
เพ่ือให้กรรมการทั้ง 5ท่านพิจารณา รวมไปถึงชี้แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

 
2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

สาขาวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์แต่ละคนเขียนรายงานการปฏิบัติงานของตนเองตามหัวข้อดังนี้          
(1) ภาระงานสอน (2) ภาระงานที่ปรึกษา (3) งานกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม (4)กรรมการ
วิชาการในหน่วยงาน/กรรมการประเมินการสอน/ในหลักสูตรและการสอน (5) งานวิชาการ (6) งานที่ได้รับ
มอบหมาย (7) งานที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย และ (8) ภาระงานด้านอื่น โดยให้อาจารย์แต่ละคนส่งไป
ทางสาขาวิชาและสาขาวิชาจะด าเนินการส่งไปให้คณะเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 

2. 6. 5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 

หลักสูตรฯ เสนอผลการส ารวจความต้องการด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้คณะฯ พิจารณาใน
ปีงบประมาณปี 2563 มีการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร เพื่อ 1) ขอให้คณะฯ จัดอบรมให้กับอาจารย์ 
ได้แก่ โครงการอบรมเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 2) การขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ  
 

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง มีแผนที่จะรวบรวมข้อมูลผลงานด้าน
วิชาการและมีการด าเนินการจัดการประสัมพันธ์แก่อาจารย์ผู้สร้างผลงาน เช่น การได้รับรางรางวัล การได้รับ
ต าแหน่งทางวิชา จบการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นแสดงความยินดีและเป็นประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ ในรูปแบบ
ของการท าป้ายประกาศ เว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง รวมไปถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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2. 6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement. 
 เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เปิดรั บนิสิต 2 แผนการ
เรียนคือ แผน ก1 (ไม่มีเรียนรายวิชา ท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) แผน ก2 (มีเรียนรายวิชา และท าวิทยานิพนธ์)  ท า
ให้ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนแผน ก.1 จ านวน 4 คน และนิสิตชั้นปีที่ 2 แผน ก1 
จ านวน 1 คน และแผน ก2 จ านวน 1 คน ซึ่งท าให้ค่า FTE ดังที่แสดงในตาราง 2.61 และ 2.62  
 
ตารางที่ 2.6.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ - - - - - 
2. รองศาสตราจารย์ - - - - - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - 
4. อาจารย์ 1 - 1 0.16 ร้อยละ 100 
5. อาจารย์พิเศษ - - - - - 

รวม 1  1 0.16 ร้อยละ 100 
หมายเหตุ : 
1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร (รวม

อาจารย์พิเศษที่สอนในรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย) โดยยังไม่ต้องรวมกลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
3. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวมในประเภทที่ 1 – 4  
4. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ให้ใช้วิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version 3 หน้า 30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 

1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ตารางที่ 2.6.2 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 

ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
2562 1.72 2.5 1.45:1 
2563 0.16 25 1:1 

 
ตารางที่ 2.6.3 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
2562 - 5 - - 5  
2563 - 3 - - 3  
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ 

2562 - - - - - 
2563 - - - - - 

 
 ในส่วนของผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่มีผลงานแสดงไว้ในตาราง เนื่องจาก คณาจารย์ในคณะดนตรีและการ
แสดง จะสร้างผลงาน “วิจัยสร้างสรรค์” มากกว่าที่จะสร้าง “งานสร้างสรรค”์ จึงท าให้ไม่มีจ าวนผลงานสร้างสรรค์ 
แต่ข้อมูลจะไปปรากฏเป็นผลงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งหมด  
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2.7 Support Staff Quality 
2. 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. 
คณะดนตรีและการแสดงมีการจัดระบบอ านวยความสะดวกและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ โดยมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ระบบการจอง
ห้องเรียน ห้องซ้อม ห้องปฏิบัติการการดนตรี โดยมีระบบการจองห้องซ้อมทางอินเตอร์เน็ตดูแลโดยเจ้าหน้า ระบบ
การยืมเครื่องดนตรี อุปกรณ์แสง อุปกรณ์เสียง อุปกรณ์ส าหรับการผลิตสื่อฯ เช่น อุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์การ
ถ่ายทอดสด และอุปกรณ์เสริมส าหรับการผลิตสื่อ รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื ่อให้

บุคลากรของคณะฯมีคุณภาพ ผ่านขั้นตอน 7 ขั้นตอน โดยมีการจัดท าเป็นระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของ1) การวิเคราะห์งาน 2) การวางแผนอัตราก าลัง 3) การสรรหาและคัดเลือก 4) การบริหารจัดการ
สมรรถนะบุคลากร 5) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 6) การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน และ 7) ความก้าวหน้า
ในการท างาน ซึ่งมีกระบวนการทบทวนผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการด าเนินการในทุ ก
ขั้นตอนของกระบวนการและนอกจากจะมีการด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยแล้ว คณะฯ ยังมีการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และสภาพการแข่งขัน มีการ
ประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดด้านบุคลากร 
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2. 7. 2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated. 

งานบุคคลท าการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุพนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง โดยเปิดโอกาสให้
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยไม่จ ากัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ของผู้สมัคร การค้นหาผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริง รวมถึงติดประกาศรับสมัครงานตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะต่างๆ ประชาสัมพันธ์ทาง Website คณะฯ และ Website มหาวิทยาลัย และสื่อต่าง ๆ 

มีขั ้นตอนการรับสมัครพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในสายงานต่างๆ โดยมีวิธีการในการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยยึดระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ใน
การด าเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพในการท างาน ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้แต่ละคณะที่จะรับสมัครบุคลากรเพิ ่มนั้น จะต้องเป็นผู ้ที ่สอบผ่านภาค ก ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาก่อนที่จะมีการสอบสัมภาษณ์ที ่คณะฯ และจะต้องเป็นผู ้ที ่สอบผ่านการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL ทั้งนี้ผลคะแนนต้องผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2557-2560 ส่วนสายสนับสนุนจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก และสอบภาค ข. ที่คณะฯ 

 
ตารางท่ี 2.7.1 วิธีการสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคคลเพื่อเป็นพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบรหิาร
คณะฯ พิจารณาขอ
ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ตามความต้องการของ
คณะฯจากผลการ
วิเคราะหค์วามต้องการ/
ความจ าเป็นของคณะฯ 

แผนพัฒนาบุคลากร 1.วิเคราะห์อตัราก าลัง 
ความต้องการ/ความจ าเป็น
ของคณะฯ 
2. จัดท าแผนบุคลากร 
3.ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง  
  สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

-แผนอัตราก าลัง 
-จ านวนกรอบ
อัตราก าลังคณาจารย์
ตามเกณฑ์ก าหนด 
-จ านวนกรอบ
อัตราก าลังสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์
ก าหนด 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

การสรรหาและคดัเลือก 1. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติจ้าง 
2. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือก 
3. ภาระงาน 
4. ประกาศบริหารงาน
บุคคล เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาหรือ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาหรือคดัเลือก 
ประกอบด้วย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วน
งาน 1 คน 
- ผู้แทนจากสภาพนักงาน 1 
คน 
- ผู้แทนจากกองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 

-ระเบียบและขั้นตอน
วิธีการสรรหาหรือ
คัดเลือก 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
เป็นพนักงานสนับสนุน
วิชาการและลูกจ้าง 

- เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ท่ี
ปฏิบัติงานด้านบุคลากร 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ประชุมคณะกรรการสรร
หาประชุมเพื่อก าหนด
วิธีการ ขั้นตอน ตลอดจน
เงื่อนไขต่างๆ 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา 
3. บันทึกข้อความขอนุมัติ
ด าเนินการสรรหา 

จัดท าวาระการประชุม
พร้อมเอกสารแนบ 

1. จ านวนการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการ 
2. ความส าเร็จของการ
ท าประกาศ 

คณะกรรม 
การประจ า 

การคัดเลือก 1. เกณฑ์การคดัเลือกจาก
หน่วยงาน 
- สัมภาษณ ์
- ข้อเขียน (ถ้ามี) 
- ปฏิบัติ (ถ้ามี) 

กรรมการสรรหาหรือ
คัดเลือกด าเนินการสอบ
ข้อเขียน ,   สอบภาคปฏิบตัิ
, สัมภาษณ ์

-จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

ส านักงาน
คณบด ี

บรรจุพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลยั 

1. ค าสั่งจ้าง 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 
3. รายละเอียดบุคลากร 
(พร้อมเอกสารแนบ) 

จัดท าค าสั่งจ้าง, ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน, รายละเอยีด
บุคลากร 

-ความส าเร็จของการ
บรรจ ุ

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน 

 
ส่วนส าคัญที่คณะฯ จ าเป็นจะต้องพิจารณาคือ คุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร กับภาระงานที่

ต้องปฏิบัติ โดยผู้สมัครจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น การสอน การท าผลงานทาง
วิชาการ เป็นต้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ จะมีการแนะน าการใช้ชีวิตในองค์กรให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรของคณะฯ ได้ ดังนั้น ถ้าคณะฯ จะรับสมัครบุคลากรเพ่ิมต้องพิจารณาคุณสมบัติอย่างละเอียดซึ่งจะส่งผลให้
คณะฯ ได้บุคลากรอย่างมีคุณภาพได้ 
 

2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
คณะดนตรีและการแสดง ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนโดยด าเนินการตามแผน

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการแสดงดังนี้ 
การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ภาระงาน ค่าน ้าหนัก 

1. ภาระงานประจ า-คุณภาพ 40 
2. การบริการ 20 
3. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 20 
4. งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม  10 

5. อบรม-สัมมนา  10 



34 

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

สมรรถนะหลัก 
ความคาดหวัง 

สายสนับสนนุ อาจารย์ 
ก.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  3 
ก.2 การบริการ 4  

ก.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 3 3 
ก.5 การท างานเป็นทีม 4 4 
   

 
2. 7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them. 
คณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนตามความจ าเป็นของการ

ด าเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2563 มีบุคคลากรเข้าร่วมการอบรม-สัมมนาดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7.2 เข้าร่วมการอบรม-สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

ชื่อบุคคลากร ต าแหน่ง โครงการ 
ชลธิกา บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย

เบื้องต้น 
ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าท่ีวิจัย โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่
เกิดขึ้นจากงานวิจัย 

ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าท่ีวิจัย ประชุมชึ ้แจงแนวปฎิบ ัต ิการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 

นางสาวอัมพร ข าภู ่ และ นางสาว
บุษกร มณีสุธรรม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป โครงการส ่ ง เสร ิ มการม ีส ่ วนร ่ วม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานในมหาว ิทยาล ัยบ ู รพา ท ี ่ เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

นางสาวอัมพร ข าภู่ และนางสาว
บุษกร มณสีุธรรม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการเสวนาด ้ านการบร ิหารงานบ ุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 

ปาณิศา กิมทรง / อัมพร ข าภู่ น ักว ิชาการคอมพ ิว เตอร ์  / 
เจ้าหน้าท่ีบริหางานท่ัวไป  

อบรมการใช ้ งาน Google Forms เพ ื ่ อสร ้ า ง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

นางสาวปาณิศา กิมทรง / นางสาว
อัมพร ข าภู่ 

น ักว ิชาการคอมพ ิว เตอร ์  / 
เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป 

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพื ่อสร ้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

น.ส.บุษกร มณีสุธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบประเมินผล
การปฏิบ ัต ิงานออนไลน์ (KPI Online)ส  าหรับ
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ชื่อบุคคลากร ต าแหน่ง โครงการ 
ผู ้ปฏิบัต ิงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา" 

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ นักวิเคนโยบายและแผน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยง 

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ส าหรับการตอบรับความต้องการในการพัฒนาบุคคลากร อยู่ในระหว่างการจัดตั้งแผนในปีถัดไป 

 
2.7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 
ด าเนินไปตามแผนของคณะดนตรีและการแสดง 

 

ตารางท่ี 2.7.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ต ่ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ห้องสมุด - - - - - 

ห้องปฏิบัติการ - 4 - - 4 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - - 1  1 

บริการอ่ืน - 3 1 1 5 

 
ตัวอย่างการด าเนินงานด้านการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะดนตรีและการแสดง 
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2.8 Student Quality and Support 
2.8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การ

รับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน โดยการประกาศการรับเข้าหลักจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย และ  
เว็บไซด์มหาวิทยาลัยผ่านงานรับเข้าของมหาวิทยาลัย ในส่วนรายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของ
คณะและสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลักสูตรได้ก าหนดรูปแบบการรับเข้าเพ่ือให้ได้นิสิตตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร 

ส าหรับการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การสอบต่างๆ นั้น ได้ด าเนินการผ่านเว็บไซด์ของคณะ สื่อสังคมออนไลน์
ในรูปแบบการให้ข้อมูล และรายการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของคณะดนตรีและการแสดง มีการแจ้ง
ขั้นตอนวิธีการสอบปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สมัครทราบ 

 

 
2. 8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การ

รับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การรับเข้า
ของนิสิตในหลักสูตรคือ 
แผน ก แบบ ก 1  
 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิเฉพาะด้าน ที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  - เป็นผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการทางสาขาศิลปะการแสดง หรือดุริยางคศาสตร์ รวมถึงสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
- เป็นศิลปินหรือผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านดนตรี หรือการแสดง หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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2. เป็นผู้มีผลงาน ที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
- มีผลงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินการวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือ
วารสารในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรก ไม่น้อยกว่าสองเรื่อง ในระยะเวลาย้อนหลัง 
5 ปี 
- มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ   

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2562 
(ข้อ 17)  

4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
 
แผน ก แบบ ก 2 
 1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง 

2. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายและคาดว่าเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 
 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อมบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 (ข้อ 17)  
 5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวไว้ในข้อ 1-4 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
  และได้มีการประกาศเกณฑ์การรับในเว๊ปไซด์ของมหาวิทยาลัย เว๊บไซด์คณะ รวมถึงการแจ้งจดหมายข่าว
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
 

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ เรียนนั้น จะใช้การสอบสัมภาษณ์โดยจะสัมภาษณ์สอบถามถึงงานและ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมกับน าเสนอตัวอย่างผลงานที่ได้เคยท ามาเป็นส่วนประกอบในการสัมภาษณ์ เพ่ื อให้
อาจารย์ผู้สัมภาษณ์ได้ประเมินความสามารถ และมาตรฐานของผู้เรียนด้วยเช่นกัน   
 

2. 8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีการก ากับติดตามการเรียนการ
สอนของนิสิตได้เป็นอย่างดีเพราะมีจ านวนนิสิตน้อย ระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ ทาง
วิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน ผ่านช่องทาง facebook ของหลักสูตร ที่อาจารย์ผู้สอนสามารถสื่อสาร 
และแจ้งรายละเอียดที่ส าคัญเกี่ยกับการเรียนกับนิสิตโดยตรงท าให้ง่ายต่อการก ากับติดตาม ในรายวิชาได้มีการ
สนับสนุนให้นิสิตได้เขียนบทความวิชาการเพ่ือทอลองขอน าเสนองานวิชาการต่างประเทศอีกด้วย 
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2. 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ โดยแบ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

1) การให้ค าปรึกษาวิชาการ มีช่องทางตรง โดยติดต่อผ่านทางส านักงานจัดการศึกษาของคณะฯ มี
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย 
การด าเนินการด้านเอกสาร และข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา นอกจากนั้นนิสิตยังสามารถขอนัดพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือปรึกษาปัญหาข้อสงสัยในการเรียนรายวิชาต่างๆ ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

2) นิสิตชั้นปีที่ 2 เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ จะมีที่ปรึกษาหลักคอยให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ตลอดทั้งกระบวนการ 

3) อาจารย์ประจ ารายวิชา จะมีกิจกรรมเสริมในการเรียนรายวิชานั้นๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตทั้งที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ เสริมสร้างองค์ความรู้ตามความถนัดของนิสิต เพื่อน าไปพัฒนาตามสายงานอาชีพของ
ตนเอง 

 
2.8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 

and research as well as personal well-being. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง จัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งทาง

ร่างกายสังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการสอน การวิจัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียนในคณะดนตรีและการแสดง มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่เรียนเช่นห้องบรรยายขนาดเล็ก ห้องบรรยายขนาดใหญ่ ห้องเรียนฝึกดนตรีขนาด
เล็ก MUPA 1 Music Hall และ Black Box Room รวมถึงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการของคณะดนตรีและการ
แสดง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดงานที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามส าหรับการแสดงสาธารณะ มีการสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียนรู้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสุขทั้งกาย
และใจที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ทางคณะได้ด ามีการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่การท ากิจกรรมให้นิสิต 
บริเวณชั้น 1 คณะดนตรีและการแสดง รวมไปถึงการเพ่ิมสถานที่จัดแสดง การจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมใน
ระดับมาตรฐาน ได้แก่ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบไปด้วย ห้องแสดงดนตรี
ที่มีมาตรฐาน ห้องแสดงละคร-เต้น-ร า  
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หอแสดงดนตรี ขนาด 134 ที่นั่ง 
 

 

ห้องแสดงละคร-เต้น-ร า สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามการออกแบบรายการแสดงนั้นๆ 
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ตารางท่ี 2.8.1 การรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรก

ของภาค
การศึกษา 

(เฉพาะ ป.ตรี) 
1/2562 6 15 6 4 N/A 
1/2563 4 15 4 4 N/A 

หมายเหตุ : 1. ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
2. แหล่งข้อมูล ณ งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

 
ตารางท่ี 2.8.2 จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิต 
รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

2562 4 2 - - - - - - - - 2 
2563 4 4 2 2 - - - - - - 6 

หมายเหตุ :  
1. แสดงข้อมูลเป็นภาคการศึกษา ณ สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับรวมจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกปีการศึกษา 
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2.9 Facilities and Infrastructure 
2.9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง นั้น นิสิตสามารถใช้ทรัพยากรของ

คณะดนตรีและการแสดง ได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์งานหรืองานวิทยานิพนธ์ของตนเอง ทั้ง
ในด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง ห้องแสดงดนตรี ห้องแสดงละคร 
ห้องส าหรับถ่ายภาพ ห้องประชุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นต้น ในด้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับแสง สี เสียง เวที เครื่องดนตรี อาทิ แกรนด์เปียโน อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เป็นต้น เนื่องจากคณะดนตรีและการ
แสดง มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต จึงท าให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
จะมีทรัพยากรในการเรียนและพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเพียงพอ 
 

2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. 
 คณะดนตรีและการแสดง ใช้ทรัพยากรและห้องสมุดที่เพียงพอร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา เรียกว่า “ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” เป็นอาคาร 7 ชั้น ใช้เป็นหอสมุดส่วนกลาง
ส าหรับบริการนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เปิดให้บริการเวลา 8.00 – 20.00 ทุกวัน 
 นอกจากนี้ ส านักหอสมุดฯ ยังจัดหาหนังสือและต าราใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับให้อาจารย์ได้เลือกซื้อหนังสือตามความต้องการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัย ในงานสัปดาห์ห้องสมุด BUU bookfair เป็นประจ าทุกป ี
 

2. 9 . 3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research. 

คณะดนตรีและการแสดง ได้จัดการเกี่ยวห้องปฏิบัติการไว้ส าหรับให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท ได้ใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ตามสาขาวิชาและความต้องการของนิสิต ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 คณะดนตรีและ
การแสดง มีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพียงพอและมีความทันสมัยเพ่ือ
น าไปสู่การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1. ต่อเติมอาคารชั้น 4  
 1) ห้องบรรยาย ขนาด 50 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องปฏิบัติการแสดง จ านวน 1 ห้อง 
2. ปรับปรุงอาคารชั้น 3 ดังนี้ 
 1) ห้องบรรยาย ขนาด 50 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องพักคณาจารย์คณะดนตรีและการแสดง 
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3. ปรับปรุงอาคารชั้น 2 ดังนี้ 
 1) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย (ห้องปี่พาทย์) จ านวน 1 ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย (ห้องเครื่องสาย) จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องสืบค้นศูนย์วิจัยนวัตกรรมฯ (มูลนิธิอนันต์ฯ) จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องประชุมอนันต์ อนันตกูล จ านวน 1 ห้อง 
4. ปรับปรุงอาคารชั้น 1 ดังนี้ 
 1) ห้องปฏิบัติการแสดง จ านวน 1 ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการเปียโน จ านวน 8 ห้อง 
 3) ห้องปฏิบัติการขับร้อง จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องปฏิบัติการคีย์บอร์ด จ านวน 1 ห้อง 
 5) ส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง 
5. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ PA Center 

1. ปรับปรุงห้องแสดงดนตรี 
2. ปรับปรุงห้องการแสดง 
3. ต่อเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
  1) ห้องปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล (Big Band) จ านวน 1 ห้อง 
  2) ห้องปฏิบัติการกลองชุด จ านวน 4 ห้อง 
  3) ห้องปฏิบัติการรวมวงขนาดกลาง จ านวน 3 ห้อง 
  4) ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี จ านวน 1 ห้อง 
  5) ห้องปฏิบัติการด้านการถ่ายท า จ านวน 1 ห้อง 
  6) ห้องโถงรับรองผู้ชม จ านวน 1 ห้อง 
  7) ห้องส านักงานอาคารปฏิบัติการ PA Center จ านวน 1 ห้อง 

  

ภาพระบบการตรวจสอบและจองห้องออนไลน์ 
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ห้องเรียนบรรยาย 

 

 
 

ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่ 
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ห้องแสดงมาตรฐานและห้องส าหรับฝึกซ้อม 
 
 

2.9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research. 

คณะดนตรีและการแสดงได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wifi ภายในคณะดนตรีและการแสดง โดยสามารถ
ส่งสัญญาณได้เต็มพ้ืนที่การใช้งานในชื่อ MUPA 1 MUPA 2 MUPA 3 และยังมีสัญญาณ Wifi จากระบบของ
มหาวิทยาลัยที่ชื่อ Buu Wifi by AIS รวมถึงติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wifi ไว้ที่อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการ
แสดงในชื่อ PA Center อ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษาได้ง่าย ในส่วนของอุปกรณ์
การเรียนการสอนทางคณะได้จัดหาอุปกรณ์ถ่ายท า อุปกรณ์บันทึกเสียงและอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมมิงไว้เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน ในส่วนระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทางคณะได้มีเว็บไซด์ของคณะ เพ่ือเป็นแหล่ง ข้อมูล
เเละเผยเเพร่ข่าวสาร มีการป้อนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในคณะอย่างสม่ าเสมอ  

คณะฯ ได้จัดสร้างห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ โดยมี
อุปกรณ์ส่วนกลางที่ไว้ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ห้องสตูดิโอส าหรับถ่ายท ารายการ ซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานได้
ในปีการศึกษา 2564  
 

2.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented. 

ปัจจุบันอาคารคณะดนตรีและการแสดง มีการเอ้ืออ านวยต่อผู้พิการเพียงบริเวณชั้นที่ 1 เช่น ทางลาด
ส าหรับรถเข็น และสุขาส าหรับผู้พิการ และมีการติดตั้งถังดับเพลิงในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ในส่วนของการอบรมนั้นได้
จัดให้มีการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์  การอบรมการซ้อมดับเพลิง -
อพยพหนีไฟประจ าป ี
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จากการส ารวจนิสิตในคณะฯ พบว่ายังไม่มีนิสิตที่มีความต้องการเป็นพิเศษ มีการวางแผนพัฒนา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในเรื่องหากนิสิตเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขาหัก จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตได้ โดยนิสิต
สามารถเข้าถึงสิทธิในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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2.10 Quality Enhancement 
2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development. 
 

N/A 
 

2. 10. 2 The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement. 

 

N/A 
 

2. 10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 

 
N/A 

 
2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 

 
N/A 

 
2.10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement. 

 
N/A 

 
2. 10. 6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement. 

 
N/A 
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2.11 Output 
2. 11. 1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
 

N/A 
 

2. 11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement. 

 
N/A 

 
2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 
 

N/A 
 

2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 

 
N/A 

 
2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
 

N/A 
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3  สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หรือ  หรือ  หรือ  
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน    
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

   

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

   

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    
AUN. 1 Expected Learning Outcomes 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission of the 
university [1,2] 

 3 3 

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

 3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

 3 3 

Overall Opinion  3 3 
AUN. 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date [1, 2] 

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 3 

Overall Opinion  3 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
AUN. 3 Programme Structure and Content 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcomes [1] 

 3 3 

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

 3 3 

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

 2 3 

Overall Opinion  3 3 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

 2 3 

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

 2 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning [6] 

 2 3 

Overall Opinion  2 3 
AUN. 5 Student Assessment 

 5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

 2 3 

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

 2 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and fairness 
of student assessment [6, 7] 

 2 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

 2 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]  2 3 
Overall Opinion  2 3 

AUN. 6 Academic Staff Quality 
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] 

 2 2 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

 2 3 

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

 1 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

 1 3 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

 1 2 

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

 1 2 

6.7 The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and benchmarked 
for improvement [10] 

 1 2 

Overall Opinion  1 2 
AUN. 7 Support Staff Quality 

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] 

 N/A 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

 N/A 3 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

 N/A 3 

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

 N/A 3 

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

 N/A 3 

Overall Opinion  N/A 3 
AUN. 8 Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are 
defined, communicated, published, and up-todate [1] 

 2 3 

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

 2 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

 2 2 

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

 2 2 

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

 2 3 

Overall Opinion  2 3 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

 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] 

 2 3 

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

 2 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1, 2] 

 2 3 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research 
[1, 5, 6] 

 2 3 

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

 2 3 

Overall Opinion  2 3 
AUN. 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development [1] 

 N/A N/A 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement 
[2] 

 N/A N/A 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment [3] 

 N/A N/A 

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

 N/A N/A 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

 N/A N/A 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

 N/A N/A 

Overall Opinion  N/A N/A 
AUN. 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

 N/A N/A 

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

 N/A N/A 

11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

 N/A N/A 

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

 N/A N/A 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

 N/A N/A 

Overall Opinion  N/A N/A 
 

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

 
จุดแข็ง 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง มีความทันสมัย เป็นหลักสูตรที่ถูก
สร้างข้ึนมาเพ่ือ ผลิตนักสร้างสรรค์ที่สามารถน าเอาองค์ความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาในสายงานที่ตนเองประกอบอาชีพ
ได้ นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถน าเอาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานไปบูรณาการให้ตอบโจทย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ของประเทศได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และ
สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอาชีพ แต่เนื่องด้วยลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่ คือ ครู อาจารย์ที่อยู่ใน
สายการสอน ไม่นิยมมาเรียน เนื่องจากไม่สามารถน าไปใช้ปรับวุฒิ หรือ เลื่อนวิทยฐานะได้ ท าให้ผู้เรียนมีจ านวน
น้อย หลักสูตรฯ จึงท าความร่วมมือกับทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงปักกิ่ง เพื่อรับ
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ผู้เรียนชาวต่างชาติ ซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีผู้เรียนเพ่ิมข้ึน และสามารถประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อมีนิสิตจบการศึกษา 
 

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
 1) หลักสูตรฯ เร่งพัฒนาผลงานวิชากรของคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ า 
 2) หลักสูตรฯ เร่งท าความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เพ่ือรับนิสิตต่างชาติเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น  
 3) หลักสูตรฯ ด าเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน แต่ต้อง
ไม่เสียอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ  
 

3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
- (จุดที่ควรพัฒนา) 1. มีการส ารวจความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ยังไม่มี
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลัก เช่น ผู้เรียน 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังยังไม่สะท้อนความแตกต่าง
กับระดับปริญญาตรี 

 
- 1.มีการวางแผนเพ่ือการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มอ่ืน แต่เนื่องจากสถานการณ์ โค
วิท-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรฯ จึงเริ่มจาก
ศิษย์เก่าของคณะดนตรีและการแสดง โดยการใช้แบบ
ส ารวจแบบออนไลน์ 
-2. เมื่อมีนิสิตที่จบการศึกษา จะท าให้เห็นความ
แตกต่างของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื่องจากงานของ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีความลุ่มลึกมากกว่า 
และมีการแสดงออกจึงเป้าหมายในการใช้งานนั้นๆ ไป
พัฒนาในประเด็นใด ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
 

2. Programme Specification 
- (จุดแข็ง) มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ
หลักสูตรหลากหลายช่องทาง ง่ายต่อการเข้าถึง มีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
 

 
-หลักสูตรและฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะฯ ยังคงมี
แผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

3. Programme Structure and Content 
- (จุดแข็ง) การออกแบบ วางโครงสร้าง และเรียงล าดับ
รายวิชา ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
-(จุดที่ควรพัฒนา) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่งเสริม

 
- หลักสูตรฯ ยังคงมีแผนในการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผน แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิด-19 และในปีนี้มีนิสิตชาวต่างประเทศ 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดได้ 
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การพัฒนาศักยภาพสู่ชุมชน และบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
4. Teaching and Learning Approach 
- (จุดที่ควรพัฒนา) 1. มีการส ารวจความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ครบทุกกลุ่ม 
2. ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่
ชุมชน 

 
- อธิบายไว้แล้วใน หัวข้อที่ 1 และหัวข้อที่ 3 

5. Student Assessment 
- (จุดแข็ง) การประเมินผลผู้เรียนตั้งแต่คัดเลือก รับเข้า
ศึกษา จนกระทั่งจบการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
- หลักสูตรยังคงมีแผนที่จะพัฒนาเพ่ือให้กระบวนการ
ดังกล่าวมีศักยภาพมากข้ึน 

6. Academic Staff Quality 
- (จุดที่ควรพัฒนา) 1. การชี้แจงผลงานวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ควรเขียนในรูปแบบการอ้างอิงในรายการ
บรรณานุกรม ในส่วนของงานสร้างสรรค์ ควรเป็นไป
ตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
2. ควรมีแผนพัฒนาและบริหารจัดการด้านบุคลากร 
สายวิชาการ เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการก ากับดูแล
การด าเนินการของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรเริ่มแสวงหาคู่เทียบ เพ่ือเทียบเคียงการพัฒนา 

 
- 1. ปรับปรุงในการน าเสนอ โดยใช้ข้อมุลจากระบบ 
E-Research ของมหาวิทยาลัย 
2. คณะฯ ได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตรฯ ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้
ต้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของคณะฯ 
และกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรฯ จะด าเนินการในปีถัดไป เนื่องจากยังหา
คู่เทียบที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ได้ 

7. Support Staff Quality 
- N/A 

 
- หลักสูตรฯ น าเสนอข้อมูลครบถ้วนทุกข้อก าหนดย่อย
ในเกณฑ์ข้อนี้ 

8. Student Quality and Support 
- (จุดแข็ง) มีการก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร วิธีการ
คัดเลือก การประเมินผลชัดเจน 

 
- หลักสูตรยังคงมีแผนที่จะพัฒนาเพ่ือให้กระบวนการ
ดังกล่าวมีศักยภาพมากข้ึน 

9. Facilities and Infrastructure 
- (จุดที่ควรพัฒนา) ควรจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
การวิจัยต่างๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน 

 
- คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ บรรยากาศ ต่างๆ เพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการของหลักสูตรฯ สามารถ
ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2564 
 

10. Quality Enhancement 
- N/A 

 
- N/A 
 

11. Output 
- N/A 

 
- N/A 
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4  ภาคผนวก 
 
4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา , 
2563. 

[2] หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง, เล่มหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาดนตรีและการแสดง(มคอ. 2), คณะดนตรีและการแสดง, 2564. 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 - ---ระดับปริญญาตรี 0 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - ---ระดับปริญญาโท 1 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
6 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 
8 - ---ระดับปริญญาตรี 0 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

10 - ---ระดับปริญญาโท 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 6 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 0 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 6 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5 
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
0 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

0 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

5 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 2 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
40 - - --ระดับปริญญาตรี 0 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
42 - - --ระดับปริญญาโท 0 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 5 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 20 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
น าน าช าติ  หรื อ ใ น ว า ร สารทา ง วิ ช าก า ร ร ะดั บช าติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น ฐ านข้ อมู ล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
54 -  -  - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
14 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.   หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0 

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

2 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
0 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
0 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน  1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
0 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

0 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
0 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

1 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
0 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 
87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
0 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 0 
97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
0 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

0 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 
102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
0 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 0 
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 ว่าท่ีร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 

  การประชุม “การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง” 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
13.00 – 15.00 น. 

เพ่ือด าเนินการไห้เป็นไป
ต า ม ก า ห น ด ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 16.00 น. 

เ พ่ื อด า เ นิ นการ พัฒน า
หลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์คณะ 

2 M.R. Koji Nakano โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 

  โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 

  โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 
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3 นางสาวพิมลพรรณ เลิศล ้า โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 

  โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 

  โครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(University Ranking) 
วันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
 

ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 ชลธิกา  บุญก่อเกื้อ 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยง 

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
ด้านความเสี่ยงของคณะ 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย
เบื้องต้น 

เพ่ือก ากับการท าวิจัยของ
คณะ 

แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 นางสาวอัมพร  ข าภู่ 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป   

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

3 นางสาวบุษกร   
มณีสุธรรม 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
บูรพา" 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 
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ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

4 ปาณิศา กิมทรง 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

5 ชลันดา พันธุ์พานิช 
 
เจ้าหน้าที่วิจัย 

ประชุมชึ้แจงแนวปฎิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วนงาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยใน
คณะ 

โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่
เกิดข้ึนจากงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยใน
คณะ 
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4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 4.6  ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 
  - ยังไม่มีนิสิตจบการศึกษา -  
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4.7 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ มคอ. 7 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ตารางท่ี 4.7-1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

  

 

ล าดับ 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

รายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนิสิต 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน
เรียน 

สอบ
ผ่าน 

1 63/1 77260462 การฝึกปฏิบัติ
ทักษะทางดนตรีและการ
แสดง 

1            1 1 

 
2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
ตารางท่ี 4.7-2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 
1 

รหัสวิชา1 ชื่อรายวิชา1 
นิสิตลงทะเบียน    คน  สอบผ่าน    คน  
มินิสิตที่สอบผ่าน    % 

 การด าเนินการตรวจสอบ 
    
 
 เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรือ เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
    
 
 มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 
     
 

ไม่มี 
 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
  ตารางท่ี 4.7-3-1  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้

ด าเนินการ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

  
 
ตารางท่ี 4.7-3-2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
 

 ไม่มี 


