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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง คณะ
ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมิน
ตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
หลักสูตรปรับปรุง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 ฉบับ
นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง หวังว่า รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมี
คุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและ
คุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1  ส่วนน า 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มีจ านวนนิสิต 211 คน อาจารย์
ประจ า 11  คน โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 6 คน  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ ...(ใส่ Rating Scale 

ตัวเลขจ านวนเต็มไม่มีทศนิยม).... ซึ่งมีรายละเอียด คือ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ 4 
AUN-QA 2 Programme Structure and Content ระดับ 4 
AUN-QA 3 Teaching and Learning Approach ระดับ 4 
AUN-QA 4 Student Assessment ระดับ 4 
AUN-QA 5 Academic Staff ระดับ 4 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ 4 
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure ระดับ 4 
AUN-QA 8 Output and Outcomes ระดับ 4 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 
การด าเนินการประเมินตนเองและการจัดท ารายงาน SAR หลักสูตรมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

 1. ขั้นวางแผน 
 หลักสูตรวางแผนและออกแบบรายการข้อมูลที่ต้องการข้อมูลส าหรับใช้อธิบายการด าเนินการในแต่ละตัว
บ่งชี้ให้กับผู้รับผิดชอบของคณะ  
 หลักสูตรวางแผนให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยแบ่งออกเป็นตัวบ่งชี้ 
 2. ขั้นการด าเนินการ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามหมวดหมู่ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีประธาน 
และเลขานุการ เป็นผู้ประสานงานโดยใช้จากข้อมูลจากรายการที่ผู้รับผิดชอบของคณะได้ส่งกลับมาให้ 
 จากนั้น ประธานรวบรวมรายงานการประเมินตนเองจัดท าในรูปแบบเอกสาร 

3. ขั้นตรวจสอบ 
มีประธาน และเลขานุการ หลักสูตร ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง ความเชื่อมโยงของแต่ละ

ตัวบ่งชี้ ก่อนส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
4. ขั้นการปรับปรุง 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน เพื่อหาข้อควรพัฒนาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ที่สุด 
 
1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือการพัฒนา

ประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และ

การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ

ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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ปรัชญาคณะดนตรีและการแสดง 
“ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา” 
วิสัยทัศน์  
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงคู่ชุมชนภาคตะวันออก” 
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง” หมายถึง ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านดนตรี การแสดงและวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตะวันออกด้วยงานวิจัย งานสร้างสรรค์  งานวิชาการ  ที่มีคุณภาพสามารถเชื่อมโยง
คน องค์กร ชุมชนภาคตะวันออก และประเทศ 

 “คู่ชุมชนภาคตะวันออก” หมายถึง  เรียนรู้ อนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้รากวิถีวัฒนธรรมให้คง
อยู่  ทันสมัย  สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน  สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง   และสร้างคุณค่า  เพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน 

 
พันธกิจ 
จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ  คณะฯ  ได้ก าหนด 
พันธกิจหลักภายใต้ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย   
(๑) วิชาการและการเรียนการสอน   
(๒) การวิจัยและงานสร้างสรรค์   
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม   
(๔)  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
(๕)  การพัฒนาคณะ ฯ ให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 
 
ปรัชญาของหลักสูตรฯ 
“สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ เพื่ออนุรักษ์และสร้างสรรค์ดนตรีสู่สากล” 
จากปรัชญาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ

ปรัชญาหลังสูตร ปี 2564 ได้ระบุไว้ว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตนักดนตรีที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติดนตรี สามารถ
สร้างสรรค์ดนตรีบนรากวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บนพ้ืนฐานและด ารงคงไว้ซึ่งความดีบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม ของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “และพันธกิจโดยหลักสูตร ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ดนตรี และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน สามารถอนุรักษ์พัฒนาและสร้างนวัตกรรม โดยใช้วิธีการจัดการ
และการสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางดนตรีเป็นอย่างดี รวมไปถึงมีระบบการบริหารจัดการที่มี
มาตรฐานในระดับสากล ให้สร้างนิสิตเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชามีวัตถุประสงค์ในการสร้างบัณฑิตให้ตอบรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต บัณฑิตต้องเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้ 1) มี
คุณธรรม จริยธรรม และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 2) มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้าน
ดนตรีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพ
ของตน 3) มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ด้านดนตรี 4) มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์
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ด้านดนตรี น าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 5) มีประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกับอ่ืนในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร 6) สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง 7) 
สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ดนตรี  

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 
2559 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านดนตรี 
สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี รวมไปถึงนวัตกรรม โดยจัดการอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการ
ศาสตร์ทางด้านดนตรีและการแสดงเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี เป็นบุคลากรผู้พัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีให้กับ
ประเทศชาติเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจะได้ประกอบอาชีพศิลปิน ธุรกิจทางดนตรี ครูสอนดนตรี นักวิชาการทางดนตรี 
 

2  ผลการด าเนินงานของหลักสตูร 
 

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

หลักสูตร (มคอ.2) 
ตารางที ่2.0.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีไทย 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ  ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
ผศ.ดร. สันติ อุดมศรี ศป.ด. 
ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 

 

ตารางที่ 2.0.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีสากล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล  ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 
ผศ. ศานติ เดชค ารณ  M.F.A. (Conducting) 
อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ ศศ.ม. (ดนตรี) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรฐ ปร.ด. (ดนตรี) 

อ.ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. 
อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป.ด. 
อ. ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ศศ.ม.(บริหารงานดนตรี) 

อ. ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ ศศ.ม. (ดนตรี) 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 
ตารางท่ี 2.0.3 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีไทย 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ 
ในการท าการ

สอน 

ผศ. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ  
ศศ.ม. 
(ดุริยางคศาสตร์ไทย) 

มี.ค. 57 - 
ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. สันติ อุดมศรี ศป.ด. 
พ.ย. 51 - 
ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 
ธ.ค. 43 - 
ปัจจุบัน 

 
ตารางท่ี 2.0.4 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีสากล 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ 
ในการท าการ

สอน 

อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ ศศ.ม. (ดนตรี) 
ก.พ. 59 - 
ปัจจุบัน 

อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล  ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 
พ.ค. 51 - 
ปัจจุบัน 

ผศ. ศานติ เดชค ารณ  M.F.A. (Conducting) 
ม.ค. 43 - 
ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ ปร.ด. (ดนตรี) 
มี.ค. 55 - 
ปัจจุบัน 

อ.ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. 
ส.ค. 48 - 
ปัจจุบัน 

อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป.ด. 
พ.ค. 58 - 
ปัจจุบัน 

อ. ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ศศ.ม.(บริหารงานดนตรี) 
พ.ย. 60 - 
ปัจจุบัน 
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 (1.2.2) ประวัติการศึกษา 
ตารางท่ี 2.0.5 ประวัติการศึกษาอาจารย์วิชาเอกดนตรีไทย 

ชื่ออาจารย์ 
ระดับการศึกษา 

ที่จบ 
ปีที่จบ 

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ี
จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่
จบการศกึษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิต
เทพ 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ศิลปกรรม 
ดุริยางค์
ไทย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2551 ศป.บ. ศิลปกรรม 
ดุริยางค
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี 

ปริญญาเอก 2563 ศป.ด. ศิลปกรรม 
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2549 ศศ.ม. ศิลปกรรม 
ดุริยางค์
ไทย 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2540 ศป.บ ศิลปกรรม 
ดุริยางค์
ไทย 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร. จันทนา คช
ประเสริฐ 

ปริญญาเอก 2558 ปร.ด. ปรัชญา 
ดุริยางค
ศิลป์ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปริญญาโท 2542 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ ดนตรี 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 

ปริญญาตรี 2540 กศ.บ. 
การศึกษา
บัณฑิต 

ดุริยางค
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิ
โรฒ 

 
ตารางท่ี 2.0.6 ประวัติการศึกษาอาจารย์วิชาเอกดนตรีสากล 

ชื่ออาจารย์ 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

ที่จบ
การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่
จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่
จบ

การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ.ลดาวัลย ์อาคาสวุรรณ 
 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ดุริยางคศิลป ์ ดนตรีปฎิบัติ 
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 
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ชื่ออาจารย์ 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

ที่จบ
การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่
จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่
จบ

การศึกษา 

ปริญญาตรี 2552 ศป.บ. ศิลปกรรม ดุรยิางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

บูรพา 

อ.ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล  
 

ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. ดุริยางคศิลป ์
การบริหาร
จัดการด้าน

ดนตรี 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปริญญาโท 2543 ศศ.ม. ดุริยางคศิลป ์ ดนตรีวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิ

ดล 

ปริญญาตรี 2540 ศศ.บ. มนุษยศาสตร ์ ดนตรี 
มหาวิทยาลัย

พายัพ 

ผศ.ศานติ เดชค ารณ 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2538 
M.F.A. 

(Conducting) 
Academic 

Choir 
Conducting 

Saint-
Petersburg 
State 
University of 
Culture and 
Arts 

ปริญญาตรี 2528 
ศศ.บ (ดุริย

ศิลป์) 
ดนตรีสากล ดุริยศิลป์ 

มหาวิทยาลัย
พายัพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ 
 

ปริญญาเอก 2554 ปร.ด. ดนตรี ดนตรี 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ปริญญาโท 2545 ศป.ม. 
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

ปริญญาตรี 2537 กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร ์
ดุริยางคศาสตร์ 
(สากล) 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

อ.ดร.จักรี กิจประเสริฐ 

ปริญญาเอก 2560 ศป.ด. ศิลปกรรม 
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2547 ศป.ม. 
การประพันธ์
เพลงตะวันตก 

การประพันธ์
เพลงตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2539 กศ.บ. 
ดุริยางคศาสตร์
สากล 

ดุริยางคศาสตร์
สากล 

มหาวิทยาลัยศรี
นคริทรวิโรฒ 

อ.ดร.อัครพล เดชวัชรนนท ์
 

ปริญญาเอก 2561 ศป.ด. ศิลปกรรม 
ดุริยางคศิลป์
ตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2554 ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร์ 
สังคีตวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปริญญาตรี 2552 ศป.บ. ศิลปกรรม 
ดุริยางคศิลป์
ตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อ.ศักดิ์ชยั เจริญสุขสนาน ปริญญาเอก - - - - - 
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ชื่ออาจารย์ 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ปีท่ีจบ 
การศึกษา 

ชื่อ
หลักสูตร 

ที่จบ
การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่
จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่
จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท 2560 ศศ.ม. 
บริหารงาน
ดนตรี 

บริหารงาน
ดนตรี 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ปริญญาตรี 2552 ดศ.บ. การแสดงดนตรี ดนตรีคลาสสิก 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ตารางที่ 2.0.7 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีท่ี 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีท่ี
ลาออก 

ผศ. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ  ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 3 มีนาคม 57 - 
ผศ.ดร. สันติ อุดมศรี ศป.ด. (ศิลปกรรม) 3 พฤศจิกายน 51 - 
ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด. 12 ธันวาคม 43 - 
อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป์) 1 กุมภาพันธ์ 59 - 
อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 8 พฤษภาคม 51 - 
ผศ. ศานติ เดชค ารณ M.F.A. (Conducting) 18 มกราคม 43 - 
ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรฐ ปร.ด. (ดนตรี) 1 มีนาคม 2555 - 
อ.ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. (ศิลปกรรม) 4 สิงหาคม 48 - 
อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป.ด. (ศิลปกรรม) 1 พฤษภาคม 58 - 
อ. ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี) 1 พฤศจิกายน 60 - 
อ. ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ ศศ.ม. (ดนตรี) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. พงศธร สุธรรม ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. เอกสิทธิ์ การคุณี ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง) 8 ตุลาคม 63  
อ. กิตติพงษ์ วงษ์จิ้น ศป.บ. (ดนตรี) 21 มิถุนายน 64  
อ. พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา ศศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. วัชรินทร์ ลูกจันทร์ อศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. ประทีป เจตนากูล คศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. เดช ไตรวัฒนาภรณ์ ศศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สุรศักดิ์ มงคลเกษม ศศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. กิตติโชติ คุณานันทกิจ ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สร้างสรรค์ วัฒนกุล ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สถิตพร สมพงศ์ ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. อนุชา พัฒนรัตนโมฬี คศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. พัชระ ภูติวณิชย์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. โสภณัฐ เหมหงษ์ ศป.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. น้ าฝน สาธารณพร ศป.บ. (ดนตรีและการแสดง) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. ภารดี ณ หนองคาย ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สิขเรศ พึ่งผล ดศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
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อ. ลักขชัย กฤชน้อย ค.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สมเจตน์ สุกอร่าม ค.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. ศุภชัย จงชนะไชย ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. กันต์ฤทธิ์ สวัสดิสุข ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. กฤตบุญ สวัสดิสุข ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. นาดีส บุญรอด ดร.บ. (การแสดงดนตรี) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. ธนพล ปิ่นแก้ว ศป.บ. 8 ตุลาคม 63 - 

 
2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ไม่น้อยกว่า 5 คน 
  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
   ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 2 ใน 5 ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัตกิาร 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวชิาของรายวิชาที่สอน 
  หากเป็นอาจารย์ผู้สอนกอ่นเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนโุลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

 อาจารย์พิเศษ 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
  มีประสบการณ์ท างานที่เกีย่วข้องกบัวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมอีาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แตต่้องมีอาจารยป์ระจ ารว่มรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 
2548 
 
สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
 ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่ก าหนด) 

 ไมผ่่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 
 ข้อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes  
2.1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are  

appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned 
to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders. 

มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - 
W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่
พ่ึงเพ่ือการพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนคาดหวังผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้ านจะมี
การจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด ดังนี้ 

ผู้เรียน ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาทั้งกับตัวเองและผู้อ่ืนอย่าง
สม่ าเสมอเพราะการสอนดนตรี ฝึกให้นิสิตมีคุณธรรมข้างต้น เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของนักดนตรีและศิลปินอัน
เนื่องมาจากความตรงต่อเวลาของการประเมินการเรียนรู้ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในจรรยาบรรณของนักดนตรีไม่อาจลอกเลียนความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่นเพ่ือตนเองได้ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในข้อนี้สอดคล้องกับพันธกิจที่ 1 
          ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านดนตรีทั้งในหลากหลายบริบทและสามารถ
ประยุกต์ใช้ โดยการปรับความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจการโครงสร้างทฤษฎีพ้ืนฐานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
และ พัฒนาน าเอาทฤษฎีพ้ืนฐานนั้นมาบูรณาการกับรายวิชาที่สูงขึ้นในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ตามล าดับ 
เมื่อผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในวิชาทฤษฎีที่ดีแล้ว สามารถท าให้การพัฒนาในภาคปฏิบัติมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานที่หลักสูตรได้คาดหวังไว้ เพ่ือสร้างผลงานที่เหมาะสมกับอาชีพของตนได้ โดยผู้เรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ด้านดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้สอดคล้อง
กับพันธกิจที่ 2 และ 3 
          ความรู้ด้านการวิจัยและการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีในชั้นปีที่ 4 ของการศึกษาในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนส าหรับวิชาวิจัยรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยและดนตรีนิพนธ์ ใน 2  วิชานี้ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา
กระบวนการวิจัยตามความสนใจของตนเอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ด้านดนตรี เรียบ
เรียงเป็นงานวิจัยและน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งอาจารย์ประจ าและผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ความ
คาดหวังจากผลการเรียนรู้ในข้อนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ของดนตรี สามารถใช้องค์ความรู้มาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยที่ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การท างานจริงจากกิจกรรมของคณะฯ เป็นประจ า ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
         การท างานร่วมกับผู้อ่ืนผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกฝนในเรื่องของจิตพิสัย ให้เกิดการรับรู้ ใน
บริบทที่แตกต่างกันในแง่ของความคิด วัฒนธรรม และองค์กร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ผลการเรียนรู้นี้ ผู้เรียน
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ได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดแนวคิดในการท างานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
โดยท างานในรายวิชาหรือโครงการที่ เน้นแนวทางแบบ APBL (Arts Project Based Learning) กับศิลปิน
ต่างประเทศ ครู อาจารย์ บุคลากร ฯลฯ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ในส่วนนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 

ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ดนตรีโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับดนตรี ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผลงาน
ระหว่างนักดนตรี ศิลปิน ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา นอกจากนี้ยังมีการประเมินการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 และ 3 
        การแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของผู้เรียน เกิดจากกระบวนการแสดงผลงานดนตรีเชิงสร้างสรรค์ การเรียน
การสอนตลอดทั้งโปรแกรม มุ่งเน้นที่การท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงตัวตนผ่านงานดังกล่าว 
จากการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการเรียนรู้ทางทฤษฎี แล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคร าะห์สิ่งที่
ตนเองท า อย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาในการฝึกฝนของตนเองได้อย่างถูกต้องจนเกิดทักษะปฏิบัติได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ ทั้งในการน าเสนอผลงานวิชาการ โครงงาน การประพันธ์ดนตรี การแสดงดนตรี ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในส่วนนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 3 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ บัณฑิตต้องมี
ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติดนตรีเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ ดังนี้ นักดนตรี นักร้องอาชีพ เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ครู อาจารย์ รับราชการ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตจากผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร
บริษัทเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน หลังจากท่ีมีนิสิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ จากการท า 
Focus group  เพ่ือให้ศาสตร์ทางดนตรีมีความชัดเจนและมีเนื้อหาที่ตรงตามศาสตร์ด้านดนตรี และมีความทันสมัย
และเปน็ปัจจุบัน มีการน า มคอ.2 ประชาสัมพันธ์บน หน้าเวปไซต์ของคณะฯ  

 

  
เวปไซต์คณะดนตรีและการแสดง (https://www.mupabuu.com/) 

 

https://www.mupabuu.com/
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หลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ หลายแพลตฟอร์ม ทั้ง เวปไซต์คณะดนตรีและการแสดง 
Line official twitter และ Facebook  

 
2.1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses 

are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ บัณฑิตต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ
ดนตรี เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรที่คาดหวัง โดยก าหนดหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ของบัณฑิต โดยการออกแบบของหลักสูตรฯ ได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องตั้งแต่วิชาทฤษฎีเพ่ือ
สามารถต่อเติม เพ่ิมเติมสรรมถนะในการพัฒนาทักษะปฏิบัติให้มีพัฒนาการได้ตรงกับความต้องการและความ
คาดหวัง ทั้งในเรื่องของการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน สามารถท าการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี
อย่างมีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี ท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่
แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร ในการใช้ภาษาในการสื่อสารนั้น บัณฑิตสามารถน าเสนอ
กระบวนการทางความคิดด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแสดงอัตลักษณ์ใน
กระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีได้ เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบ มีความพึงพอใจใน
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนสอนจากการได้ร่วมท างานกับบัณฑิตต่างสถาบัน หรือสามารถใช้องค์
ความรู้จากรายวิชาบังคับในการประกอบวิชาชีพ เช่น วิชาคีย์บอร์ดเบื้องต้น จากการสัมภาษณ์บัณฑิตที่จบ มีความ
พึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนสอนจากการได้ร่วมท างานกับบัณฑิตต่างสถาบัน หรือสามารถ
ใช้องค์ความรู้จากรายวิชาบังคับในการประกอบวิชาชีพ เช่น วิชาคีย์บอร์ดเบื้องต้น 
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2.1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes (related to written and oral communication, problem solving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related 
to knowledge and skills of the study discipline). 
 
ตารางท่ี 2.1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 
กลุ่มวิชา รายละเอียดวิชา Generic Specific 

1.หมวดวิชาแกน 

77010159 ขับร้องประสานเสียง 1 Chorus I P P 
77010259 ขับร้องประสานเสียง 2 Chorus II P P 
77010359 ดนตรีและการแสดงปริทรรศน์ 
The Overview of Music and Performing Arts 

P P 

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 วิชาเอกดนตรีไทย 
2.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 

 77210159 ฆ้องวงใหญ่ 
Big Circular Gong  

  
  
P 

  
  
P 

77210259 ประวัติดนตรีไทย 
History of Thai Classical Music 

P P 

2.1.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
 
 
 
 

77310059 เครื่องสาย 1     
Thai Classical String Instrument I 

 P 

77310159 เครื่องสาย 2     
Thai Classical String Instrument II 

 P 

77310259 ปี่พาทย์ 1  Pipat Instrument I  P 
77310359 ปี่พาทย์ 2 Pipat Instrument II  P 
77310459 ขับร้องเพลงไทย 1 Thai Classical Singing I  P 
77310559 ขับร้องเพลงไทย 2 Thai Classical Singing II  P 

2.2 วิชาเอกดนตรีสากล 
2.2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
 
 
 

77211159 คีย์บอร์ด 1 Keyboard I P P 
77211259 คีย์บอร์ด 2  Keyboard II P P 
77211359 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 Elementary Music 
Theory II 

P P 

77211459 ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง 2 
Sight Singing and Ear Training II 

P P 

2.2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
 
 
 

77311059 เปียโน 1 Piano I  P 
77311159 เปียโน 2 Piano II  P 
77311259 เครื่องสาย 1 Strings I  P 
77311359 เครื่องสาย 2 Strings II  P 
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กลุ่มวิชา รายละเอียดวิชา Generic Specific 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77311459 เครื่องลม 1 Winds I  P 
77311559 เครื่องลม 2 Winds II  P 
77311859 การขับร้องตะวันตก 1 Voice I  P 
77311959 การขับร้องตะวันตก 2 Voice II  P 
77312059 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1 Thai Country Singing I  P 
77312159 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2 Thai Country Singing II  P 
77312259 ทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 1 Jazz Skill I  P 
77312359 ทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 2 Jazz Skill II  P 
77312459 ทักษะการปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม 1 Pop Skill I  P 

  
จากตารางหลักสูตรได้แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้ถูกออกแบบให้มีทั้งผลการ

เรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะทาง ซึ่งหลักสูตรได้ออกแบบผลการเรียนและถ่ายทอดไปสู่รายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ    
2.มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับประยุกต์สร้างสรรค์

ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
3. มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี 

    4. มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
    5. มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและ
องค์กร 
    6. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมและเก่ียวข้อง 
    7. สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี 
 

2.1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially 
the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected 
learning outcomes. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ
ดนตรีเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ ดังนี้ นักดนตรี นักร้อง
อาชีพ เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ครู อาจารย์ รับราชการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้วางแผนส ารวจข้อมูลผู้ใช้
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บัณฑิตจากผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน หลังจากที่มีนิสิต
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีงานท าทุกคน โดยสามารถท างานผ่านระบบการท า 
MOU ส่งเสริมการค้นคว้าเพ่ือให้มีความรู้อย่างยั่งยืน มีการปรับรายวิชาที่ซ้ าซ้อน  น ามาออกแบบปรับปรุงใน
หลักสูตรปี 64 (ในรูปแบบ module) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ว่าจ้าง จากการท า Focus 
group เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาออกแบบปรับปรุงหลักสูตร เหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรปรับรายวิชาที่ฝึกฝนทักษะด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเพ่ิมทางเลือกให้กับ
ผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดส่วนบุคคลโดยปรับแผนการจัดการศึกษาให้มีรายวิชาเป็นลักษณะกลุ่มวิชาที่
สามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education –OBE) ที่ชัดเจนขึ้น 
โดยที่กลุ่มวิชาในลักษณะนี้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Non Degree ที่สามารถเปิดห้องเรียนให้ผู้สนใจทั้งที่
เป็นบุคคลและองค์กรสามารถเลือกเรียนในชุดวิชาต่างๆ เพ่ือยกระดับทักษะการท างานของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือ
สนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่เป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
2. 1. 5  The programme to show that the expected learning outcomes are achieved 

by the students by the time they graduate.  
หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์จากสรรมถนะ

สุดท้ายทางด้านดนตรี ที่อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านดนตรี แล้วน ามาจัดเรียงผลการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน และมีการเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้บรรลุผลการเรียนรู้ได้ตามที่คาดหวัง 

 
ตาราง ท่ี 2.1.2 โดยการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome) ดังนี้ 

PLO บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ P   
PLO 2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีส านึกของ
การเป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศ 

P   

PLO 3 สามารถอธิบายหลักวิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้านดนตรีทฤษฎี
ดนตรีเชิงลึก 

P   

PLO 4 สามารถวิเคราะห์ อธิบาย และเชื่อมโยงเรียงล าดับเหตุการณ์
ความส าคัญ ปรากฏการณ์ทางดนตรีบริบทด้านดนตรีอย่างมีระบบ 

P   

PLO 5 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางดนตรีจากรากวัฒนธรรมและ
บริบทของสังคมปัจจุบัน 

P   

PLO 6 สามารถสร้างสรรค์ดนตรีตามวัตถุประสงค์การสร้างงานทั้งงาน
ธุรกิจ งานการศึกษางานพัฒนาสังคม หรืองานด้านอื่น ๆ  

P   

PLO 7 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านดนตรีกับองค์ความรู้อ่ืน หรือ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดการผลงานด้านดนตรีได้ 

P   
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PLO บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 
PLO 8 สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ผลงานดนตรีได้อย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์ 

P   

PLO 9 สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 

P   

PLO 10 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีทัศนะคติที่ดี P   
PLO 11 สามารถใช้เครื่องมือ สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดนตรีใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้ 

P   

PLO 12 สามารถปฏิบัติดนตรีขั้นพัฒนาและเตรียมการแสดงดนตรีได้
จากความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตเครื่องมือเอกหรือวิชาเอกของตน 

P   

PLO 13 เข้าใจและเข้าถึงความเป็นศิลปะ (artistry) ความเป็นนักดนตรี 
(musicianship) มีประสบการณ์ทางทางดนตรีในบทเพลงที่หลากหลาย 
มีประสบการณ์การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง  

P   

PLO 14 สามารถจัดการแสดงด้านดนตรีได้ สามารถจัดการ 
ประสานงาน เตรียมงานแสดงดนตรีได้อย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์
การจัดการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน สามารถวางแผนท างานเชิง
ธุรกิจดนตรีได้ 

P   

 
หลักสูตรฯ มีการเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้บรรลุผลการเรียนรู้ได้ตามที่คาดหวัง  

เช่น การเพ่ิมรายวิชา IPA ของกลุ่มวิชาขับร้องเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ในการขับร้องเชิงลึก หรือรายวิชาการประพันธ์
ของทั้งกลุ่มดนตรีสากลและกลุ่มดนตรีไทย เพ่ือสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมอย่างมีอัตลักษณ์ได้ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร ผลการเรียนรู้ในข้อนี้ ผู้เรียนจะ
ได้รับประสบการณ์ เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนจากการท างานในรายวิชา หรือ โครงการที่เน้นแนวทาง APBL 
(Arts Project Based Learning) ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ศิลปินชาวต่างประเทศ อาจารย์ 
บุคคลากร และสายงานอ่ืน ๆ เช่น นักแสดง นักกีฬา จิตรกร ฯลฯ  โดยบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในสถานศึกษา 
สามารถสร้างผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นวิทยฐานะได้อย่างสร้างสรรค์ บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
สถาบันชั้นน าได้  

 
2.2 Programme Structure and Content 

2. 2. 1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 

ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
ท าการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ตามข้อก าหนดของ AUN-QA โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่ครอบคลุมและทันสมัยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูล
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ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กลุ่มองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั่วไป กลุ่มศิษย์เก่าและนิสิต
ปัจจุบันด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น
ผ่านทางลิงค์ของ Google Form เป็นต้น 

ส าหรับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ในส่วนของข้อก าหนดหลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 8 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
2) ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 3) ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 5) ผลการ
เรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 6) การพัฒนาคณาจารย์ 7) การประกันคุณภาพหลักสูตร 8) การ
ประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร หลักสูตรมีการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไป โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง ส าหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี https://www.mupabuu.com/music  
 2) เวบไซต์ Fanpage Facebook ของคณะดนตรีและการแสดง หัวข้อ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี https://www.facebook.com/MUPABUUofficial/posts/1839324512890254  

นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตร โดยคณะดนตรีและการแสดงได้
จัดท าคู่มือรายละเอียดหลักสูตร ฯ ให้กับนิสิตแรกเข้าและผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์
ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงแหล่งอ้างอิง พร้อมทั้งมีการอธิบายจากอาจารย์ในหลักสูตรควบคู่กันไปด้วย 

ในส่วนของรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้มีการออกแบบเป็นทั้งแบบชุดวิชา (module) และรายวิชา โดย
จัดท า มคอ.3 ตามข้อก าหนดที่ส าคัญของรายวิชาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 256 4 
หลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชาบางส่วน เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณา
จากผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อเสนอแนะ และข้อมูลสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์
คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 มาร่วมพิจารณา รายละเอียดวิชาที่มีการปรับอย่างชัดเจน คือ ปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบ online รวมทั้งปรับวิธีวัดและประเมินผล สัดส่วนคะแนน ตารางจัดการเรียน
การสอน ผู้สอน ข้อมูลผู้สอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อ หลังจากนั้น น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พร้อมกับสื่อสารในระบบออนไลน์ไปยังนิสิต อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศในสื่อออนไลน์ ได้แก่ เวบไซต์ Google Classroom เวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง และเวบไซต์ 
Fanpage Facebook ของคณะดนตรีและการแสดง ในบางวิชามีการประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ด้วย 
เช่น Line เพ่ือให้การน าเสนอมีความรวดเร็ว 

หลักสูตร ฯ ก าลังวางแผนติดตามประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรที่มีการเผยแพร่ 
ออกไปให้ทันสมัย โดยยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ บุคลากรสายสนับสนุนประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะดนตรีและการแสดงเพ่ือให้ข้อมูลให้ทันสมัยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

https://www.mupabuu.com/music
https://www.facebook.com/MUPABUUofficial/posts/1839324512890254
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ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนเวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง และเวบไซต์แฟนเพจของคณะ
ดนตรีและการแสดง 

 
ภาพใบปิดประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

 

2. 2. 2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with 
achieving the expected learning outcomes. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน และมีการจัดท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (curriculum mapping)  
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ส าหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 นั้น ได้ออกแบบ
หลักสูตรตามกรอบแนวคิดการศึกษาเชิงผลลัพธ์  (Outcome Based Education) มุ่ งเน้นการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลง (change) ผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร นโยบายและปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งหลักสูตรใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการส าคัญ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานหลักสูตร เพ่ือหาข้อสรุปมาประกอบการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

ขั้นที่ 2 การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome) ที่ดังนี ้
PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO 2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีส านึกของการเป็นพลเมืองที่ดีในการ

พัฒนาประเทศ 
PLO 3 สามารถอธิบายหลักวิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้านดนตรีทฤษฎีดนตรีเชิงลึก 
PLO 4 สามารถวิเคราะห์ อธิบาย และเชื่อมโยงเรียงล าดับเหตุการณ์ความส าคัญปรากฏการณ์

ทางดนตรีบริบทด้านดนตรีอย่างมีระบบ 
PLO 5 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางดนตรีจากรากวัฒนธรรมและบริบทของสังคมปัจจุบัน 
PLO 6 สามารถสร้างสรรค์ดนตรีตามวัตถุประสงค์การสร้างงานทั้งงานธุรกิจ งานการศึกษา 

งานพัฒนาสังคม หรืองานด้านอ่ืน ๆ  
PLO 7 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านดนตรีกับองค์ความรู้อ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการ

ผลงานด้านดนตรีได้ 
PLO 8 สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ผลงานดนตรีได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ 
PLO 9 สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 
PLO 10 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทัศนะคติที่ดี 
PLO 11 สามารถใช้เครื่องมือ สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดนตรีในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
PLO 12 สามารถปฏิบัติดนตรีขั้นพัฒนาและเตรียมการแสดงดนตรีได้จากความรู้ ความเข้าใจใน

ขอบเขตเครื่องมือเอกหรือวิชาเอกของตน 
PLO 13 เข้าใจและเข้าถึงความเป็นศิลปะ (artistry) ความเป็นนักดนตรี (musicianship) มี

ประสบการณ์ทางทางดนตรีในบทเพลงที่หลากหลาย มีประสบการณ์การบรรเลงเดี่ยวและรวมวง  
PLO 14 สามารถจัดการแสดงด้านดนตรีได้ สามารถจัดการ ประสานงาน เตรียมงานแสดงดนตรี

ได้อย่างมืออาชีพ มีประสบการณ์การจัดการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน สามารถวางแผนท างานเชิงธุรกิจดนตรี
ได ้

ขั้นที่ 3 การจัดท ารายวิชาใช้แบบ backward design โดย วิเคราะห์PLOs และจัดกลุ่มเป็นชุดวิชา 
(module) ตามเนื้อหารายวิชา 
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 ก าหนดค าอธิบายรายวิชา เนื้อหารายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบดังที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและกลยุทธ์การ
ประเมินผล  

วิเคราะห์ความสอดคล้องของชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดกับ PLOs 
จัดท าแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (curriculum mapping) เพ่ือ 

แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง PLO กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
ขั้นที่ 4 การจัดเวทีวิพากษ์ร่างหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ น าข้อคิดเห็นต่าง ๆ มา

ปรับปรุงร่างหลักสูตรให้มีความ สมบูรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัย สภา
มหาวิทยาลัย และ สกอ. 

ขณะนี้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้มีการน ามาใช้ใน
ปีการศึกษา 2564 ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงมีการวางแผนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป  
 

2.2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ถูกปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวทาง
ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในลักษณะองค์กรและส่วนบุคคล 
หลักสูตร ฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลน าเข้า
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  

โดยมีการประเมินและปรับปรุงกลไกดังกล่าว จากการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลจากการสัมมนา ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาดนตรี โดยให้บัณฑิตมีความรู้
และเข้าใจในเรื่องธุรกิจ การซ่อมสร้างเครื่องดนตรี การสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่ทันสมัย มีจิตวิทยาในการสื่อสาร 
องค์ความรู้เกี่ยวบริหารจัดการด้านการตลาด เพ่ิมรายวิชาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตร 
เพ่ิมเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้เหมาะสมตามรายบุคคล เพ่ิมรายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติฝึกงานในหลาย ๆ 
ประเภท เพื่อให้ทราบตัวตนเองอย่างจริงจัง 

รายวิชาที่ปรับปรุงตามข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้แก่ รายวิชาที่อยู่ในรูปแบบของการจัดการ
เรียนการสอน โมดูลที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 
 

2.2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้จัดท าวัตถุประสงค์
ระดับหลักสูตร (PLO) และจัดท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 



 

24 

(Curriculum mapping) และมีการจัดท า มคอ. 3 ชัดเจน ทุกรายวิชาที่ก าหนด วัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่าง
ชัดเจน และถ่ายทอดไปยังนิสิตในวันปฐมนิเทศ และผ่านเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาเป็นผู้ด าเนินการให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่รายวิชาก าหนด ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวถูก
ควบคุมก ากับโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
2.2. 5  The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 

sequenced ( progression from basic to intermediate to specialised courses) , and are 
integrated. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีระบบจัด
การศึกษาเป็นแบบหน่วยกิต ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา ๆ ละ 16 สัปดาห์ 

การจัดรายวิชาของหลักสูตรของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 เรียงตามล าดับองค์ความรู้และเนื้อหาที่ส าคัญด้านดนตรี ทั้งวิชาการและทักษะปฏิบัติ รวมไปถึงศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนิสิตจะเรียนทั้งวิชาการและทักษะปฏิบัติควบคู่กันไปตาม YLO ทีก่ าหนด ดังนี้ 

ปีที่ 1 นิสิตมีพ้ืนฐานด้านการปฏิบัติดนตรีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด สามารถปฏิบัติดนตรีต่อหน้า
สาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจในหลักการทฤษฎีดนตรีขั้นต้น และมีความรู้ขั้นต้นของศิลปะการแสดงด้านอื่น 
ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการท างานในระดับพัฒนาในอนาคต สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

ปีที่ 2 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทางทั้งด้านดนตรีและความรู้ด้านอ่ืน ๆ มีพัฒนาการด้านทักษะ
ปฏิบัติดนตรี สามารถสื่อสารพูด ฟัง อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอกระบวนภาพความคิดในองค์
ความรู้ด้านดนตรี สามารถประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

ปีที่ 3 นิสิตมีทักษะปฏิบัติและความรู้ด้านทฤษฎีในขั้นพัฒนา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ประยุกต์เข้า
กับการท างานในขอบเขตวิชาอ่ืน ๆ สามารถบริหารจัดการวิชาชีพทางดนตรีและจัดการแสดงดนตรีได้อย่างเป็น
ระบบ สามารถปฏิบัติดนตรีรวมวงและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระดับมืออาชีพ รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เ ป็น
อย่างดี 

ปีที่ 4 นิสิตน าเสนอผลงานทางดนตรีที่เป็นอัตลักษณ์ สามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านดนตรี โครงงานวิจัยด้านดนตรี สร้างผลงานดนตรีร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ และสามารถน าเสนอผลงานการ
สร้างสรรค์ต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

หลักสูตร ฯ ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ ในลักษณะของพัฒนาการที่ต่อเนื่อง ที่เรียง
ตามล าดับเนื้อหาในกลุ่มวิชาทักษะดนตรี ได้แก่ วิชาปี่พาทย์ วิชาขับร้องเพลงไทย วิชาเครื่องสายไทย วิชาเครื่องลม 
วิชาเครื่องสาย วิชาเครื่องกระทบ ฯลฯ ที่มีลักษณะของเนื้อหาที่มีการเรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทักษะตัวที่ 1 ถึง
ทักษะตัวที่ 7 มีการบรรจุเพลงเพ่ือให้เหมาะสมกับการยกระดับทักษะให้เป็นไปตามล าดับ โดยผู้เรียนจะต้องผ่าน
การปฏิบัติดนตรีให้เป็นขั้นตอนโดยเรียงล าดับจากความง่ายของเทคนิคในบทเพลง ไปสู่ บทเพลงที่ความซับซ้อนขึ้น 
โดยวิชาปฏิบัติไปบูรณาการกับวิชาที่เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ APBL Art Project Based 
Learning โดยการน าทักษะไปใช้ในการจัดท าการแสดง เช่น รายวิชาการแสดงดนตรีของนิสิตวิชาเอกดนตรีไทย ที่
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จัดโครงการดนตรีนิทัศน์เพ่ือแสดงผลงานการปฏิบัติและการสร้างสรรค์ในปีที่ 4  โครงการ Turn Professional 
ของนิสิตวิชาเอกดนตรีสากล ชั้นปีที่ 4 ที่แสดงผลการเรียนทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปี เป็นต้น 

นอกจากนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตร ฯ มีการบูรณาการเนื้อหารายวิชา เช่น รายวิชาปฏิบัติดนตรี
นิพนธ์ ที่บูรณาการกับรายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรี รายวิชาปฏิบัติขับร้องตะวันตก 1 และ 2 ได้มีการบรูณาการกับ
วิชาภาษาอังกฤษ 1 โดยการน าองค์ความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือแปลและตีความบทเพลง นอกจากนั้นใน
รายวิชาที่เป็นทฤษฎีต่าง ๆ ได้ออกแบบให้นิสิตได้เรียนในรายวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐาน 

 

2.2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 จัดการเรียนการสอน
ในลักษณะ 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกดนตรีไทย และวิชาเอกดนตรีสากล โดยทั้ง 2 วิชาเอกนั้นยังแบ่งย่อยออกเป็น
กลุ่มวิชา ดังนี้ วิชาเอกดนตรีไทยประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปี่พาทย์ กลุ่มวิชาเครื่องสาย และกลุ่ม
วิชาขับร้องเพลงไทย วิชาเอกดนตรีสากล ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาดนตรีคลาสสิก กลุ่มวิชาดนตรี
สมัยนิยม กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส กลุ่มวิชาขับร้อง และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี โดยก าหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดตั้งแต่เริ่มสมัครสอบเข้าศึกษาต่อไปตลอดจน 4 ปี  
 

การแบ่งกลุ่มวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
 

 
 
 

นอกจากการแบ่งวิชาเอกและกลุ่มวิชาย่อยดังที่อธิบายข้างต้นแล้ว เมื่อนิสิตศึกษาถึงชั้นปีที่ 3 หลักสูตร
ได้ก าหนดมีการแบ่งวิชาเลือกของหลักสูตรออกเป็นกลุ่มในลักษณะโมดูลที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 
วิชาเลือกของหลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังนี้  

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี

วิชาเอกดนตรีไทย

ขบัร้องเพลงไทย

ป่ีพาทย์

เคร่ืองสาย

วิชาเอกดนตรีสากล

ดนตรีคลาสสิก

ดนตรีสมยันิยม

ดนตรีแจ๊ส

ขบัร้อง

เทคโนโลยีดนตรี
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กลุ่มวิชาชีพดนตรีไทย กลุ่มดนตรีไทยสร้างสรรค์ กลุ่มดนตรีเพ่ือการเรียนรู้ กลุ่มผู้ควบคุมวงดนตรี กลุ่ม
นักร้องมืออาชีพ กลุ่มการผลิตดนตรี กลุ่มการประพันธ์เพลง กลุ่มนักดนตรีคลาสสิกสมัยใหม่ กลุ่มนักดนตรีสมัย
นิยมและแจ๊ส 

 
ตารางแสดงรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตร 

 

 
 นอกจากนี้ หลักสูตร ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ข้ามหลักสูตรได้อีกด้วย 
 

2.2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following 
an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้เริ่มน ามาใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรมาจาก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559  

มีการปรับปรุงย่อยระดับรายวิชาอย่างต่อเนื่องทุกปีตามวงจร PDCA เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานั้น
จะมีการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต  

กลุ่มวชิาชีพดนตรีไทย 

•ดนตรีไทยในพิธีกรรม
•เทคนิคการปรับวง 
•ซ่อมสร้างเคร่ืองดนตรี
ไทย
•เสรีดนตรีไทย
•ดนตรีไทยเพื่อธุรกิจ
บนัเทิง

กลุ่มดนตรีไทยสร้างสรรค์

•การประพนัธ์เพลงไทย
•ดนตรีไทยร่วมสมยั
•ประสบการณ์ดนตรีสมยั
นิยม
•การสร้างสรรคด์นตรีเพื่อ
การแสดง
•การออกแบบการแสดง
ดนตรีไทย

กลุ่มดนตรีเพ่ือการเรียนรู้

•หลกัสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ทางดนตรี
•จิตวทิยาส าหรับครูดนตรี
•นวตักรรมทางดนตรี
•การวดัและประเมินผลทาง
ดนตรี
•ดนตรีเพื่อการพฒันามนุษย์
•การฝึกวชิาชีพดา้นดนตรี

กลุ่มผูค้วบคุมวงดนตรี

•ประวติัและพฒันาการวง
โยธวาทิต
•การอ านวยเพลง 1
•การอ านวยเพลง 2
•วรรณกรรมวงออร์เคสตรา
และวงดุริยางคเ์คร่ืองลม
•การบริหารจดัการวงดนตรี 1
•การบริหารจดัการวงดนตรี 2

กลุ่มนกัร้องมืออาชีพ

•คียบ์อร์ดส าหรับนกัร้อง 1
•คียบ์อร์ดส าหรับนกัร้อง 2
•สัทอกัษรสากล
•ส านวนการขบัร้อง
•ทกัษะการแสดงส าหรับ
นกัร้อง
•วทิยาศาสตร์การร้องเพลง
พื้นฐาน
•การจดัการภาพลกัษณ์
ส าหรับนกัร้อง

กลุ่มการผลิตดนตรี 

•การผลิตเพลงดว้ยมิดิ
•เสียงส าหรับส่ือ
•การประพนัธ์เพลงดว้ยมิดิขั้นสูง
•ระบบเสียงการแสดงสด
•การผลิตดนตรีเพื่อธุรกิจ

กลุ่มการประพนัธ์เพลง 

•การสอดท านองตะวนัตก
•คีตลกัษณ์และการวเิคราะห์ดนตรี
ตะวนัตก 2
•หลกัการเรียบเรียงเสียงประสาน
•การเรียบเรียงเสียงประสานวง
ดนตรี
•การประพนัธ์เพลง 1
•การประพนัธ์เพลง 2

กลุ่มนกัดนตรีคลาสสิกสมยัใหม่ 

•การตีความบทเพลงส าหรับนกั
ดนตรี 1
•การตีความบทเพลงส าหรับนกั
ดนตรี 2
•การแสดงวงดนตรีขนาดเล็ก 1
•การแสดงวงดนตรีขนาดเล็ก 2
•ความคิดสร้างสรรคใ์นการแสดง
ดนตรี
•การสร้างดนตรี

กลุ่มนกัดนตรีสมยันิยมและแจส๊

•ทฤษฎีการประสานเสียงทางดนตรีแจส๊ 1
•ทฤษฎีการประสานเสียงทางดนตรีแจส๊ 2
•การฝึกโสตทกัษะทางดนตรีแจส๊ 1
•การฝึกโสตทกัษะทางดนตรีแจส๊ 2
•ส านวนดนตรีป๊อบและแจส๊
•การวเิคราะห์การประพนัธ์ดนตรีสมยั
นิยมและดนตรีแจส๊
•การฝึกปฏิบติัวงดนตรีบ๊ิกแบนด์
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หลักสูตรได้ด าเนินการวางแผนการทวนสอบโดยคณะกรรมการที่มิใช่ผู้สอน รวมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้ใช้
บัณฑิตที่ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านทางแบบสอบถามระบบออนไลน์ และรายงานไปยังอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าไปใช้ส าหนรับการปรับปรุงวัตถุประสงค์รายวิชา กลยุทธ์ การสอน การวัดและ
ประเมินผล ผู้สอน สื่อการสอนและอ่ืน ๆ โดยจะต้องระบุรายละเอียดการปรับปรุง พร้อมเหตุผลในเอกสารแสดง
รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชา ก่อนน าเข้าพิจารณาในคณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้พัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
ตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา การด าเนินการเป็นไปตามแผนและกรอบเวลา
ที่ก าหนด หลักสูตรที่ปรับใหม่  

หลักสูตรนี้เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป หลักสูตรนี้ได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางดนตรีทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการเป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์  และเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะท าหน้าที่ควบคุมก ากับการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุด 1 ภาคการศึกษา จะประเมินผลการด าเนินการและผลการเรียนของนิสิต 
รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงในระดับรายวิชา/ ระดับหลักสูตรต่อไป เพ่ือให้นิสิตได้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับของหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ปัจจุบัน หลักสูตรได้ด าเนินการวางแผน และด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ มาเป็นปัจจัยน าเข้าในการปรับปรุงหลักสูตรระดับรายวิชาตามวงรอบต่อไป  

 

2.3 Teaching and Learning Approach 
2.3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to 

all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดปรัชญา

การศึกษาไว้ในเล่มหลักสูตรอย่างชัดเจน ที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักดนตรี ที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติดนตรีสามารถ
สร้างสรรค์ดนตรีบนรากวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บนพื้นฐานและด ารงไว้ซึ่งความดีบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม 

 หลักสูตรน าปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการ
สื่อสารปรัชญาของหลักสูตรไปยังบุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนผ่านทางเล่มหลักสูตร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และเวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง https://www.mupabuu.com/music รวมทั้งได้มีการ
ชี้แจงในวันปฐมนิเทศเฉพาะของนิสิตแรกเข้าอีกด้วย 

หลักสูตร ฯ ก าหนดรายวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรที่แสดงถึงความสอดคล้องของรายวิชาทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ ที่พัฒนาการฝึกปฏิบัติทักษะด้านดนตรี ก าหนดให้มีการเรียนการสอนวิชาทักษะปฏิบัติดนตรี
ได้แก่ วิชาทักษะดนตรีไทย วิชาทักษะดนตรีคลาสสิก วิชาทักษะดนตรีแจ๊ส วิชาทักษะขับร้อง และวิชาทักษะด้าน
เทคโนโลยีด้านดนตรี เป็นต้น และ รายวิชาด้านทฤษฎี ได้แก่ วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีสากล  วิชา
ประวัติดนตรี วิชาการแปรท านอง วิชาทฤษฎีการประสานเสียง วิชาคีตลักษณ์วิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อนิสิตมี

https://www.mupabuu.com/music
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ความรู้และทักษะอย่างดี ซึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีโดยยึดเอาแนวคิด “รากวัฒนธรรม” ที่
เป็นค าส าคัญของปรัชญาคณะดนตรีและการแสดง และปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ฯ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นพ้ืนฐาน
ของการท างานในลักษณะการสร้างสรรค์ทั้งสิ้น  

หลักสูตร ฯ ขอยกตัวอย่างรายวิชา การแสดงดนตรี (Music Concert) ของวิชาเอกดนตรีไทย ที่เป็นการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเริ่มต้นจากการถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎี  การอภิปรายของนิสิต แล้วจึงเข้าสู่การ
ปฏิบัติด้านดนตรี ด้านการจัดการทางดนตรี ด้านธุรกิจทางดนตรี ซึ่งในตัวชี้วัดนี้จะฝึกให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการ และการท างานจริงร่วมกับผู้อ่ืน นิสิตสร้างสรรค์ผลงานและจัดแสดงต่อสาธารณชน จากความรู้ทาง
ทฤษฎีและทางปฏิบัติ ค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนสร้างสรรค์ของตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ
และผลักดันให้นิสิตบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมิน  

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตร ฯ ได้ท าการสอบถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของหลักสูตรจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ใช้บัณฑิต ผลการส ารวจพบว่า อาจารย์ นิสิต
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า รวมถึงบุคลากร มีความเข้าใจในปรัชญาหลักสูตรในระดับที่ 4 (ระดับดี) และระดับที่ 5 (ระดับดี
มาก) มากที่สุดตามล าดับของคะแนนจากผลการส ารวจทั้งหมด 

ทั้งนี้หลักสูตร ฯ ได้วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และปฏิบัติตามปรัชญาของหลักสูตรต่อไป 

 

2.3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 นั้นให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตร ฯ เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของรายวิชา ได้แก่ 1)  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้เปิดการอภิปรายในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงรูปแบบและ
วิธีการในการประเมินผล 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก าหนดช่องทางการติดต่อประสานงานจากนิสิต ได้แก่ 
Google Classroom email เบอร์โทรศัพท์ ตั้งแต่ในชั่วแรกของการเรียน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้อภิปราย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหา ชั่วโมงเรียน กิจกรรม งานที่มอบหมาย การประเมินผล โดยนิสิตสามารถ
สอบถามในทุกประเด็นที่นิสิตยังมีความสงสัยได้ในทุก ๆ ชั่วโมงสอน 3) นิสิตสามารถประเมินผู้สอนในระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพาผ่านเวบไซต์ https://assess.buu.ac.th/ ในทุกภาคการศึกษา 
โดยในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ยกตัวอย่างการประเมินของนิสิตในรายวิชาการแสดงดนตรีที่นิสิตได้ให้ข้อสังเกต
ในการประเมินผลของรายวิชาที่ล่าช้าจากสถานการณ์โรคระบาด covid19 ในการนี้ หลักสูตร ฯ ได้รับข้อเสนอแนะ
และจัดเตรียมพัฒนาระบบการประเมินผลของรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนยังได้ด าเนินการป้อนข้อมูลให้กับนิสิตใน
ลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 1) การป้อนข้อมูลให้นิสิตด้วยวาจา ระหว่างการเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียน ทั้งออนไลน์
และในที่ตั้ง ได้แก่ โครงการในชั้นเรียน การสอบปฏิบัติดนตรี ฯลฯ  2) การให้ข้อมูลผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องการการเรียนการสอนในลักษณะของลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่

https://assess.buu.ac.th/
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ปรึกษาในรายวิชาดนตรีไทยนิพนธ์และดนตรีปฏิบัตินิพนธ์ การให้ข้อคิดเห็นในการสอบปฏิบัติดนตรี และใน
ลักษณะที่ 3) เป็นการอภิปรายในหมู่นิสิตระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือการน าเสนอผลการค้นคว้า 
  

2.3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning bythe 
students. 

การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เป็นการเรียนการสอนในลักษณะ 
Active Learning ในรายวิชาของหลักสูตร ได้แก่ 1) รายวิชาที่เป็นวิชาการปฏิบัติ คือ รายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรี
ไทย ทักษะปฏิบัติดนตรีสากล รวมไปถึงรายวิชาทักษะด้านเทคโนโลยีทางดนตรี ที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีหรือขับร้องเป็นหลัก รายวิชาเหล่านี้ ผู้เรียนสามารถอภิปรายเนื้อหาในการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา วิเคราะห์ผลการปฏิบัติได้ในระดับส่วนบุคคลโดยมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้น ๆ คอย
ควบคุมดูแล 2) รายวิชาด้านทฤษฎี ได้แก่ รายวิชาการประพันธ์เพลงไทย รายวิชาการประพันธ์เพลง รายวิชาการ
สอดท านอง รายวิชาที่ผู้เรียนได้ท าการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และ 3) รายวิชาในลักษณะ
ของการจัดกิจกรรม ได้แก่ รายวิชาการแสดงดนตรี รายวิชาการแสดงดนตรีในที่สาธารณะ ที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 
 ทั้งนี้ หลักสูตรได้วางแผนการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ในชั้นเรียนที่เป็นออนไลน์ต่อไปในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบัน
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2.3. 4  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., 
commitment to critical inquiry, information- processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ. 2564 
ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เสริมแนวคิดที่ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการกระบวนการ
คิดและการปฏิบัติจริง โดยก าหนดเป็นแผนการสอน/ มคอ.3 อย่างชัดเจน 

การเรียนการสอนของหลักสูตรในปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1) การเรียนการสอนในที่ตั้ง 
ได้แก่ รายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรี ซึ่งการสอบประเมินผลในรายวิชาประเภทนี้ นิสิตจ าเป็นต้องแสดงผลงานการ
เรียนต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญของนักดนตรีในการแสดงและฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างการแสดงด้วยและ 2) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่ต้องอาศัยความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการเรียนการสอนและระบบการประเมินที่หลากหลาย รวมไปถึง
วิธีการสอนให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ Digital เป็นการศึกษาเรียนรู้ และ
การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่จ ากัด การเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์นี้ ยังสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการคิด 
ประยุกต์ ดัดแปลง จัดท างานที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด Covid19 ในปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นสาระส าคัญของทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตต่อไป 
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2. 3. 5  The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  ก าหนดปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร มุ่งผลิต
บัณฑิตนักดนตรี ที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติดนตรี สามารถสร้างสรรค์ดนตรีบนรากวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานและด ารงไว้ซึ่งความดีบนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งหลักสูตร ฯ ก าหนดแนวคิดหลักให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้านดนตรี ผ่านรายวิชาทั้งทฤษฎีและ
การปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาการแสดงดนตรี ที่นิสิตเป็นผู้ค้นคว้า ฝึกฝนและน าเสนอผลการสร้างสรรค์สู่ สาธารณชน 
ที่ช่วยฝึกฝนนิสิตทั้งด้านทักษะด้านดนตรี ที่ต้องปฏิบัติดนตรีและแสดงสู่สาธารณชน และด้านการจัดการ นิสิต ได้
ฝึกการท างานในเชิงพาณิชย์ ที่ต้องคิดค านวณการจัดโครงการ การจัดการแสดง ค่าใช้จ่าย การหางบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม  

 

  
(ซ้าย) โครงการดนตรีนิทัศน์ที่นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

(ขวา) ผลการประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ดนตรีไทยสร้างสรรค์ของนิสิตวิชาเอกดนตรีไทย 
 

 
ผลงานการสร้างสรรค์ของนิสิตวิชาเอกดนตรีไทยในรายวิชาดนตรีไทยร่วมสมัย 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=z1OMaUEDrmk 

https://www.youtube.com/watch?v=z1OMaUEDrmk
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2.3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved 

to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected  learning 
outcomes. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการตั้งแต่
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ฯ ปี พ.ศ. 2559 โดยเป็นผลมาจากการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากหลายส่วนทั้งบัณฑิต นิสิต อาจารย์ ผู้ประกอบการ ประเด็นหนึ่งที่ส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตรคือ การมี
ท างานของนิสิตที่ต้องการให้นิสิตได้มีการฝึกประสบการณ์การท างานจริง โดยหลักสูตรเพ่ิมรายวิชาการฝึกวิชาชีพ
ด้านดนตรี ส าหรับนิสิตในชั้นปีที่ 4 ในอนาคต ที่ให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การท างานเพ่ือความช านาญในวิชาชีพ 
กับบุคคล หน่วยงานหรือสถานประกอบการ การความรู้ด้านดนตรีอย่างมีระบบ ก่อนการส าเร็จการศึกษา 

ในปัจจุบันหลักสูตร ฯ ปี พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการมาแล้ว 1 ปี ซึ่งในปลายปีการศึกษา 2564 ทาง
หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะท้อนไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ภายในรอบปี
การศึกษา 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในปีการศึกษา 2564 คณะดนตรีและการแสดงมี
การปรับวิสัยทัศน์จาก “ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล” เป็น “ขุมปัญญาดนตรีและ
การแสดงคู่ชุมชนภาคตะวันออก” หลักสูตร ฯ ได้มีความตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของคณะดนตรีและการแสดงและ
ก าหนดให้เป็นแนวคิดหลักในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ในรายวิชาดนตรีไทยนิพนธ์ ที่ได้ก าหนดแนวคิด
การศึกษาเฉพาะบุคคลของนิสิตโดยให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาภาคตะวันออก ได้แก่ ดนตรีไทยนิพนธ์เรื่อง 1)  
การสืบทอด วงปี่พาทย์มอญคณะพ่อขม โพธิ์ทอง ต าบลมาบโป่ง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 2) การศึกษาหน้า
ทับตะโพนเพลงชุดโหมโรงเย็น: ครูพนัส คงศิริ ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 3) กรรมวิธีการสร้าง
ตะโพนของนายพนม พนมมรรค ต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 4) การศึกษาวงปี่พาทย์สว่างศิลป์ใน
ชุมชนหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นการศึกษาบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะงาน
วิชาการและบันทึกเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสาร 

ส าหรับในปีการศึกษา 2564 ที่มีสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 หลักสูตร ฯ ได้มีการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนจากการเรียนจากในที่ตั้ง เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ในส่วนของอาจารย์ได้มีการพัฒนา
ความสามารถในการสอน การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนส าหรับการการสอนออนไลน์ บุคลากรสายสนับสนุน
ได้พัฒนาความสามารถในการประสานงานออนไลน์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
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2.4 Student Assessment 
2.4.1 variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

Constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2564 
มีวิธีการประเมินนิสิตด้วยความหลากหลายและสอดคล้องกันกับวัตุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชานั้ น ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่านิสิตจะได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้จริง ซึ่งวิธีการ
ประเมินนั้น มีทั้งการท าแบบทดสอบ การสอบปากเปล่า การเขียนบรรยาย การสอบแบบปรนัย การท าโครงการ 
รวมถึงการปฏิบัติติด้านดนตรีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

ตัวอย่างในรายวิชาทักษะขับร้อง  2 ได้สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเครื่องมือ หรือวิธีการประเมิน
ได้ดังนี ้
 

หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

สามารถขับร้องด้วยท่าทางการร้องเพลงที่ถูกต้อง  
  

1 ประเมินโดยสังเกตจากการยืนด้วย 
ท่าทางที่ถูกต้องขณะขับร้อง  

สามารถฝึกซ้อมได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  
  

1 ส่งคลิปผลการบ้านที่ให้ไปฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง 
2 การไลฟ์การซ้อมด้วยตนเองลงในกลุ่มส่วนตัว 

มีความรับผิดชอบ 3 ประเมินจากจ านวนการเข้าเรียนและการส่งงาน 
4 ประเมินจากพฤติกรรมและความตั้งใจในห้องเรียน 
5 ประเมินจากพัฒนาการในแต่ละสัปดาห์ 

มีความตรงต่อเวลา  1 ประเมินจากความตรงต่อเวลา 
ในการเข้าเรียนและส่งการบ้าน 

สามารถท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน 1 ประเมินจากหลักฐานการฝึกซ้อมร่วมกัน (ไลฟ์ การ
รายงาน การบันทึกวีดโอหรือภาพนิ่ง) 
2 ประเมินจากผลลัพธ์ของบทเพลงที่ให้ฝึกซ้อมร่วมกัน 
3 ประเมินจากการให้นิสิตเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
เรียนการสอนของนิสิตคนอ่ืนและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

สามารถหายใจส าหรับการขับร้องเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม  

1ทดสอบการหายใจที่ถูกต้องขณะขับร้องบทเพลง หรือ
แบบฝึกหัดต่าง ๆ ในช่วงระหว่างคาบเรียน การสอบ
กลางภาคและการสอบปลายภาค 

นิสิตสามารถขับร้องในช่วงเสียงที่กว้างข้ึน  1 ประเมินจากการสอบปฏิบัติขับร้องในช่วงสอบ 
กลางภาค ปลายภาค และระหว่างการเรียนการสอน 
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หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน 

นิสิตสามารถใช้เทคนิคในการขับร้องเพลงเบื้องต้นได้
อย่างเหมาะสม 

1 ประเมินจากการสอบปฏิบัติขับร้องในช่วงสอบ 
กลางภาค ปลายภาค และระหว่างการเรียนการสอน 

 
 

2.4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently.  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 2564 นโยบาย ได้ก าหนดให้แต่ละ
รายวิชา มีนโยบายในการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลที่ชัดเจนดังนี้  

ในรายวิชา ทฤษฎีดนตรีไทย มีการวัดการประเมินผลโดยก าหนดไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของคะแนน 
สัดส่วนของคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรด ระยะเวลาในการเรียนและวัดผล ซึ่งถูกก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนใน Course syllabus ซึ่งถูกแจกไว้ให้นิสิตในรูปแบบไฟล์ ใน เวปไซต์ Google Classroom อีกทั้งยังได้
กรอกสัดส่วนการให้คะแนนในระบบregไว้ตั้งแต่ต้นเทอม เพ่ือให้นิสิตสามารถตรวจสอบหัวข้อของคะแนน และ
นอกจากนั้นในชั้นเรียน อาจารย์ยังได้เปิดระบบ Reg ให้นิสิตได้ตรวจสอบ คะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ  

ในส่วนของการอุทธรณ์ผลการประเมินนั้น นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนไดโ้ดยตรง เนื่องจาก อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรจะแจ้งคะแนนต่างๆแก่นิสิต โดยเฉพาะในช่วงปลายภาคก่อนการส่งคะแนนให้กับทางคณะ โดย
อาจารย์จะแจ้งให้นิสิตตรวจสอบคะแนน หรือรายละเอียดคะแนนต่างๆ หากมีข้อสงสัยนิสิตสามารถติดต่อสอบถาม
ได้โดยตรง อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้จัดตั้งระบบการอุทธรณ์ส าหรับนิสิต โดยจัดวางระบบให้นิสิตติดต่อได้
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาของคณะหรือผ่านนเวปไซต์ของคณะ ซึ่งระบบดังกล่าวให้ถูกประชาสัมพันธ์
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและเพจเฟสบุ๊คของคณะเพ่ือให้นิสิตได้ทราบโดยทั่วกัน 

                       

2.4.3 The assessment standards and procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 
consistently.  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 2564 การก าหนดเกณฑ์ส าหรับ
นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษา คือการท าการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน โดยในส่วนของนิสิตเครื่องมือเอกดนตรี
สากลนั้น มีการก าหนดให้นิสิตทุกคนจัดการแสดงดนตรี (Recital) ซึ่งการจะจัดแสดงดนตรีจะมีข้ันตอนดังนี้ 

1) นิสิตจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านวิชาทักษะปฏิบัติทั้ง 7 ตัวตามเครื่องมือเอกของตนเอง  
2)นิสิตก าหนดบทเพลงที่ผ่ านการพิจารณาจากอาจารย์ผู้สอนทักษะปฏิบัติและรายงานต่อ

คณะกรรมการ 
3) นิสิตส่งคลิปวีดีโอแสดงทักษะปฏิบัติของตนและโน้ตเพลงให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
4)  คณะกรรมการท าการทดสอบการแสดงดนตรีของนิสิตก่อนการแสดงดนตรีจริง (pre-recital) 
5) นิสิตท าการแสดงดนตรี (Recital) 
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ซึ่งระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ในการศึกษาภาคปลายของทุกปีการศึกษา ภายใต้โครงการ 
turn professional และได้สื่อสารให้กับนิสิตโดยมีอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบในโครงการ นอกเหนือจากอาจารย์ที่
เป็นผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ 

ในส่วนของปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์โรคระบาด จึงไม่สามารถให้มีผู้ชมเข้ามารับชมการเเสดง
ดนตรีได้ จึงปรับเปลี่ยนให้เป็นในลักษณะของการแสดงในรูปแบบออนไลน์แทน โดยให้นิสิตบันทึกการแสดงดนตรี
สด และน าไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

2.4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness 
in assessment. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 2564 มีการจัดวิธีการประเมินผล
ของนิสิตโดยใช้เกณฑ์การประเมินอิงจากจากการประเมินแบบรูบิก ดังเช่นในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติทักษะต่าง  ๆ มี
การจัดการประเมินกลางภาคและปลายภาคโดยการให้นิสิตได้เเสดงผลงานดนตรีตามเครื่องมือของตนเองต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ และมีการก าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะเเนนและสัดส่วนคะเเนน ถูกแจ้ง
ไว้ในใบคะแนนสอบเพื่อให้นิสิตและคณะกรรมการคุมสอบทุกท่านรับทราบตรงกัน 

 
 

จะเห็นได้ว่า การก าหนดเกณฑ์การประเมินได้ถูกแบ่งไว้ตามหัวข้อที่ส าคัญเพ่ือให้คณะกรรมการคุมสอบ
ได้พิจารณาการให้คะแนนให้ตรงตามหัวข้อ อย่างไรก็ตามหลักสูตร ได้เล็งเห็นว่าสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วน
ของเกณฑ์การพิจารณาการให้ล าดับคะแนนตั้งแต่ 1-5  ให้ละเอียดขึ้นเพ่ือให้การประเมินผลของนิสิตมีความ
เที่ยงตรงและยุติธรรมมากข้ึน 
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2.4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 

หลักสูตรมีวิธีการวัดและประเมินที่สามารถบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่ของหลักสูตรซึ่งแสดงให้เห็นได้จาก

ตารางดังนี้  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมิน ตัวอย่างรายวิชา 

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  

ประเมินจากพฤติกรรมการปฎิบัติ
ตนในการเรียนและการท างาน 
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
ที่สะท้อนถึงทัศนคติความคิด ที่
เกี่ยวข้องกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. วิชาทักษะดนตรีไทย 
2. วิชาทักษะดนตรีคลาสสิก 
3. วิชาทักษะดนตรีสมัยนิยม 
4. วิชาทักษะขับร้อง 
5. วิชาทักษะดนตรีแจ๊ส 
6. วิชาเทคโนโลยีด้านดนตรี 
7. วิชาการประพันธ์เพลงไทย 
8. วิชาการประพันธ์เพลง 
9. วิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน 
วงดนตรี 

PLO 2 แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
มีส านึกของการเป็นพลเมืองที่ดี
ในการพัฒนาประเทศ  
  

ประเมินจากพฤติกรรม การเรียน 
การซ้อมการส่งงานการท า
กิจกรรมหรือปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น 

1. วิชาดนตรีไทยในพิธีกรรม 
2. วิชาซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย 
3. วิชาดนตรีไทยเพ่ือธุรกิจบันเทิง 
4. วิชาดนตรีไทยร่วมสมัย 
5. วิชาจิตวิทยาส าหรับครูดนตรี 

PLO 3 สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรีแนวคิดด้าน
ดนตรี 
ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก  

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้และการปฎิบัติของนิสิต
ด้วยวิธีที่หลากหลายแตกต่างกัน
เพ่ือชี้ให้เห็นว่านิสิตเข้าใจและ
สามารถอธิบายวิชาการทางด้าย
ดนตรีได ้เช่น  
-การท ากิจกรรมน าเสนอผลงาน 
ในรูปแบบต่างๆ 
-การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
หรือสนทนา ในชั้นเรียน 
-การอภิปราย 
- การเสวนา 
-การเขียนบรรยาย 
-การสอบปากเปล่า 

1. วิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตรี 
2. วิชาประวัติดนตรีไทย 
3. วิชาคีตลักษณวิเคราะห์เพลงไทย 
4. วิชาทฤษฎีดนตรีสากล 
5. วิชาประวัติดนตรีตะวันตก 
6. วิชาคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรี 
ตะวันตก 
7. วิชาวรรณกรรมวงออร์เคสตราและ 
วงดุริยางค์ 
8. วิชาประวัติและพัฒนาการ 
วงโยธวาทิต 
9. วิชาวิทยาศาสตร์การร้องเพลงพื้นฐาน 
10. วิชาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน 
11. วิชาหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน 
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วงดนตรี 

PLO 4 สามารถวิเคราะห์ 
อธิบายและเชื่อมโยงเรียงล าดับ
เหตุการณ์ความส าคัญ 
ปรากฏการณ์  
ทางดนตรีบริบทด้านดนตรี
อย่างมีระบบ  
  

ประเมินผลจากการการแสดงออก
ของนิสิตที่ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์เกี่ยวกับดนตรี ใน
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น 
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากหัวข้อ 
ต่าง ๆ ทีก่ าหนด  
- ท ากิจกรรมน าเสนอผลงานใน 
รูปแบบต่างๆ 
- การมีส่วนร่วมในการตอบ 
ค าถาม หรือสนทนา ในชั้นเรียน 
- การอภิปราย 
- การถกประเด็นต่างๆ 
- การเสวนา 
-การเขียนบรรยาย 
-การสอบปากเปล่า 

1. วิชาดนตรีนิพนธ์ 
2. วิชาดนตรีไทยร่วมสมัย 
3. วิชาประสบการณ์ดนตรีสมัยนิยม 
4. วิชาการออกแบบการแสดงดนตรีไทย 
5. วิชาวรรณกรรมวงออร์เคสตราและ 
วงดุริยางค์เครื่องลม 

PLO 5 สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางดนตรีจากราก
วัฒนธรรมและบริบทของสังคม
ปัจจุบัน  

ประเมินจากแนวคิดในการสร้าง 
งานและผลงานทางดนตรีของนิสิต 

1. วิชาโครงการจัดการแสดงดนตรี 
2. วิชาดนตรีไทยร่วมสมัย 
3. วิชาการประพันธ์เพลงไทย 
4. วิชาการสร้างสรรค์ดนตรีเพื่อ 
การเเสดง 
5. วิชาการออกแบบการแสดงดนตรีไทย 

PLO 6 สามารถสร้างสรรค์
ดนตรีตามวัตถุประสงค์การ
สร้างงานทั้งงานธุรกิจ งาน
การศึกษา งานพัฒนาสังคม 
หรืองานด้านอ่ืน ๆ   

ประเมินจากแนวคิดในการสร้าง 
งานและผลงานทางดนตรีของนิสิต 

1. วิชาการบริหารจัดการวงดนตรี 
2. วิชาดนตรีไทยในพิธีกรรม 
3. วิชาเทคโนโลยีด้านดนตร ี
4. วิชาการบันทึกเสียงสตูดิโอ 
5. วิชาดนตรีไทยเพ่ือธุรกิจบันเทิง 

PLO 7 สามารถประยุกต์
ความรู้ด้านดนตรีกับองค์
ความรู้อื่น หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดการ  
ผลงานด้านดนตรีได้  

ประเมินจากแนวคิดในการสร้าง 
งานและผลงานทางดนตรีของนิสิต 

1. วิชาทักษะการแสดงส าหรับนักร้อง 
2. วิชาการจัดการภาพลักษณ์ส าหรับ
นักร้อง 
3. วิชาการผลิตเพลงด้วยมิดิ 
4. เสียงส าหรับสื่อ 
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  5. วิชาการผลิตดนตรีเพื่อธุรกิจ 
6. วิชาการประพันธ์เพลงด้วยมิดิข้ันสูง 

PLO 8 สามารถแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์ผลงานดนตรีได้
อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  

 ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมายที่เก่ียวข้องกับการ
วิจารณ์ผลงานทางดนตรี และ 
กิจกรรมต่างๆที่มีลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ทางดนตรี 

1. วิชาการตีความบทเพลงส าหรับนัก
ดนตรี 
2. วิชาความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง
ดนตร ี
3. วิชาการวเิคราะห์การประพันธ์ดนตรี 
สมัยนิยมและดนตรีแจส๊ 

PLO 9 สามารถสื่อสารและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็น
อย่างดี  

 ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างานหรือกิจกรรม
ต่างๆร่วมกับผู้อ่ืน 

1. วิชาการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
2. วิชาการร้องโน้ตและการฟัง 
3. วิชาทฤษฎีดนตรีสากล 
4. วิชาการฝึกวิชาชีพด้านดนตรี 

PLO 10 สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีทัศนะคติ
ที่ด ี 

 ประเมินจากพฤติกรรมในการ
เรียน การซ้อม การท างาน หรือ
กิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อ่ืน 
 

1. วิชาการขับร้องประสานเสียง 
2. วิชาทักษะดนตรีไทย 
3. วิชาทักษะดนตรีคลาสสิก 
4. วิชาทักษะดนตรีสมัยนิยม 
5. วิชาทักษะขับร้อง 
6. วิชาทักษะดนตรีแจ๊ส 

PLO 11 สามารถใช้เครื่องมือ 
สื่อสารสนเทศเทคโนโลยีทาง 
ดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได้  

 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ต่างๆ  หรือวิธีที่นิสิตใช้ในการเรียน 
หรือการส่งงานต่างๆ 

1. วิชาทักษะดนตรีไทย 
2. วิชาทักษะดนตรีคลาสสิก 
3. วิชาทักษะดนตรีสมัยนิยม 
4. วิชาทักษะขับร้อง 
5. วิชาทักษะดนตรีแจ๊ส 
6. วิชาหลักดนตรีสากลเบื้องต้น 
7. วิชาการร้องโน้ตและการฟัง 
8. วิชาการบันทึกเสียงสตูดิโอ 
9. วิชาการบันทึกเสียงวงดนตรี 

PLO 12 สามารถปฏิบัติดนตรี
ขั้นพัฒนาและเตรียมการแสดง
ดนตรีได้ 
จากความรู้ความเข้าใจในขอบ 
เขตเครื่องมือเอกหรือวิชาเอก 
ของตน 

 ประเมินจากการแสดงดนตรีทั้ง
เดี่ยวและกลุ่มตามเครื่องมือของ 
ตนเอง ในระหว่างชั้นเรียน การ
สอบกลางภาคปลายภาค รวมถึง
การเรียนการสอนต่างๆใน 
รูปแบบที่นิสิตจะต้องแสดงทักษะ

1. วิชาทักษะดนตรีไทย 
2. วิชาทักษะดนตรีคลาสสิก 
3. วิชาทักษะดนตรีสมัยนิยม 
4. วิชาทักษะขับร้อง 
5. วิชาทักษะดนตรีแจ๊ส 
6. วิชาการออกแบบการแสดงดนตรีไทย 
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การปฏิบัติดนตรีรวมถึงกิจกรรม 
ต่างๆภายในคณะและภายนอก 

7. การสร้างสรรค์ดนตรีเพื่อการเเสดง 

PLO 13 เข้าใจและเข้าถึงความ
เป็นศิลปะ (artistry) ความเป็น
นักดนตรี (musicianship) มี
ประสบการณ์ทางทางดนตรีใน
บทเพลงที่หลากหลาย มี
ประสบการณ์การบรรเลงเดี่ยว
และรวมวง   

 ประเมินจากการแสดงดนตรีทั้ง 
เดี่ยวและกลุ่มตามเครื่องมือของ 
ตนเอง ในระหว่างชั้นเรียน การ
สอบกลางภาคปลายภาค รวมถึง
การเรียนการสอนต่าง ๆ ใน
รูปแบบที่นิสิตจะต้องแสดงทักษะ
การปฏิบัติดนตรี รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆภายในคณะและภายนอก 
 

1. วิชาทักษะดนตรีไทย 
2. วิชาทักษะดนตรีคลาสสิก 
3. วิชาทักษะดนตรีสมัยนิยม 
4. วิชาทักษะขับร้อง 
5. วิชาทักษะดนตรีแจ๊ส 
6. วิชาเทคโนโลยีด้านดนตร ี
7. วิชาการประพันธ์เพลงไทย 
8. วิชาการประพันธ์เพลง 
9. วิชาเทคนิคการปรับวง 

 

นอกจากนั้นแล้ววิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังยังครอบคลุมไปถึงในแต่ละรายวิชา โดย
ยกตัวอย่างจากรายวิชาทักษะการขับร้องที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ใช้ในการวัดประเมินเพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา ที่สอดคล้อง กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

ค าอธิบายรายวิชา : การหายใจ การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์ที่มีช่วงระดับเสียงกว้าง
ขึ้น บทเพลงมาตรฐาน  

วัตถุประสงค์ของรายวิชา : เพ่ือให้นิสิตมีการจัดระเบียบร่างกายและทักษะขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้องในการขับ
ร้อง สามารถท ากิจกรรมร่วมกัน และสัมพันธ์กัน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายและการฝึกซ้อม
ได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง           
ของหลักสตูรในรายวิชาทักษะ

การขับร้อง 

หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ของรายวิชาทักษะการขับร้อง 

 วิธีการประเมิน 

 PLO 3. สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้าน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก  

สามารถขับร้องด้วยท่าทางการร้อง
เพลงที่ถูกต้อง   
   

2 ประเมินโดยสังเกตจากการยืน
ด้วยท่าทางที่ถูกต้องขณะขับร้อง   
   

 PLO 3. สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้าน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก  
(ความรับผิดชอบหลัก) 
 PLO11. สามารถใช้เครื่องมือ 
สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีทาง
ดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได้   

สามารถฝึกซ้อมได้ด้วยตนเองอย่าง    
ถูกวิธี   
   

1 ส่งคลิปผลการบ้านที่ให้ไปฝึก 
ปฏิบัติด้วยตนเอง  
2 การไลฟ์การซ้อมด้วยตนเองลง 
ในกลุ่มส่วนตัว  
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การขับร้อง 

หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ของรายวิชาทักษะการขับร้อง 

 วิธีการประเมิน 

 PLO 1. แสดงออกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรรยาบรรณ
วิชาชีพ   
 
  

มีความรับผิดชอบ  1. ประเมินจากการจ านวนการเข้า 
เรียนและการส่งงาน  
2. ประเมินจากพฤติกรรมและ 
ความตั้งใจในห้องเรียน  
3. ประเมินจากพัฒนาการใน แต่
ละสัปดาห์   

PLO 1. แสดงออกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรรยาบรรณวชิาชพี   

มีความตรงต่อเวลา   1. ประเมินจากความตรงต่อเวลา 
ในการเข้าเรียนและส่งการบ้าน  
   

 PLO 3. สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้าน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก  
 PLO 8. สามารถแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์ผลงานดนตรีได้
อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์   
 PLO10. สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีทัศนะคติ
ที่ด ี 
 PLO11. สามารถใช้เครื่องมือ 
สื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีทาง
ดนตรีในศตวรรษที่ 21 ได้  

สามารถท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน 1. ประเมินจากหลักฐานการ 
ฝึกซ้อมร่วมกัน (ไลฟ์ การรายงาน 
การบันทึกวีดโอหรือภาพนิ่ง)  
2. ประเมินจากผลลัพธ์ของ บท
เพลงที่ให้ฝึกซ้อมร่วมกัน  
3. ประเมินจากการให้นิสิตเข้า
ร่วม สังเกตการเรียนการสอนการ
สอบ และกิจกรรมการขับร้องของ
นิสิตคนอ่ืนและ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความ คิดเห็น 
   

PLO 3. สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้าน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก   

สามารถหายใจส าหรับการขับร้อง
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม   

1. ทดสอบการหายใจที่ถูกต้อง 
ขณะขับร้องบทเพลง หรือ
แบบฝึกหัดต่าง ๆ  
   

PLO 3. สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้าน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก 

สามารถขับร้องในช่วงเสียงที่กวา้งขึ้น
และมีการพัฒนาคุณภาพของเสยีง   

1. ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
ขับร้องในช่วงสอบกลางภาค 
ปลายภาคและระหว่างการเรียน 
การสอน 
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ของหลักสตูรในรายวิชาทักษะ

การขับร้อง 

หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ของรายวิชาทักษะการขับร้อง 

 วิธีการประเมิน 

PLO 3. สามารถอธิบายหลัก
วิชาการด้านดนตรี แนวคิดด้าน
ดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก   
PLO 6. สามารถสร้างสรรค์
ดนตรีตามวัตถุประสงค์การ
สร้างงานทั้งงานธุรกิจ งาน
การศึกษา งานพัฒนาสังคม 
หรืองานด้านอ่ืนๆ  
PLO 7. สามารถประยุกต์
ความรู้ด้านดนตรีกับองค์ความรู้
อ่ืน หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้
เกิดการผลงานด้านดนตรีได้   
 PLO12. สามารถปฏิบัติดนตรี
ขั้นพัฒนาและเตรียมการแสดง
ดนตรีได้จากความรู้ ความ
เข้าใจในขอบเขตเครื่องมือเอก
หรือวิชาเอกของตน   
 PLO13. เข้าใจและเข้าถึง
ความเป็นศิลปะ (artistry) 
ความเป็นนักดนตรี 
(musicianship) มี
ประสบการณ์ทางทางดนตรีใน
บทเพลงที่หลากหลาย มี
ประสบการณ์การบรรเลงเดี่ยว
และรวมวง   
 PLO14. สามารถจัดการแสดง
ด้านดนตรีได้ สามารถจัดการ 
ประสานงาน เตรียมงานแสดง
ดนตรีได้อย่างมืออาชีพ มี
ประสบการณ์การจัดการแสดง
ดนตรีต่อหน้าสาธารณชน 

สามารถใช้เทคนิคในการขับร้อง
เพลงเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม  
   

1. ประเมินจากการสอบปฏิบัติขับ
ร้องในช่วงสอบกลางภาค ปลาย
ภาค และระหว่างการเรียนการ
สอน  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง           
ของหลักสตูรในรายวิชาทักษะ

การขับร้อง 

หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ของรายวิชาทักษะการขับร้อง 

 วิธีการประเมิน 

สามารถวางแผนท างานเชิง
ธุรกิจดนตรีได้        

 
 

2.4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีหลักสูตรปรับปรุง2564มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิต

เพ่ือให้นิสิตสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติทางดนตรีอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อมูลป้อนกลับทุกครั้งในคาบเรียนโดย

การอธิบายหรือให้ความคิดเห็นหรือข้อควรปรับปรุงแก่นิสิตในระหว่างคาบเพ่ือให้นิสิตได้น าไปฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านดนตรี 

ในส่วนของการมอบหมายงานให้นิสิตท านั้น จะเป็นลักษณะของการมอบหมายงานให้ไปฝึกซ้อมต่าง  ๆ 
และให้นิสิตบันทึกเป็นคลิปวีดีโอ หรือถ่ายทอดลงโซเชียลที่เป็นส่วนบุคคลให้อาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
เข้าไปฟังและเขียนข้อแสดงความคิดเห็นกลับไปให้แก่นิสิต นอกจากนั้นในช่วงของการสอบปฏิบัติทั้งกลางภาคและ
ปลายภาคอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติจะมีการแสดงข้อคิดเห็นในการปฏิบัติดนตรีของนิสิตโดยมีทั้งการบอก
กล่าวโดยวาจาและประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 
รูปภาพ การส่งการบ้านและการไลฟ์การฝึกซ้อม 
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รูปภาพ ใบเเสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการสอบส าหรับการสอบปฏิบัติทักษะทางดนตรี 

 

2.4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning outcomes. 
 

หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเป็น
การหารือในกลุ่มย่อย ระหว่างที่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาถึงการเรียนการสอน การประเมินผล  

ทางหลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบและทวนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา ในช่วงของการส่ง
คะแนนของแต่ละเทอมการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยและความปกติของคะแนน เกรด ช่วงคะแนน 
จ านวนนิสิตที่สอบผ่าน 

ในปัจจุบันทางหลักสูตรได้เล็งเห็นว่าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ยังไม่เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงได้มีการ
วางแผนการทบทวนกระบวนการประเมินผลจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้ประเมินวิธีการวัดประเมินผลเป็นไปอย่าง
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

 

2.5 Academic Staff 
2.5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure 
that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service.  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีจัดส ารวจความต้องการของ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า เพ่ือวางแผนการสนับสนุนในพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น
การศึกษาในระดับปริญญาเอก ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ฯ 
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ฯ สร้างผลงานวิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน 
บทความ เพ่ือยื่นเสนอพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามรอบการประเมิน รวมไปถึง การเสนอชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะ
ดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการสัมมนาเรื่องการเขียนเสนอโครงการวิจัย 

นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2566 จะมีอาจารย์ในหลักสูตรถึงวาระเกษียณ ทางหลักสูตรจึงได้มีการ
วางแผนเพื่อบริหารจัดการก าลังทดแทน 
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2.5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 

improve the quality of education, research, and service. 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาดนตรีมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 11 คน อาจารย์พิเศษ 23 คน โดยมีนิสิตทั้งหมด 178 คน เมื่อคิดค่า FTE 
นิสิต ได้  ค่า FTE ของอาจารย์ ได้ ค่า FTE 22.89  
 

2.5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and communicated. 

สาขาวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์แต่ละคน เขียนรายงานการปฏิบัติงานของตนเองตามหัวข้อดังนี้ (1) 
ภาระงานสอน (2) ภาระงานที่ปรึกษา (3) งานกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม (4)กรรมการวิชาการ
ในหน่วยงาน/กรรมการประเมินการสอน/ในหลักสูตรและการสอน (5) งานวิชาการ (6) งานที่ได้รับมอบหมาย (7) 
งานที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย และ (8) ภาระงานด้านอื่น โดยให้อาจารย์แต่ละคนส่งไปทางสาขาวิชา และ
สาขาวิชาจะด าเนินการส่งไปให้คณะ เพ่ือ พิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 

2.5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีมีการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
ของคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน ที่สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร 
ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากตัวอย่างของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรได้ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

ผศ.  นายกิตตภิัณฑ์ ชิต
เทพ 

ศศ.ม.  
(ดุริยางค์ไทย) 

ดนตรไีทย  
ประสบการณ์สอนดนตรไีทยใน
สถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้รบัเชิญร่วมแสดง
ในงานเทศกาลระดับนานาชาติ 
ได้แก่ Kuandu Arts Festival 
ประเทศไต้หวัน เทศกาล Asian 
Composers Leagues Festival 
and Conference ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และ China-ASEAN 
Music Week ประเทศจีน รวมไป
ถึงการแสดงระดับนานาชาติใน

1. วิชาการบันทึกโน้ตเพลงไทย 
2. วิชาการแสดงดนตรี  
3. วิชาเพลงมโหรี  
4. วิชาดนตรีไทยร่วมสมัย  
5. วิชาฆ้องวงใหญ่ 
6. วิชาประวัติดนตรีเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
7. วิชาเพลงพื้นบาน  
8. วิชาทฤษฎีดนตรีไทย 
9. วิชาวัฒนธรรมดนตรีไทยใน
วิถีชีวิต   
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ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย กัมพูชาและเกาหลี  

 ผศ.    นายศานติ เดชค า
รณ 

 M.F.A. 
Conducting 

 มีความเช่ียวชาญดา้นการอ านวย
เพลงวงขับร้องประสานเสยีง  
  2. มีความช านาญด้านการอ่าน
โน้ตและร้องโน้ตสากล 
  3. มีความช านาญด้านการการ
ประสานเสยีง 
4.การไดร้ับรางวลั 
 - เคยได้รบัรางวัลชนะเลิศวงขับ
ร้องประสานเสยีงระดบัอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย 
- เคยไดร้ับเหรียญทองระดับ 5 ใน
การประกวดขับร้องระดับ
นานาชาติ 
- เคยเข้าร่วมมหกรรมขับร้อง
ประสานเสยีงแห่งประเทศไทย ปี 
2014 2015 2017 2019 2020 

1. วิชาทักษะการฟังและการ

ร้องโน้ต 1 

2. วิชาทักษะการฟังและการ

ร้องโน้ต 2 

3. วิชาทฤษฎีการประสาน 
เสียง 1  
4. วิชาทฤษฎีการประสาน 
เสียง 2 
5. วิชาพื้นฐานการอ านวยเพลง  
6. วิชารวมวงขนาดเล็ก 3-7 
7. วิชาขับร้องประสาน 
เสียง 1–2  
8. วิชาขับร้องลูกทุ่ง 3-4 

 

 ผศ นายสันติ อุดมศร ี  ศป.ด.   
(ดุริยางค์ไทย) 

 1.   มีความเช่ียวชาญด้านการ
บรรเลงดนตรีไทยประกอบ
พิธีกรรม การขับกล่อมและดนตรี
ประกอบการแสดง  
  2. ไดร้ับเชิญไปร่วมแสดงดนตรี
ในงานเทศกาลระดับนานาชาติ 
ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ออสเตรีย 
เกาหลี ไต้หวัน ลาวสิงคโปร์ บรูไน 
อินโดนีเซีย กัมพูชาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  3.ไดร้ับเชิญไปเป็น
คณะกรรมการประกวดดนตรไีทย
ในระดับอุดมศึกษาประจ าทุกปี 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นต้น 

1. ทักษะดนตรีไทย 1-8 (ป่ี
พาทย์) 
2. วิชาดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรี   
3. วิชาปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์  
4. วิชาการประพันธ์เพลงไทย   
5. วิชาการแปรท านองเพลงไทย 
6. วิชาดนตรีในพระพุทธศาสนา 
7. วิชาการด าเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 
8. วิชาทฤษฎีดนตรีไทย  
9. วิชาเพลงเรื่อง 
 

 ผศ  รณชัย รัตนเศรษฐ  ปร.ด. (ดนตรี)  -ประวัติดนตรีตะวันตก 
-ระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตร ี

1.วิชาประวัติดนตรีตะวันตก 
2.วิชาการสอดท านองตะวันตก 



 

45 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

-วัฒนธรรมดนตร ี  3.วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางดนตร ี
4.วิชาประวัติพัฒนาการ 
วงโยธวาทิต 

   นางสาวภคอิงค์
ภักดิ์ ศุภการ 

ศศ.บ.   
(ดุริยางค์สากล) 

 ดนตรสีากล และขับร้องสากล 
ประสบการณ์สอนดนตรดีนตรี
สากล และขับร้องสากลใน
สถาบันการศึกษาในประเทศตั้งแต่
จบการศึกษาปรญิญาตรีใบที่ 2 ใน
ต าแหน่งอาจารย์พเิศษ เข้าเรยีน
ในมหาลัยด้วยโควตาศิลปะดีเด่น
ระดับชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และ ทุน
ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และ ประสบการณส์อน
ขับร้องสากลต่างประเทศ ไดร้ับ
เชิญจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เนื้อหาการขับร้องเพลงร่วมสมัย 
ที่ University of Guam, U.S.A. 
ในปี 2016 

1.  วิชาการขับร้องตะวันตก 
1-8  

2. ทักษะขับร้อง 
3. วิชาหลักการสอนปฏิบัติ

เครื่องดนตรีและการขับ
ร้อง 1 

4. วิชาค าศัพท์วิชาการ
เกี่ยวกับการขับร้อง 

5. วิชาสัทอักษรส าหรับ
นักร้อง 

6. วิชาประวัติดนตรีแจส๊ 
7.  วิชาทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1-2 
8. วิชาประวัติดนตรสีมัยนิยม 
  

อ.   ลดาวัลย์ อาคา
สุวรรณ 

 ศศ.บ.   
(ดุริยางค์สากล) 
 

 มีความเช่ียวชาญการขับร้องเพลง
ไทยสากล ขับร้องเพลงสากลและ 
การขับร้องประสานเสียง 

1. วิชาทักษะขับร้อง 
2. วิชาการขับร้องประสานเสียง 
3. วิชาหลักดนตรสีากล 
4. วิชาสังคีตนิยม 

 อ.  นายจักรี กิจ
ประเสริฐ 
 

 D.F.A. 
 

 มีความเช่ียวชาญดา้นการ
ประพันธ์เพลงตะวันตกมีความ
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัตเิปียโนมี
ความเชี่ยวชาญด้านการทฤษฏี
ดนตรตีั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึง
ระดับสูง 
 

1. วิชาคีบอร์ด 1-2 
2. วิชาสังคีตลักษณ์และการ
วิเคราะห์ในดนตรตีะวันตก  1-2 
3. วิชาเปียโน 1-7 
4. วิชาทฤษฎีดนตร ี
ตะวันตก 1-2 
5. วิชาการประพันธ์เพลง 

 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติดนตรีตาม
เครื่องมือเอกของแต่ละคน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกบางส่วน
เพ่ือเป็นอาจารย์พิเศษในเรียนการสอนรายวิชะทักษะปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งทางหลักสูตรได้พิจารณาอาจารย์พิเศษแต่ละ
ท่านจากความเหมาะสม ตัวอย่างดังนี้ 
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ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

อ.  นายเอกสิทธิ์ 
การคุณี 

ศป.ม.  
(ดนตรีและการ
แสดง) 

ดนตรีไทย 
เครื่องดนตรีปี่พาทย์ 
รับราชการสังกัดกองดุริยางค์
ต ารวจส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประสบการณ์สอน
ดนตรีไทยใน
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ในประเทศไทย มี
ความสามารถในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทย ประเภท
เครื่องตี มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างสรรค์และ
ประพันธ์เพลงไทย รวมถึง
การส่งนักดนตรีประกวดทั้งใน
ประเภทวงดนตรีและเดี่ยว
เครื่องดนตรี 

1. วิชาปี่พาทย์ 5 
2. วิชาปี่พาทย์ 6 
3. วิชาปี่พาทย์ 7 
4. วิชาเพลงเดี่ยว 
5. วิชาปี่พาทย์มอญ 
6. วิชาฆ้องวงใหญ่  

 อ.  น้ าฝน สาธารณ
พร 

 ศป.บ. 
(ดนตรี) 

 ขับร้องบทเพลงลูกทุ่ง 
นักร้องลูกทุ่งชิงถ้วย
พระราชทาน 

1 วิชาทักษะขับร้อง 
2 วิชาขับร้องเพลงลูกทุ่ง 

 อ.  พัชระ ภูติวนิชย์  ปร.ด. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

 ครูใหญ่โรงเรียนพัชระมิวสิค 
อคาเดมี ศรีราชา 
ประสบการณ์การสอน
มากกว่า10ปี ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันเปียโนซึ่ง
ได้รับรางวัลมากมายทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

1 วิชาคีย์บอร์ดส าหรับ
นักร้อง 
2. วิชาสังคีตนิยม 
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2.5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a 
merit system which accounts for teaching, research, and service. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ก าหนดประเมินความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
วิชาการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ของคณะดนตรีและ
การแสดง พิจารณาจากการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ  มีประเมินใน 2 ลักษณะคือ 1) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานประจ าปี ประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานประจ าปีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสอน งานวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับการประเมินสมรรถนะส่วนบุคคลที่คณะดนตรีและ
การแสดงก าหนด ตามข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณาจารย์ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศเกณฑ์และก าหนดช่วงเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 3 คณาจารย์จัดท าประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับคณาจารย์ในระบบKPI Online  
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับคณาจารย์โดยพิจารณาคุณภาพตามเกณฑ์

ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 5 การประกาศแจ้งผลการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับคณาจารย์  และการประเมิน

ความก้าวหน้าลักษณะที่ 2 คือ การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ การประเมินในลักษณะนี้ บุคลากรสายวิชาการจะเป็นผู้
เสนอต่อคณะดนตรีและการแสดง เพ่ือด าเนินการในล าดับต่อไป 

 
2.5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 

relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional 
ethics and their academic freedom, are well defined and understood. 
 ทางคณะได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้กับอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองเช่นการอ านวยความสะดวกในด้านบริการการเรียนการ
สอน เช่นการขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนรวมถึง ระบบปฏิบัติการในการเรียนการสอนเช่น การ
บริการสร้าง Google classroom การประสานงานในการใช้ระบบZoomของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนั้น
ทางคณะยังให้สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารและสถานที่ หรือห้องซ้อม ห้องแสดงดนตรีต่างๆ เพ่ือให้อาจ ารย์
สามารถที่จะใช้ซ้อม เพ่ือน าเสนอผลงานของนิสิตและอาจารย์ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง  

ในขณะเดียวกันทางหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอนสามารถเสนอครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอนโดยมี
การท าเรื่องขอเสนอการซื้อครุภัณฑ์ส่งให้กับคณะกรรมการของหลักสูตรเพื่อพิจารณาและท าตามระบบขั้นตอนของ
คณะต่อไป นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้อาจารย์อาจารย์ได้รับสิทธิประโยชน์จากมหาวิทยาลัย เช่น การอ านวย
ความสะดวกในการขอชุดที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย หรือการสนับสนุนแต่ละหลักสูตรได้รับการจัดสรรคูปอง
ส าหรับการเลือกซื้อเอกสาร ต าราและหนังสือเข้าส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย 

บทบาทการท างานของอาจารย์หรือบุคลาการสายวิชาการนั้นได้มีการจัดการท างานตามระบบโครงสร้าง
การบริหารของคณะ โดยคณะจะมีระบบโครงสร้างการบริหารซึ่งจะประกาศไว้ที่เว็ปไซต์ชองคณะ ในส่วนของ
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หน้าที่ของอาจารย์นั้นในการรับเข้าบรรจุอาจารย์ใหม่จะมีการแจ้งให้ทราบโดยตรงถึงบทบาทและหน้าที่ต่าง  ๆ ใน
การท างานรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายนอกจากจากนั้นหากมีในส่วนของความรับผิดชอบ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
นั้น จะมีการประชุม พูดคุยกันและแจ้งให้อาจารย์ทราบหรือมีการออกหนังสือแต่งตั้งเป็นกรณีไป 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนั้น ในการบรรจุอาจารย์ใหม่ทางคณะได้ส่ง
อาจารย์ทุกท่านไปเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยและยังได้แจกประกาศการก าหนดจรรยาบรรณ 
หรือคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ทุกท่านโดยตรง 

ในเรื่องของความอิสระทางด้านวิชาการนั้น ทางคณะได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้ท างาน
วิชาการตามความถนัดและสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ภายใต้ปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ทางคณะได้มีการสนับสนุนและคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นการประกาศแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิชาการและแหล่งทุนต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 

ในส่วนสวัสดิการของบุคลากรนั้นคณะได้ ก าหนดสวัสดิการส าหรับบุคลากรทุกคน เช่น วันหยุด วันลาต่าง 
ๆ ประกันสังคม ประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลต่าง ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีการ
แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลและประกาศไว้ในเว็ปไซต์คณะ 

ลักษณะความสัมพันธ์ในด้านการท างาน บุคลาการสายวิชาการของทางหลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมในลักษณะของการท างานร่วมกันในระดับหลักสูตรหรือข้ามหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอโดยปกติ
อาจารย์จะเกิดความเข้าใจในลักษณะของการท างานและขั้นตอนว่าจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนกลุ่มใด
อย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามทางคณะได้มีการบริการเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยอาจารย์อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการท างานและการเรียนการสอน 

นอกจากนั้นคณะฯ ยังให้ความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันอยู่เสมอเช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การจัดกิจกรรมรดน้ า
ด าหัวในช่วงสงกรานต์ การจัดอบรมสัมมนานอกสถานที่ การท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดีให้
เกิดข้ึนภายในคณะฯ เป็นต้น จากประเด็นทั้งหมดเบื้องต้นได้มีการแจ้งให้ทราบด้วยเอกสารและทางวาจา อย่างไรก็
ตามทางหลักสูตรจะวางแผนเพ่ิมเติมในข้อก าหนดบางประการที่ไม่ได้มีรูปแบบทางการเพ่ือให้คณะพิจารณาถึงการ
ประกาศในช่องทางรูปแบบที่เป็นทางการและวางแผนเพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจแก่บุคลากรสายวิชาการให้มาก
ขึ้น 

 
2. 5. 7  The programme to show that the training and developmental needs of the 

academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development 
activities are implemented to fulfil the identified needs. 

หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาอาจารย์โดยใช้วิธีการส ารวจความต้องการจ าเ ป็นจาก
อาจารย์ประจ าซึ่งด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้  

1. ส ารวจความต้องการจากอาจารย์โดยให้ตอบแบบสอบถามจากกูเกิลฟอร์ม 
2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรน าความต้องการจากอาจารย์มาประชุมเพ่ือพิจารณาความต้องการ 

จ าเป็นที่สอดคล้องกับการเรียนการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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3. ประกาศผลสรุปความต้องการจ าเป็นให้อาจารย์ทุกท่านทราบ 
4. สร้างแผนจัดท าการด าเนินงานให้อาจารย์ได้พัฒนาความต้องการจ าเป็น 
ขณะนี้หลักสูตรได้อยู่ในระหว่างการส ารวจความต้องการจ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้พิจารณาและน าไปจัดท าข้อสรุปต่อไป 
อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้วางแผนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มต่างๆ

เช่น การประเมินการสอนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความคิดเห็นจากศิษย์เก่าเพ่ือส ารวจสิ่งที่ยังบกพร่อง
น าไปสู่การวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 
2.5.8 The programme to show that performance management including reward and 

recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
ทางหลักสูตรดนตรีมีการบริหารการจัดการผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์มีทิศ

ทางการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับงานด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งมีการก าหนด ไว้ใน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานประจ าปีและนอกจากนั้นทางหลักสูตรยังมีนโยบายการบริหาร 

เพ่ือจูงใจให้อาจารย์สามารถดึงศักยภาพการท างานได้อย่างเต็มที่โดยการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ โดยได้มี
แผนที่จะรวบรวมข้อมูลผลงานด้านวิชาการและมีการด าเนินการจัดการประสัมพันธ์แก่อาจารย์ผู้สร้างผลงาน เช่น 
การได้รับรางรางวัล การได้รับต าแหน่งทางวิชา จบการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นแสดงความยินดีและเป็นประกาศ
เกียรติคุณแก่อาจารย์ ในรูปแบบของการท าป้ายประกาศ เวปไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง รวมไปถึงเวปไซต์
ของมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 2.5.x จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ - -    
2. รองศาสตราจารย์ - -    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 1 5 4.13 80 
4. อาจารย์ 4 2 6 11.24 50 

5. อาจารย์พิเศษ 19 4 23 7.52 1.182 
รวม 27 7 34 22.89  

หมายเหตุ : 
1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรท่ีสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร (รวมอาจารย์พิเศษที่สอนในรายวิชาของคณะ/

วิทยาลัย) โดยยังไม่ต้องรวมกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 
 
 



 

50 

ตารางท่ี 2.5.x อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 
ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

2560 22.66 21.25 1:12 
2561 21.79 20.5 1:12 
2562 22.35 21.75 1:12 
2563 20.87 22.5 1:12 
2564 22.89 24.75 1:12 

 

ตารางท่ี 2.5.x ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
2560 1 3 1      5 3 
2561  4       4 3 
2562  2 2      4 4 

2563 1 3 1        1     6 3 
2564 1 2 2      5 4 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ 

2560      
2561      
2562      
2563 1   1 1 

2564   1 1 1 
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2.6 Student Support Services 
2. 6. 1. The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to 

the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up- to-
date. 

หลักสูตรมีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการรับเข้าศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างทั่วถึงและ
ทันสมัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี
หลักสูตรที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดนโยบายการรับนิสิตดนตรีไว้อย่างชัดเจนและมีการก าหนดเกณฑ์
การรับเข้าศึกษาโดยการส่งเสริมการรับนิสิตตามวาระของมหาวิทยาลัย จากนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีใน
โครงการภาคตะวันออก มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโครงการรับตรงทั่วประเทศ มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข่าวสารการรับเข้าศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง 
Facebook ของคณะดนตรีและการแสดงนอกจากนี้ยังจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้ขอข้อมูลจากนิสิตที่เข้ามาเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย 
ดังนั้นหลักสูตรจึงวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น 

 

 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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นอกจากนี้ยังมีการประสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2564 ยังมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage คณะดนตรีและการ
แสดง, facebook fanpage ดนตรีไทย-คณะดนตรีและการแสดง เป็นต้น 

หลักสูตรฯ มีการประเมินคัดเลือกนิสิตแรกเข้าท่ีเน้นภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยการสมัครสอบตรงเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องผ่านกระบวนการ
สอบภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการออกข้อสอบที่พิจารณาโดยคณาจารย์แต่ละวิชาเอก รวมไปถึงการสอบภาคปฏิบัติที่
ผู้สมัครต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ประกาศไว้ใน
เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง  

การสอบปฏิบัติวิชาเอกดนตรีไทย ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปฏิบัติบทเพลง ทั้งเครื่องมือ  ปี่พาทย์  เครื่องสาย 
และขับร้อง ในรายการที่ก าหนดไว้ให้ และปฏิบัติเพลงที่นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการผู้คุม
สอบ และทักษะทางดนตรีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา  

การสอบปฏิบัติวิชาเอกดนตรีสากล ผู้เข้าสอบต้องเตรียมปฏิบัติบทเพลง กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองดนตรี Classic 
กลุ่มปฏิบัติขับร้อง  กลุ่มปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม กลุ่มปฏิบัติดนตรีแจ๊ส  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี  โดยได้
ก าหนดให้สอบทักษะการอ่านโน้ต  การฟัง และทักษะการปฏิบัติเครื่องมือเอก ทั้งนี้ประเมินจากนิสิตที่สามารถผ่าน
การคัดเลือกและสามารถพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่วางไว้ได้ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและวิธีการประเมินทั้งการสอบคัดเลือกในรายวิชาทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรีข้อสอบ
ทฤษฎีดนตรีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานดนตรีเบื้องต้นและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ด้านดนตรีเพ่ือประเมิน 

ความรู้ความเข้าใจของนิสิตในการประเมินการปฏิบัติดนตรีมีการระบุเนื้อหาและบทเพลง เกณฑ์การ
ประเมินอย่างชัดเจนเพ่ือให้นิสิตมีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

หลักเกณฑ์การประเมินสอบรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ ในปี พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ปฏิบัติดนตรีไทย 
กลุ่มเครื่องมือเอกเครื่องสายและการขับร้องเพลงไทย 
- เลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ได้แก่ เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น , เพลงนกขมิ้น สาม

ชั้น, เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงตับวิวาห์พระสมุทร, เพลงลาวคาหอม, เพลงลาวด าเนินทราย, 
เพลงเขมรไทรโยค, เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น, เพลงหกบท สองชั้น, เพลงน้ าลอดใต้ทราย สองชั้น โดย

เลือก ปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการจ านวน 1 เพลง 
- ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงที่ก าหนดให้เพ่ือบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ สอบ

อีกจ านวน 1 เพลง 
กลุ่มเครื่องมือเอกปี่พาทย์ 
- ผู้เข้าสอบสามารถเลือกบรรเลงบทเพลงบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ ได้แก่ เพลงชุด โหมโรงเย็น, เพลง

เรื่องสร้อยสน, เพลงเรื่องพระรามเดินดง, เพลงมหาฤกษ์ (ทางไทย), เพลงมหาชัย (ทางไทย), เพลงกล่อมนารี เถา, 
เพลงแป๊ะ สามชั้น, เพลงฉิ่งมุล่ง ชั้นเดียว, เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น, เพลงนกขมิ้น สามชั้น, เพลงหกบท สองชั้น
, เพลงเต่ากินผักบุ้ง โดยเลือกปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการจ านวน 1 เพลง 
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- ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่นอกเหนือจากบทเพลงที่ก าหนดให้เพ่ือบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ สอบ
อีกจ านวน 1 เพลง 

 
ปฏิบัติดนตรีสากล 
กลุ่มปฏิบัติเคร่ืองดนตรี Classic  
(1) Wood wind ( เครื่องลมไม้) เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันได

เสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะ
การฟัง (Ear Training) 

(2) Brass wind (เครื่องลมทองเหลือง) เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบ
บันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และ
ทักษะการฟัง (Ear Training) 

(3) Percussion & Pitch Percussion (เครื่องกระทบและเครื่องกระทบท่ืมีระดับเสียง) เตรียมเพลงที่ใช้
สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave) 
ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง(Ear Training) 

(4) Piano (เครื่องลิ่มนิ้ว) เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่
เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง 
(Ear Training) 

(5) Strings (เครื่องสาย) เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่
เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear 
Training) 

(6) Guitar Classic (กีตาร์คลาสสิค)เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบ
บันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และ
ทักษะการฟัง (Ear Training)  

หมายเหตุ  
1. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมการจะเตรียมมาให้ผู้เข้าสอบตามเครื่องมือที่

ใช้ทดสอบ 
2. ทักษะการฟัง (Ear Training) กรรมการจะทดสอบการร้องตามทานอง การฟังคู่ การฟังคอร์ด 
กลุ่มปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice, Vocal Jazz, Vocal Popular และขับร้องลูกทุ่ง) 
(1) ปฏิบัติขับร้อง (Classical Voice,Vocal Jazz, Vocal Popular) 
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง โดยเป็นเพลงภาษาต่างประเทศ (ยุโรป) 1 เพลง และเพลงภาษาไทย 1 

เพลง ทดสอบทกัษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear Training) 
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(2) ปฏิบัติขับร้องลูกทุ่ง 
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเพลงที่สามารถแสดงถึงความสามารถและศักยภาพด้านการขับร้อง เพลงลูกทุ่ง ต่อ

คณะกรรมการจ านวน 2 เพลง (เพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละ 1 เพลง) โดยผู้เข้าสอบ ต้องเตรียม แถบบันทึกเสียง
ดนตรี (Backing Track) มาด้วยตนเอง 

หมายเหตุ  
1. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมการจะเตรียมมาให้ผู้เข้าสอบตาม 

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ 
2. ทักษะการฟัง (Ear Training) กรรมการจะทดสอบการร้องตามท านอง การฟังคู่ การฟังคอร์ด 
กลุ่มปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม  
(1) Electric Guitar ( กีตาร์ไฟฟ้า) 
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & 

Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) และทักษะการฟัง(Ear Training) 
(2) Electric Guitar Bass (กีตาร์เบสไฟฟ้า) 
เตรียมเพลงท่ืใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & 

Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง(Ear Training) 
(3) Keyboard/Piano (คีย์บอร์ดหรือเปียโน) 
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบบันไดเสียงไม่เกิน 4 # 4b (Scales & 

Arpeggio 2 octave) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต(Sight Reading) และทักษะการฟัง (Ear Training) 
(4) Drum Set (กลองชุด) 
เตรียมเพลงที่ใช้สอบมา 2 เพลง (เพลงช้า และเพลงเร็ว) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) 

และทักษะการฟัง (Ear Training) 
หมายเหตุ  
1. เพลงที่น ามาสอบควรแสดงออกถึงศักยภาพในการบรรเลงของเคร่ืองมือที่ใช้สอบในการปฏิบัติ  
2. ทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) เป็นโน้ตเพลงที่กรรมการจะเตรียมมาให้ผู้เข้าสอบตามเครื่องมือที่

ใช้ทดสอบ 
3. ทักษะการฟัง (Ear Training) กรรมการจะทดสอบการร้องตามท านอง การฟังคู่ การฟังคอร์ด  
4. ผู้เข้าสอบสามารถน าดนตรีประกอบการบรรเลง (Backing track) มาประกอบการสอบได้ โดยต้อง

จัดท ามาในรูปแบบ CD        
กลุ่มปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 
มีการวัดทักษะ 3 ส่วน ได้แก่ เทคนิค (Technique), บทเพลง (Pieces), การอ่าน โน้ต (Sight Reading) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เทคนิค (Technique) 
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ผู้สอบปฏิบัติเครื่องดนตรีแจ๊สทุกประเภท (Saxophone, Trumpet, Trombone, Electronic Bass, 
Electronic Guitar, Drum Set, และPiano) จะต้องเล่นบันไดเสียงและอาร์ เพจิ โอ (Scales & Arpeggios) 
ดังต่อไปนี้ 

Scales: 
1. Major Scales – All Keys, 2 Octaves 
2. Harmonic, Jazz Melodic, Natural Minor Scales – All Keys, 2 Octaves  
Arpeggios: 
1. Major7th – All Keys, 2 Octaves 
2. Dominant 7th – All Keys, 2 Octaves 3. Minor 7th – All Keys, 2 Octaves 
- Scales &Arpeggios ให้เล่นในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามจังหวะที่เคาะ เฉพาะจังหวะ 

2 และ 4 (Metronome on beats 2 and 4) ที่ความเร็ว 40-60 จังหวะต่อนาที (40-60 beats per minute) 
- ผู้สอบ Drum set จะต้องแสดงเทคนิคของ Basic Rudiment โดยเล่น Single Stroke Exercise  

ที่ความเร็ว 60 beats per minute 
บทเพลง (Pieces) 
เลือกบรรเลง 1 เพลงในจังหวะ Swing จากรายชื่อดังต่อไปนี้ 
- F Blues : Billie’s Bounce (Charlie Parker) Au Privave (Charlie Parker) Now’s the time 

(Charlie Parker) 
- Bb Blues : Sonnymoon for Two (Sonny Rollins) Tenor Madness (Sonny Rollins) 
- Latin : Blue Bossa (Johnny Mercer) 
- ผู้สอบจะต้องจัดเตรียม Backing track แบบไม่มีท านอง (no melody) โดย Backing track ต้องบันทึก

เป็น CD 
วิธีการบรรเลงบทเพลงของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ 
1. กลุ่มเครื่องเป่า (Saxophone, Trumpet, Trombone) 
- บรรเลงท านองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
- บรรเลง Solo Improvisation 1 เทีย่ว (Solo Improvisation 1 chorus) 
- บรรเลงท านองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
 หมายเหตุ 
 Kenny Dorham 
 Autumnn Leaves 
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด (Electronic Guitar, Piano) 
- บรรเลงท านองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
- บรรเลง Solo Improvisation 1 เที่ยว (Solo Improvisation1 chorus) 
- บรรเลงประกอบ อย่างน้อย 1 เที่ยว (Accompaniment at least 1 chorus) 
- บรรเลงท านองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
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3. เบส (Electronic Bass) 
- บรรเลงท านองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Head in 1 chorus) 
- บรรเลงประกอบด้วยการเดินเบส 1 เที่ยว (Accompaniment with walking bass 1 chorus) 
- บรรเลง Solo Improvisation อย่างน้อย 1 เที่ยว (Solo Improvisation at least 1 chorus) 
- บรรเลงท านองจบ 1 เที่ยว (Head out 1 chorus) 
4. กลองชุด (Drum Set) 
- บรรเลงประกอบท านองเริ่มต้น 1 เที่ยว (Accompaniment for head In 1 chorus) 
- บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus) 
- บรรเลง Trade 4’s อย่างน้อย 1 เที่ยว (Solo trade 4’s at least 1 chorus) 
- บรรเลงประกอบท านองจบ 1 เที่ยว (Accompaniment for head out 1 chorus) 
การอ่านโน้ต (Sight Reading) สอบวิธีการอ่านโน้ต ของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ 
1. กลุ่มเครื่องเป่า (Saxophone, Trumpet, Trombone) 
- อ่านโน้ตท านอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 

และ 4 
 - อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 
- ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่ก าหนดให้ 
2. กลุ่มเครื่องคอร์ด (Electronic Guitar, Piano) 
- เปียโนอ่านโน้ต และเล่นท านองด้วยมือขวา พร้อมทั้งเล่นคอร์ด ด้วยมือซ้ายพร้อมกัน ในรูปแบบ Swing 

feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 และ 4  
- การปฏิบัติอ่านโน้ต ส าหรับกีตาร์ ดังนี้ 
• เล่นท านอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 

และ 4 
• เล่นคอร์ด ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2  

และ 4 
หมายเหตุ 
• อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation  
• ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่ก าหนดให้ 
3. เบส 
- การปฏิบัติอ่านโน้ตสาหรับเบส ดังนี้ 
- เล่นท านอง ในรูปแบบ Swing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะจังหวะ 2 

และ 4 เดินเบส (Walking Bass) ในรูปแบบSwing feel with eight notes ตามเครื่องนับจังหวะที่เคาะเฉพาะ
จังหวะ 2 และ 4 

- อ่านคอร์ดแล้วบรรเลง Solo Improvisation 
- ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่ก าหนดให้  
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4. กลองชุด 
- อ่านโน้ต Drum set โดยเล่น Swing Feel Pattern ไปพร้อมกัน  
- อ่านโน้ต Rhythmic Pattern for Drum set 
- ปรบมือตามจังหวะโน้ตที่ก าหนดให้ 
ผู้เข้าสอบต้องน าเครื่องดนตรีของตนเองมาในวันสอบปฏิบัติ ยกเว้นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องกระทบ 

เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องขยายเสียง และผู้เข้าสอบต้องเตรียมโน้ตเพลงที่ใช้ในการสอบมาด้วย 3 ชุด 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี ผู้เรียนน าองค์ความรู้ไปใช้ในการท างานด้านการผลิตงานสร้างสรรค์ เพ่ือ

ประพันธ์ดนตรีและสื่อสมัยใหม่และการทางานระบบเสียงในอุตสาหกรรมดนตรี 
การทดสอบต่อกรรมการ 
1) ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดในระดับพื้นฐาน 
2) ทดสอบทักษะการอ่านโน้ต (Sight Reading) ทักษะการฟัง (Ear Training)  
3) ทักษะการขับร้องเบื้องต้นในบทเพลงสมัยนิยมภาษาต่างประเทศ  
ดังรายละเอียดที่ปรากฏนี้ หลักสูตรได้มีมาตรฐานในการคัดเลือกนิสิตผู้ที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาใน

หลักสูตร โดยข้อก าหนดมุ่งเน้นถึง คุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้เรียนที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อสามารถเข้ามาต่อยอด
ของหลักสูตรได้อย่างดี และเป็นสิ่งที่หลักสูตรมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงของผู้เรียนที่สามารถเรียนและจบตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้  
ตารางการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 
 

สาขาวิชาดนตรี 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

เป้าหมาย 
ตาม

แผนการรับ 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษา 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2560 51 148 62 97 69 69 
1/2561 51 129 62 81 66 66 
1/2562 51 135 62 67 61 61 
1/2563 51 207 62 81 61 61 
1/2564 51 144 62 59 57 57 

หมายเหตุ : 1. ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
   2. แหล่งข้อมูล ณ งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
2.6.2. Both short-term and long-term planning of academic and non-academic 

support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support 
services for teaching, research, and community service. 

หลักสูตรดนตรีได้มีการวางแผนด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ  โดยเริ่มวางแผนตั้งแต่ใน
การเลือกบทเพลงที่ใช้สอน การสอบปฏิบัติกลางภาค  การสอบปฏิบัติปลายภาค ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-3  
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ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นั้น หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
จนเกิดประสิทธิผลที่ดีจาก โครงการคอนเสิร์ตในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

วิชาเอกดนตรีไทย ได้น าเสนอโครงการดนตรีนิทัศน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (เนื้อหาส่วนหนึ่งใน
โครงการดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน) การน าเสนอดนตรีไทยในแนวคิด “ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงคู่ชุมชน
ภาคตะวันออก” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและผลงานของคุณครูสงบ ทองเทศ ศิลปินดนตรีไทยคนส าคัญแห่งภาค
ตะวันออก โดยใช้ชื่อโครงการว่า  “นักระนาดคู่ชุมชนตะวันออก Documentary concert I ชีวิต I ฉัน I ครูสงบ 
ทองเทศ” 

วิชาเอกดนตรีสากล นิสิตในเครื่องมือเอกดนตรีแจ๊ส ได้จัด “live Session”Bangsaen SUM Of Music 
2022 ในวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ.2565 ผ่านทางเพจคณะดนตรีและการแสดง 

มีจ านวนผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 จ านวน 9 ผลงานและของนิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 3 ผลงาน 
วิชาเอกดนตรีสากล นิสิตในเครื่องมือเอกเทคโนโลยีด้านดนตรี ได้น าเสนอผลงานสร้างสรรค์  ผ่าน

โครงการ Music Technology Show case 2022 โดยผลงานสร้างสรรค์นี้เป็นผลงานจากนิสิตชั้นปี ที่ 3 และ
ผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการน าเสนอผลงานสู่สาธารณชน ผ่านช่องทาง Social media โดย เพจ Music 
Technology Showcase ที่มีผู้ติดตามจ านวน 493 คน 

วิชาเอกดนตรีสากล เอกเครื่องมือดนตรีป๊อบ ได้น าเสนอผลงานการแสดงสู่สาธารณชนผ่านโครงการ 
Playday เพ่ือเป็นการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางการแสดงดนตรี 
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ในด้านการวิจัยของนิสิตั้นปีที่ 4 ได้วางแผนออกแบบกระบวนการการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้นิสิตได้
ด าเนินการวิจัยได้อย่างมีระบบ ตามระเบียบของการท าวิจัย และส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลงานทางวิชาการจาก
รายวิชาดนตรีนิพนธ์ โดยในปีนี้ได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 
 

2.6.3. An adequate system is shown to exist for student progress, academic 
performance, and workload monitoring.  Student progress, academic performance, and 
workload are shown to be systematically recorded and monitored.  Feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 

หลักสูตรมีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการเรียนของผู้เรียน 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีและอาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละวิชาเอก โดยอาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละ
วิชาเอก แจ้งข่าวการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าในช่องทางกลุ่ม Facebook MUPA-Western News 
และดนตรีไทย-คณะดนตรีและการแสดง โดยในกลุ่ม Facebook MUPA-Western News เป็นช่องทางในการแจ้ง
ก าหนดการจัดการเรียนการสอน การประเมินของแต่ละกลุ่มเครื่องมือ และเป็นช่องทางแจ้งผลการประเมินของ
นิสิต หรือแจ้งนิสิตให้ตรวจสอบรายละเอียดการเรียนของตนเองในระบบ reg.buu.ac.th 

   
 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีนิสิตแรกเข้าตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1.  เอกดนตรีไทยจ านวน รหัสนิสิต 64 จ านวน 6 คน พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง  3 คน พ้น
สภาพเนื่องจากไม่มาช าระเงิน 2 คน  เหลือจ านวน 1 คน 

2.  เอกดนตรีสากล รหัสนิสิต 64 จ านวน 55 คน ลาออก 3 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน พ้นสภาพเนื่องจาก
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3 คน  พ้นสภาพเนื่องจากไม่ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 3 คน เหลือจ านวน 45 คน 
         จากการอภิปรายเรื่องจ านวนนิสิตแรกเข้าของสาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีนิสิตแรกเข้า
รวมจ านวน 61  คน คงเหลือ  46  คน นิสิตลาออก นิสิตพ้นสภาพและไม่มารายงานตัวรวม 15  คน สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้ นิสิตที่ไม่มารายงานตัวและพ้นสภาพเนื่องจากไม่มาช าระเงิน เป็นเพราะครอบครัวของนิสิต
เกิดปัญหาทางด้านการเงินด้วยสาเหตุของเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงในช่วงสถานการณ์โควิด  นิสิตที่ลาออกเนื่องจาก
นิสิตไม่สามารถเรียนปฏิบัติดนตรีได้ตามที่หลักสูตรต้องการ และนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง เป็น
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ผลมาจากการนิสิตเรียนไม่ได้ตามที่แต่รายวิชาก าหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีจะเป็นผู้ดูแลก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและรายงานในที่ประชุมสาขาฯตามวาระ 
 
 

2.6.4. Co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are shown to be available to improve learning experience and employability. 

หลักสูตรได้มีการจัดการให้ค าปรึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นิสิตในที่ปรึกษาสัปดาห์ ละ 2 
ชม. และได้มีการตั้งกลุ่ืม Facebook ส าหรับนิสิตในที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่างๆ อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจ าเครื่องมือเอกคอยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ การ
แข่งขันทักษะทางการแสดงดนตรี และการท างานต่างๆ นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
และสร้างทักษะเพ่ือนิสิตสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 
 

           
 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 

ซึ่งจัดในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. เป็นทางวิชาการเพ่ือให้นิสิตได้น าเสนอผลงาน
วิชาการในระดับประเทศ เป็นกิจกรรมต่อยอดท่ีดีในรายวิชาดนตรีนิพนธ์ ของนิสิตหลักสูตรดนตรี ระดับปริญญาตรี
ทั่วประเทศ 

โดยในครั้งนี้ นายศุภกร สุธงษา นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดงที่ได้รับเกียรติบัตร
ระดับ “ดี” จากการน าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการสร้างตะโพนของนายพนม พนมมรรค (ช่างยุ่น ชลบุรี) 
ต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1และนิสิตคณะดนตรีและการแสดงอีก 4 ท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
ได้แก่  

1. นายเจตน์สฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ บทความวิจัยเรื่องการเตรียมพร้อมส าหรับการแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตในงาน
ดนตรีนิพนธ์ของ นายเจตสฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ กรณีศึกษาเพลง Proclamation ประพันธ์โดย Ernest Bloch 
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2. นางสาวบุณฑริกา จุลนพ บทความวิชาการเรื่องกรณีศึกษาความเชื่อมโยงของส าเนียงการเอื้อนและโน้ต
ประดับที่พบในการขับร้องเพลงคลาสสิก เพลงแจ๊ส และ เพลงสมัยนิยม 

3. นายอิทธิวัฒน์ ถาวร บทความวิจัย เรื่องศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง Der Erlkönig ในการแสดงเดี่ยว
ของ อิทธิวัฒน์ ถาวร 

4. นายกฤษฎา ขาวผ่อง  บทความวิจัยเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย : คณะศิษย์ทองหล่อ ต าบล
ต าหรุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

หลักสูตรนี้จัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการสอน การวิจัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียนในคณะ
ดนตรีและการแสดง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่เรียนเช่นห้องบรรยายขนาดเล็ก ห้องบรรยายขนาดใหญ่ 
ห้องเรียนฝึกดนตรีขนาดเล็ก MUPA 1 Music Hall และ Black Box Room รวมถึงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ของคณะดนตรีและการแสดง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัดงานที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามส าหรับการแสดงสาธารณะ มีการ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ ทั้งวิชาเอกดนตรีไทยและวิชาเอกดนตรีสากล เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนให้นิสิตมีความสุขทั้งกายและใจที่ดี ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ทางคณะได้ด ามีการปรับภูมิทัศน์ เพ่ิมพ้ืนที่การท ากิจกรรมให้นิสิต 
บริเวณชั้น 1 คณะดนตรีและการแสดง รวมไปถึงการเพ่ิมสถานที่จัดแสดง การจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมใน
ระดับมาตรฐาน ได้แก่ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
  

  
 

2.6.5.  The competences of the support staff rendering student services are shown 
to be identified for recruitment and deployment.  These competences are shown to be 
evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs.  Roles and 
relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ โดยมีการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของบุคคลากรสาย
สนับสนุนที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียนในหลักสูตรดนตรี มีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลที่มีความชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรอืผู้มารับบริการได้อย่างมีราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
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           จากค าอธิบายสมรรถนะของบุคลากรสานสนับสนุน ได้ถูกออกแบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เพราะบุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความ
เข้าใจในระบบองค์กรที่ดีและมีความเป็นธรรมชาติขององค์กรคณะดนตรีและการแสดง เสริมให้การสนับสนุน 
เป็นไปในทางที่หลักสูตรต้องการ 
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บุคลากรสายสนับสนุนคณะดนตรีและการแสดง 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ภาระงาน 

1 นางสาวบุษกร  มณีสุธรรม ระดับปริญญาโท เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ช านาญการ 

- งานประชุม 
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการ 

2 นางสาวอัมพร ข าภู ่ ระดับปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ช านาญการ 

- งานสารบรรณ 

3 นางสาวปาณิศา ผลประพฤต ิ ระดับปริญญาโท นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
ช านาญการ 

- งานประชาสัมพันธ ์
- งานระบบสารสนเทศ/ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
- งานวารสารดนตรีและการแสดง 

4 นางสุกัญญา จารุธัมโม ระดับปริญญาตร ี นักวิชาการการเงินและ
บัญชี 

- งานการเงิน/บัญชี/พัสดุ 

5 นางสาวชลธกิา บุญก่อเกือ้ ระดับปริญญาตร ี นักวิชาการวิเคราะห์
แผนและนโยบาย 

- งานวิเคราะหแ์ผนและนโยบาย 
- งานพัสด ุ

6  นายกฤษณะ  สโมสร ระดับปริญญาโท นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

- งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี
- งานหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาตรี 
- งานวารสารดนตรีและการแสดง 

7 นายสภัทรชยั จีบแกว้ ระดับปริญญาโท นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

- งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี/โท 
- งานหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญา
ตรี/โท 
- งานวารสารดนตรีและการแสดง 

8 นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช ระดับปริญญาเอก เจ้าหน้าทีว่ิจัย ช านาญ
การ 

- งานวจิัยและการผลิตผลงานวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9 นายมานพ  เกษประดิษฐ ์ ระดับปริญญาตร ี นักวิชาการดนตรีและ
การแสดง 

- งานบริการด้านการเรียนการสอน/อาคาร/
อุปกรณ์ 
- งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

10 นายวีระวัฒน์  เสริมศรี ระดับปริญญาโท นักวิชาการดนตรีและ
การแสดง 

- งานบริการด้านการเรียนการสอน/อาคาร/
อุปกรณ์ 
- งานเบิกจา่ยค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
- งานกิจการนิสิต 

11 นายธนพล  ปิ่นแกว้ ระดับปริญญาตร ี นักวิชาการดนตรีและ
การแสดง  

 

- งานบริการด้านการเรียนการสอน/อาคาร/
อุปกรณ์ 
- งานบริการเทคนิคระบบเสียง 
- ผู้ช่วยสอน 

12 นางสาวศุธาศินี  บุญเกาะ ระดับปริญญาตร ี นักวิชาการดนตรีและ
การแสดง  

 

- งานบริการด้านการเรียนการสอน/อาคาร/
อุปกรณ์ 
- งานประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายออนไลน์ 

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

มีขั้นตอนการรับสมัครพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในสายงานต่างๆ โดยมีวิธีการในการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยยึดระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ใน
การด าเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้แต่ละคณะที่จะรับสมัครบุคลากรเพ่ิมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาก่อนที่จะมีการสอบสัมภาษณ์ที่คณะฯ และจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL ทั้งนี้ผลคะแนนต้องผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2557-2560 ส่วนสายสนับสนุนจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก และสอบภาค ข. ที่คณะฯ 

 
ตารางท่ี 2.7.1 วิธีการสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคคลเพื่อเป็นพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
พิจารณาขอก าหนดกรอบ
อัตราก าลังตามความต้องการ
ของคณะฯจากผลการวิเคราะห์
ความต้องการ/ความจ าเป็น
ของคณะฯ 

แผนพัฒนาบุคลากร 1.วิเคราะห์อัตราก าลัง ความ
ต้องการ/ความจ าเป็นของคณะฯ 
2. จัดท าแผนบุคลากร 
3.ขออนุมัติกรอบอัตราก าลัง  
  สายวิชาการและสายสนับสนุน 

-แผนอัตราก าลัง 
-จ านวนกรอบอัตราก าลัง
คณาจารย์ตามเกณฑ์ก าหนด 
-จ านวนกรอบอัตราก าลังสาย
สนับสนุนตามเกณฑ์ก าหนด 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

การสรรหาและคัดเลือก 1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
จ้าง 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือก 
3. ภาระงาน 
4. ประกาศบริหารงานบุคคล 
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธกีารสรร
หาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานสนับสนุน
วิชาการและลูกจ้าง 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาหรือคัดเลือก 
ประกอบดว้ย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน 
1 คน 
- ผู้แทนจากสภาพนกังาน 1 คน 
- ผู้แทนจากกองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 
- เจ้าหนา้ที่คณะฯ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านบุคลากร เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

-ระเบียบและขั้นตอนวธิีการ
สรรหาหรือคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน 

ประชุมคณะกรรการสรรหา
ประชุมเพื่อก าหนดวธิีการ 
ขั้นตอน ตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหา 
3. บันทึกข้อความขอนุมัติ
ด าเนินการสรรหา 

จัดท าวาระการประชุมพร้อม
เอกสารแนบ 

1. จ านวนการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการ 
2. ความส าเร็จของการท า
ประกาศ 

คณะกรรม 
การประจ า 

การคัดเลือก 1. เกณฑ์การคัดเลือกจาก
หน่วยงาน 
- สัมภาษณ์ 
- ข้อเขยีน (ถา้มี) 

กรรมการสรรหาหรือคัดเลือก
ด าเนินการสอบข้อเขยีน ,   สอบ
ภาคปฏิบัติ, สัมภาษณ์ 

-จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก ส านักงาน
คณบดี 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 
- ปฏบิัติ (ถา้มี) 

บรรจุพนักงานและลกูจ้าง
มหาวิทยาลัย 

1. ค าสั่งจ้าง 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมิน 
3. รายละเอียดบุคลากร 
(พร้อมเอกสารแนบ) 

จัดท าค าสั่งจ้าง, ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน, 
รายละเอียดบุคลากร 

-ความส าเร็จของการบรรจ ุ เจ้าหน้าที่
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 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน
โดยด าเนินการตามแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการแสดงดังนี้ 
 

การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ภาระงาน ค่าน้ าหนัก 
1. ภาระงานประจ า-คุณภาพ 40 
2. การบริการ 20 
3. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 20 
4. งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม  10 
5. อบรม-สัมมนา  10 

 
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

สมรรถนะหลัก 
ความคาดหวัง 

สายสนับสนุน อาจารย ์
ก.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  3 
ก.2 การบริการ 4  
ก.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3 3 
ก.5 การท างานเป็นทีม 4 4 
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 คณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนตามความจ าเป็นของการ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2564 มีบุคคลากรเข้าร่วมการอบรม-สัมมนาดังนี้ 
ตารางการเข้าร่วมการอบรม-สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ) 
อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพื่อสร้างแบบสอบถามอยา่งมืออาชพี นักวิชาการคอมพวิเตอร์ / เจา้หน้าที่บรหิาร

ทั่วไป 
อบรมการเป็นผู้จัดการประชุมด้วย ZOOM นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
โครงการบรรยายพิเศษออนไลน์ เร่ือง “การสร้างความตระหนาัมมั่นคงไซเบอร์” นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 
โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน ์เพื่อพัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ) 
สิทธิประโยชนก์องทุนประกันสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปน็ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เจ้าหน้ที่บริหารงานทัว่ไป 

 
2. 6. 6.  Student support services are shown to be subjected to evaluation, 

benchmarking, and enhancement. 
หลักสูตรมีการประเมินผลการให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเทียบเคียงสมรรถนะ 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลผลการประเมินการให้บริการ และการเทียบเคียงสมรรถนะของบริการที่จัดโดยคณะฯ  
แสดงให้เป็นถึงการบริการและสนับสนุนการเรียนของนิสิต ได้รับการสนับสนุนในรอบด้าน ทั้งเรื่องข้อมูลทาง
วิชาการ หรือการสนับสนุนนิสิตทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรดูแลในส่วนงานของกิจการนิสิต ที่
ประกาศการให้ทุนการศึกษา มีบุคลากรดูแลในส่วนของการประกันสุขภาพ การเรียกร้องสิทธิสุขภาพของนิสิต การ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและการเรียน โดยมีระบบของส านักงานจัดการศึกษาเพ่ือดูแลและจัดการโดย
ทั้งหมด มีการประเมินความพึงพอใจของการบริการและระบบการบริการของการส านักงานจัดการศึกษา แล้ว
น ามาปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิตอยู่เสมอ  
 
ตารางจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ห้องสมุด - - - - - 
ห้องปฏิบัติการ  3 1  4 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   1  1 
บริการอ่ืน   7  7 
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ตารางการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 
 

สาขาวิชาดนตรี 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

เป้าหมาย 
ตาม

แผนการรับ 

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) 

1/2560 51 148 62 97 69 69 
1/2561 51 129 62 81 66 66 
1/2562 51 135 62 67 61 61 
1/2563 51 207 62 81 61 61 
1/2564 51 144 62 59 57 57 

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

 
ตารางจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิต 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

2560 92 82 70 67 66 66 64 61 19 18 605 
2561 70 59 50 48 48 47 41 40   403 
2562 72 61 50 49 47 47     326 
2563 61 54 48 48       211 
2564 64 57 46 46       121 

หมายเหตุ :  
1. แสดงข้อมูลเป็นภาคการศึกษา ณ สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับรวมจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกปีการศึกษา 

 

2.7 Facilities and Infrastructure 
2.7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 

material, and information technology, are shown to be sufficient. 
คณะได้จัดอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนิสิตเพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้งานอย่าง

เพียงพอและทันสมัย  พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างดี แบ่งออกได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
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 1. ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างอาคารเรียนและห้องเรียนต่างๆ ไว้เป็นจ านวน
มากเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของรายวิชารวมทุกคณะ ให้มีความทันสมัยทั้งในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน 
เช่น ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการไว้ให้บุคคลากร นิสิต และเจ้าหน้าที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กระดาน
ไวท์บอร์ด จอโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เก้าอ้ีและเครื่องปรับอากาศ และในแต่ละห้องสามารถ
บรรจุจ านวนนิสิตได้เป็นจ านวนมาก ได้แก่ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร K ) ซึ่งพบว่าจ านวนนิสิตคณะ
ดนตรีและการแสดงใช้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติเป็นส่วนใหญ่ 

2. ระดับคณะ พบว่าคณะได้สนับสนุนห้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของนิสิตและ
คณาจารย์ให้ได้รับความสะดวกสบายโดยจัดให้มีห้องเรียน ห้องประชุม ห้องซ้อมดนตรี  หอแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก ห้องจัดแสดง MUPAC ตลอดจนสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของนิสิต 

3. ระดับสาขา สาขาดนตรีได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เพ่ือให้นิสิตแต่ละเครื่องมือเอกเฉพาะด้านได้ฝึกฝนทักษะ
การเรียนรู้โดยตรง ได้แก่ ด้านเครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรีสากล อุปกรณ์แสงสีเสียง ไม้ตีระนาดเอก -ระนาดทุ้ม 
TV ระบบดิจิตอล เวทีส าหรับยกพ้ืนส าหรับใช้ท าการแสดง รวมทั้งการปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพเสียงของเครื่อง
ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลให้มีความสมบูรณ์อยู่อย่างสม่ าเสมอ เช่น การเทียบเสียงของเครื่องดนตรี เป็นต้น 
 

2.7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed.  

ในด้านการจัดการห้องเรียนเพ่ือคอยรองรับกับจ านวนนิสิตที่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย
เล็งเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านภาพลักษณ์ ความสะดวกสบายในการใช้ห้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ระดับมหาวิทยาลัย พบว่า  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสร้างห้องเรียนและสร้างตึกเรียนต่างๆ ไว้เป็น
จ านวนเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของรายวิชารวมทุกคณะและในแต่ละห้องสามารถบรรจุจ านวนนิสิตได้เป็น
จ านวนมาก ได้แก่ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร k)  และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ QA คณะศึกษาศาสตร์ 
และหอประชุมธ ารุงบัวศรี ซ่ึงรองรับจ านวนนิสิตในแต่ละห้องได้จ านวน 200 – 300 คน  พบว่า นิสิตคณะดนตรี
และการแสดงได้เข้ามาใช้บริการในส่วนอาคารเรียนเรียนเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร k) เป็นจ านวนมาก 

2.ระดับคณะ พบว่า คณะได้สนับสนุนงบประมาณการลงทุนในด้านการสร้างห้องเรียนให้กับแต่ละ
สาขาวิชาได้อย่างทันสมัยเหมาะสมกับสภาพวิชาเฉพาะด้านอย่างจริงจัง ซึ่งพบว่าคณะได้จัดห้องปฎิบัติการด้าน
ดนตรีและการแสดงส าหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 

- อาคารนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรม (คณะดนตรีและการแสดง) แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ซึ่งในแต่ละชั้น
แบ่งออกดังนี้ 

ชั้นที่ 1 ห้องส านักงาน ห้องคณบดี ห้องรองคณบดี ห้องดนตรีสากล ห้องจัดการแสดง ในแต่ละห้องคณะ
มีความกังวลในด้านเสียงรบกวน จึงได้จัดท าห้องดนตรีสากลให้ไม่ให้เกิดเสียงรบกวนในการท างานของเจ้าหน้าที่
และห้องข้างเคียง พบว่า การด าเนินดังกล่าวไม่มีเสียงรบกวนการเรียนการสอน นอกจากนั้น คณะได้แบ่งแยก
ห้องน้ าระหว่างชาย-หญิง ภายในห้องน้ าจะมีกระดาษช าระ กระจกและถังขยะเพ่ืออ านวยความสะดวกกับผู้ใช้  
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ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องสายและห้องประชุมคุณอนันต์ อนันตกูล ถือ
เป็นห้องประชุมหลักของคณะที่ใช้เป็นการนัดพบปะพูดคุยหารือของระดับผู้บริหารและคณาจารย์  ห้องประชุม
ย่อยและห้องน้ าร่วมส าหรับคณาจารย์เท่านั้น 

ชั้นที่ 3 ห้องท างานคณาจารย์ และห้องเรียนทฤษฎี มีจ านวน 2 ห้อง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของ
นิสิตทุกสาขาวิชาภายในคณะ สามารถบรรจุจ านวนผู้เรียนได้  50-70 คน มีเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์รวมถึงมีห้องเก็บอุปกรณ์ด้านการแสดงและห้องครัวส าหรับคณาจารย์และมีห้องน้ าแยกส าหรับชาย
และหญิง 

ชั้นที่ 4 ห้องซ้อมการแสดงใหญ่ ห้องซ้อมการแสดงขนาดกลางและห้องซ้อมขนาดเล็ก ส าหรับใช้ในการ
ฝึกซ้อมปรับวงดนตรีและการแสดง 

อาคาร MUPAC HALL- Music and Performing Arts แบ่งออกเป็น 2 ชั้นเป็นอาคารส าหรับใช้ท าการ
แสดงทางดนตรีและการแสดง 

เพ่ือใช้ส าหรับแสดงผลงานของนิสิตและคณาจารย์และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใน
ห้องพบว่ามี Studio มีอุปกรณ์ทั้งด้านแสง สี เสียงและเก้าอ้ีชมการแสดงรับรองจ านวนผู้ชมได้ 200 คน ส่วนอีก
หนึ่งห้องเรียกว่า ห้อง Bigband แบ่งแยกย่อยห้องเป็น 4 ห้อง ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ดังตารางดังนี้ 

 

ชั้นที่ 1 PA HALL  ห้อง MU HALL ห้องควบคุมระบบ ห้องซ้อมR1/ R2 /R3 

ชั้นที่ 2 ห้อง BIGBAND M 1/ M 2/ M3/ M4 ห้อง studio  
 

ห้อง BLACK BOX ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและท าการแสดงขนาดเล็ก มีอุปกรณ์แสงสีเสียงและเวที
ส าหรับใช้ในการท าการแสดงของนิสิตหรือใช้ส าหรับสัมมนาทางวิชาการกลุ่มย่อย 

-ระดับสาขา สาขาดนตรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการใช้ห้องเรียนและห้องต่างๆ จึงได้จัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องดนตรีต่างๆ ได้แก่ ตะโพน กลองแขก ผืนระนาดเอก ผืนระนาดทุ้ม ไม้ตีระนาดเอก (แบบไม้แข็งและไม้นวม)
รวมถึงอุปกรณ์ทางด้าน เวที แสง เครื่องขยายเสียง การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลเพ่ือให้
นิสิตใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส าหรับใช้การเรียนการสอนรวมถึงอุปกรณ์ เช่น  

 

 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ชั้น 2 
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                                       ห้องเรียนทฤษฎี ชั้น 3 
 

 
ห้องประชุมคุณอนันต์ อนันตกูล 

 
2.7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 

and communication technology. 
มหาวิทยาลัย และคณะได้จัดท าห้องสมุดดิจิทัลโดยเปิดให้นิสิตได้เข้ามาสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าหนังสือ

วารสาร เอกสารบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางดนตรีและการแสดงต่าง ๆ ตามความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

1. ระดับมหาวิทยาลัย   ผ่ าน เว็บ ไซต์ ส านั กหอสมุดมหาวิทยาลั ยบู รพา BUU Library Digital 

www.lib.buu.ac.th โดยสามารถเลือกช่องทางรับบริการออนไลน์ ได้ดังนี้   - Resources Delivery Service , - 

Line @buulibrary , - Facebook ส านักหอสมุด, - โทรศัพท์ 038 – 102-475 , 2476 และทาง E-Form 

http://www.lib.buu.ac.th/
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2. คณะดนตรีและการแสดง ได้จัดท าเว็บไซต์ www.mupabuu.com โดยมีบริการต่าง ๆ ที่สามารถเข้า

ไปค้นคว้าหนังสือวารสาร เอกสารบทความและงานวิจัย ได้แก่ ระบบห้องเรียนออนไลน์ (E-Learning) ห้องสมุด
ออนไลน์ดนตรีและการแสดง ( MUPA-Library ) บริการวิชาการดนตรีและการแสดง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะ 

 

  
บริการภายในเว็บไซต์ www.mupabuu.com ของทางคณะดนตรีและการแสดง 

 

         
บริการห้องเรียนออนไลน์ (ภาพซ้าย) ห้องสมุดออนไลน์ (ภาพขวา)  

 
3 .  ร ะ ดั บ ส า ข า  แ ล ะ ค ณ ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ น ส่ ว น ข อ ง ส า ข า ด น ต รี  

https://www.mupabuu.com/music โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดนตรี และมีระบบห้องเรียนออนไลน์ 

โดยมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนแขวนไว้ให้ส าหรับนิสิตโหลดน าไปศึกษารายนละเอียดเพ่ิมเติม 

 

http://www.mupabuu.com/
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         2.7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs 

of staff and students.  

 คณะและมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศทางด้านอุปกรณ์  IT เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตและคณาจารย์ และมีการ

ติดต่อสื่อสารกับนิสิตหลากหลายช่องทาง  ได้แก่  Facebook, Line , Google Meet, Google Classroom, 

โปรแกรม Zoom และ Email ส่วนตัว ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางดังกล่าว 

 ผลการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด พบว่านิสิตได้เข้ามาเรียน สอบ และส่งงานผ่านช่องทาง 

Google  Meet , Google  Classroom มากที่สุดและติดต่อสายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่การศึกษาประจ าคณะ 

 

 

  
การจัดท าระบบเทคโนลียีสารสนเทศไว้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

 
 2.7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology 
for teaching, research, service, and administration.  

 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือด าเนินการเรียนการสอน การวิจัย การบริการได้อย่างเต็มที ่ 

คณะได้ด าเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไว้ภายในอาคารและนอกอาคาร เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์
สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่ควบคุมทุกพื้นทีเ่พ่ือที่จะสามารถใช้ในการเรียนการสอน ค้นคว้า และการสืบค้น
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with 

special needs are shown to be defined and implemented.  
คณะมีมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในอาคาร   สถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นิสิต

ไดเ้ข้ามาใช้พื้นทีภ่ายในอาคาร โดยมีข้อก าหนดหรือมาตราการต่าง ๆ ดังนี้  จัดอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้าง
มือ แอลกอฮอล์  รวมถึงด าเนินการท าความสะอาดห้องเรียนทุก 2 ชั่วโมง  
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เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก 

 
2.7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological 

environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 
มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิตคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพจิตที่ดีในการด าเนินชีวิต จึงได้จัดท าสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้พื้นที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้นิสิตทุกคณะได้ เข้าร่วม

กิจกรรมเพ่ือแสดงออกและผ่อนคลายการเรียนของนิสิต จึงได้ด าเนินการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ดังนี้ ชมรมนาฏศิลป์, 
ชมรมดนตรีไทย, ชมรมพระพุทธศาสนา,ชมรมวัฒนธรรมอีสาน เป็นต้น 

2. มหาวิทยาลัยและคณะได้ค านึงถึงนิสิตทุกคนภายในมหาวิทยาลัยที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม และเชื้อชาติต่าง ๆ เป็นต้น จึงได้จัดท าห้องพิเศษส าหรับคนที่นับถือศาสนานั้นได้ท าพิธีกรรม เช่น 
ห้องละหมาด เป็นต้น 

3. การลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยและคณะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้าน
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้ปกครองและนิสิตเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด  - 19 ไม่เกิน 
50,000 บาท ลด 50% เป็นต้น 

4. คณะได้ด าเนินร่วมกับกองกิจการนิสิตให้นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับสิทธิ์ได้รับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กยศ. เป็นประจ าทุกปี  

5. มหาวิทยาลัยได้จัดรถรับ- ส่ง ส าหรับบริการนิสิต บุคคลากร คณาจารย์ รวมถึงบุคคลกรทั่วไปไว้เป็น
จ านวนมากเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตได้มาเรียน 

6. มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความปลอดภัยของนิสิตจึงได้ท าประกันอุบัติเหตุของนิสิต  เพ่ือคุ้มครอง
อุบัติภัย ค่ารักษาพยาบาล นิสิตสามารถเบิกประกันอุบัติเหตุได้ทุกกรณี 



 

74 

 7. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ให้นิสิต คณาจารย์ และบุคคลากรทั่วไปได้ใช้พื้นที่ออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม 
บริเวณสวนนันทนาการ 
 8. มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างหอพระ พระพุทธประจ ามหาวิทยาลัยไว้ส าหรับท าพิธีกรรมและสวดมนต์
ส าหรับนิสิต คณาจารย์และบุคคลทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเพ่ือขอพรเป็นศิริมงคลกับนิสิต 

 
2.7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities 

are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to 
stakeholder needs. 

คณะได้ด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบหมายตามทักษะความสามารถของแต่ละ
ท่านออกเป็นดังนี้ 
 
     ชื่อ -นามสกุล เจ้าหน้าที่              หน้าที่รับผิดชอบ 
นางสาวสุธาศินี บุญเกาะ นักวิชาการดนตรีและการแสดง งานบริการด้านการเรียนการสอน/งาน

ประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายออนไลน์ 
นายมานพ เกษประดิษฐ์ นักวิชาการดนตรีและการแสดง งานบริการด้านการเรียนการสอน/

อาคาร/อุปกรณ์ต่าง ๆ 
นายธนพล ปิ่นแก้ว นักวิชาการดนตรีและการแสดง งานบริการเทคนิคระบบเสียงและผู้ช่วย

สอน 
นายวีระวัฒน์ เสริมศรี นักวิชาการดนตรีและการแสดง งานกิจการนิสิต และผู้ช่วยสอนวิชา

เครื่องหนังไทย 
นายชนนท์ กวีวัฒนวงศ์ นักวิชาการดนตรีและการแสดง งานบริการด้านการเรียนการสอน

รายวิชาการด าเนินชีวิตผ่านประชาคม
อาเซียน 

 
 
2.7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 

shown to be subjected to evaluation and enhancement. 
คณะและสาขาวิชามีห้องเรียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องจัดแสดง 

MUPAC Center ส าหรับจัดการแสดงผลงานของนิสิต คณาจารย์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาจัดท าการ
แสดงหรือประชุมทางวิชาการ  รวมทั้งอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบ 
ปรับปรุง ซ่อมแซมอยู่เสมอ รวมทั้งการค านึงถึงความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสม่ าเสมอ 
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2.8 Output and Outcomes 
2.8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 มีการ

ด าเนินงาน ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของนิสิตของนิสิตปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของปี
การศึกษา 2564 ที่ผ่านมา มีข้อมูลนิสิตในหลักสูตร ฯ ดังนี้ 
นิสิตสาขาวิชาดนตรี 
 
ตารางท่ี 2.11.1 ตารางสถิติอัตราการรับเข้าและตกออกในแต่ละชั้นปี 

ปีที่เขา้ รับเขา้ สละสิทธิ์/ลาออก พ้นสภาพ ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
60 98 36 21 8 32 
61 81 13 26 42 0 
62 67 13 9 45 0 
63 81 11 23 47 0 
64 59 4 9 46 0 

 นิสิตรหัส 61- 60 อยู่ระหว่างการขอพิจารณาส าเร็จการศึกษา 
 

2. 8. 2 Employability as well as self- employment, entrepreneurship, and  
advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked 
for improvement. 

หลักสูตรฯ ได้ท าการ Focus group บัณฑิตและได้ประกอบอาชีพ การจ้างงานเช่นเดียวกับการประกอบ
อาชีพอิสระผู้ประกอบการและความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ แสดงให้เห็นว่ามีการจัดท า ติดตาม และเปรียบเทียบ
เพ่ือการปรับปรุง 
 

2.8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

บัณฑิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
และดนตรีนิพนธ์ในระดับชั้นปีที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวมจ านวนและรายชื่อผลงานของนิสิต ดังที่
ปรากฏในภาคผนวก  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 หลักสตูรได้ก าหนดคู่เทียบกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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2. 8. 4 Data are provided to show directly the achievement of the programme 
outcomes, which are established and monitored. 

 
ตารางท่ี 2.8.4 ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นิสิตในรุ่น 

ร้อยละของท่ีจบภายในระยะเวลา ร้อยละของนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2560 40 - 35.4 30.8 24.5 3.1 3.1 3.1 
2561 47 - - - 27.8 5.6 1.3 10.6 
2562 48 - - - 21.3 6.2 6.2 - 
2563 57 - - - 26.9 12.2 - - 
2564 59 - - - 15.2 - - - 

 
ตารางท่ี 2.11.2 ตารางสถิติอัตราการสอบผ่านในแต่ละวิชาตามชั้นปี 

ปีที่เขา้ 
  

รายวิชา 
  

จ านวนที่ 
ลงทะเบยีน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบผ่าน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบไม่ผ่าน 

61 77140159 ระเบียบวิธวีิจยัทางดนตรี (Research Methodology of Music) 44 35 9 
77240159 เทคนิคการปรับวง (Music Techniques for Thai Classical Ensemble) 5 5 0 
77240259 การแสดงดนตรี (Music Concert) 5 5 0 
77339559 การบันทึกเสียงวงดนตรี 1 (Band Recording I) 2 2 0 
77340259 ปี่พาทย ์7 (Pipat VII) 5 5 0 
77340759 ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music) 6 5 1 
77343059 เปียโน 7 (Piano VII) 3 3 0 
77343459 เครื่องลม 7 (Winds VII) 2 2 0 
77343859 การขับร้องตะวันตก 7 (Voice VII) 3 3 0 
77344259 การประพันธ์เพลงตะวันตกขั้นมูลฐาน (Fundamental Composition) 17 5 12 
77346059 ดนตรีแจ๊ส 7 (Jazz VII) 10 8 2 
77347059 ดนตรีสมัยนิยม 7 (Pop VII) 12 11 1 
77348059 การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7 (Thai Country Singing VII) 3 3 0 
77348159 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีลูกทุ่ง (Arrangement for Thai 
Country Music) 

3 3 0 

77349159 การปรับแต่งเสียงดนตรี 1 (Music Mixing I) 2 2 0 
77440859 เครื่องมือโท 3 (Minor Instruments III) 2 2 0 
77240359 ดนตรีไทยนิพนธ์ (Thai Music Thesis) 5 4 1 
77241159 ดนตรีปฏิบัตินิพนธ ์(Music Performance Thesis) 40 8 32 
77241259 การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 2 (Music Production and 
Concert II) 

38 3 35 
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ปีที่เขา้ 
  

รายวิชา 
  

จ านวนที่ 
ลงทะเบยีน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบผ่าน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบไม่ผ่าน 

77340559 ปี่พาทย์มอญ (Pipat Mon) 3 3 0 
77340659 เพลงเด่ียว (Pleng Deaw) 5 5 0 
77340859 เครื่องสายปี่ชวา (Kruengsai Pi-Chawa) 1 1 0 
77348259 การประพันธ์เพลงลูกทุ่ง (Composition for Thai Country Music) 3 3 0 
77349259 การปรับแต่งเสียงดนตรี 2 (Music Mixing II) 3 3 0 
77440659 การขับร้องประสานเสียง 7 (Chorus VII) 9 9 0 
77440959 เครื่องมือโท 4 (Minor Instruments IV) 1 1 0 
77441359 หลักการสอนดนตรีระบบโคดาย และคาร์ลออร์ฟ (Kodaly and Carl Orff 
Principle of Teaching Music) 

14 13 1 

62 77130159 คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทกึโน้ตดนตรี (Computer for Music Notation) 70 66 4 
77230159 คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย (Form and Analysis of Thai Classical 
Music) 

4 4 0 

77231159 การสอดท านองตะวันตก 1 (Counterpoint I) 51 41 10 
77231259 คีตลักษณ์และการวิเคราะหด์นตรีตะวันตก 1 (Forms and Analysis of 
Western Music I) 

43 40 3 

77330059 เครื่องสายไทย 5 (Kruengsai V) 1 1 0 
77330259 ปี่พาทย ์5 (Pipat V) 3 3 0 
77330759 เพลงมโหรี (Pleng Mahori) 4 4 0 
77330959 ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ ์(Pipat Dugdumbun) 4 4 0 
77333059 เปียโน 5 (Piano V) 1 1 0 
77333459 เครื่องลม 5 (Winds V) 5 4 1 
77333659 เครื่องตีประกอบจังหวะ 5 (Percussions V) 1 1 0 
77333859 การขับร้องตะวันตก 5 (Voice V) 7 7 0 
77334159 ประวัติเครื่องดนตรีตะวันตก (History of Western Musical 
Instruments) 

9 8 1 

77334459 การใช้ศัพท์ทางวิชาการด้านขับร้อง (Vocal Academic Terms) 8 8 0 
77336059 ดนตรีแจ๊ส 5 (Jazz V) 7 7 0 
77336259 ประวัติดนตรีแจ๊ส (Jazz Music History) 6 6 0 
77336359 ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Improvisation II) 5 5 0 
77337059 ดนตรีสมัยนิยม 5 (Pop V) 7 7 0 
77337359 ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Improvisation II) 12 9 3 
77338059 การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5 (Thai Country Singing V) 1 1 0 
77339359 การบันทึกเสียงในสตูดิโอ 1 (Studio Recording I) 9 9 0 
77430259 การรวมวง 5 (Band V) 4 4 0 
77430459 การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 5 (Jazz and Popular Music 
Ensemble V) 

14 14 0 
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ปีที่เขา้ 
  

รายวิชา 
  

จ านวนที่ 
ลงทะเบยีน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบผ่าน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบไม่ผ่าน 

77430759 การขับร้องประสานเสียง 6 (Chorus VI) 9 9 0 
77430859 เครื่องมือโท 1 (Minor Instruments I) 2 2 0 
77431459 จิตวิทยาและการแนะแนวการสอนดนตรี (Psychology and Guidance 
for music) 

38 37 1 

77431859 ดนตรีประกอบภาพยนตร์ขัน้แนะน า (Introduction to Films Scoring) 2 2 0 

77432159 คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1 (Keyboard for Voice Training I) 14 10 4 
77433259 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Arranging II) 13 11 2 
77433359 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Arranging I) 8 6 2 
77433459 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Arranging II) 11 9 2 
77230259 การประพันธ์เพลงไทย (Thai Classical Music Composition) 4 4 0 
77231359 คีตลักษณ์และการวิเคราะหด์นตรีตะวันตก 2 (Forms and Analysis of 
Western Music II) 

45 32 13 

77231459 การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 1 (Music Production and 
Concert I) 

44 44 0 

77330159 เครื่องสายไทย 6 (Kruengsai VI) 1 1 0 
77330359 ปี่พาทย ์6 (Pipat VI) 3 3 0 
77333159 เปียโน 6 (Piano VI) 1 1 0 
77333559 เครื่องลม 6 (Winds VI) 4 4 0 
77333959 การขับร้องตะวันตก 6 (Voice VI) 7 2 5 
77334159 ประวัติเครื่องดนตรีตะวันตก (History of Western Musical 
Instruments) 

2 2 0 

77334259 การศึกษาอิสระดา้นดนตรีตะวันตก (Independent Study in Western 
Music) 

29 23 6 

77336159 ดนตรีแจ๊ส 6 (Jazz VI) 7 4 3 
77337159 ดนตรีสมัยนิยม 6 (Pop VI) 7 7 0 
77337259 ประวัติดนตรีสมัยนิยม (Pop Music History) 19 17 2 
77339259 เทคโนโลยีทางดนตรี 2 (Music Technology II) 9 9 0 
77339459 การบันทึกเสียงในสตูดิโอ 2 (Studio Recording II) 9 9 0 
77339659 การบันทึกเสียงวงดนตรี 2 (Band Recording II) 2 2 0 
77430159 การรวมวงขนาดเล็ก 6 (Ensemble VI) 15 5 10 
77430359 การรวมวง 6 (Band VI) 5 5 0 
77430559 การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 6 (Jazz and Popular Music 
Ensemble VI) 

14 11 3 

77431559 ประวัติและพัฒนาการวงโยธวาทิต (Historical and Development for 
Marching Band) 

14 13 1 

77431759 ธุรกิจการดนตรีขั้นแนะน า (Introduction to Music Business) 17 15 2 
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ปีที่เขา้ 
  

รายวิชา 
  

จ านวนที่ 
ลงทะเบยีน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบผ่าน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบไม่ผ่าน 

77432259 คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2 (Keyboard for Voice Training II) 15 13 2 
77432359 การเต้นส าหรับนักร้อง (Dance for Singer) 4 1 3 
77433159 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz Arranging I) 7 7 0 
77433559 การผลิตผลงานดนตรี 1 (Music Production I) 10 9 1 

63 77120159 ประวัติดนตรีตะวันตก 1 (History of Western Music I) 54 48 6 
77220159 การบันทึกโน้ตเพลงไทย (Thai Classical Music Notation) 3 3 0 
77220259 เครื่องหนัง (Kruengnang) 3 3 0 
77220459 ประวัติดนตรีตะวันออก (History of Eastern Music) 3 3 0 
77221159 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 (Theory of Harmony I) 87 67 20 
77221459 การขับร้องประสานเสียง 4 (Chorus IV) 41 39 2 
77320059 เครื่องสายไทย 3 (Kruengsai III) 2 2 0 
77320459 การขับร้องเพลงไทย 3 (Khubrong III) 1 1 0 
77320659 ดนตรีไทยประกอบการแสดง (Thai Theatrical Music) 3 3 0 
77321059 เปียโน 3 (Piano III) 1 1 0 
77321259 เครื่องสาย 3 (Strings III) 1 1 0 
77321459 เครื่องลม 3 (Winds III) 4 4 0 
77321859 การขับร้องตะวันตก 3 (Voice III) 12 12 0 
77322059 การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3 (Thai Country Singing III) 5 5 0 
77322259 ดนตรีแจ๊ส 3 (Jazz III) 11 11 0 
77322459 ดนตรีสมัยนิยม 3 (Pop III) 16 12 4 
77324359 สัทอักษรส าหรับนักร้อง 2 (IPA for Singer II) 4 4 0 
77327259 ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Improvisation I) 8 6 2 
77328159 การแต่งกายส าหรับนักรอ้ง (Costume for Singer) 5 5 0 
77328259 การแต่งหน้าส าหรับนกัร้อง (Make up for Singer) 5 5 0 
77420059 การรวมวงขนาดเล็ก 3 (Ensemble III) 23 23 0 
77420259 การรวมวง 3 (Band III) 5 4 1 
77420459 การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 3 (Jazz and Popular Music 
Ensemble III) 

27 23 4 

77430059 การรวมวงขนาดเล็ก 5 (Ensemble V) 15 15 0 
77920564 สังคีตนิยม (Music Appreciation) 5 5 0 
77120259 ประวัติดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (History of Southeast Asia 
Music) 

50 44 6 

77211259 คีย์บอร์ด 2 (Keyboard II) 48 19 29 
77220359 การแปรท านองเพลงไทย (Thai Classical Music Counterpoint) 3 3 0 
77221359 การขับร้องประสานเสียง 3 (Chorus III) 43 41 2 
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ปีที่เขา้ 
  

รายวิชา 
  

จ านวนที่ 
ลงทะเบยีน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบผ่าน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบไม่ผ่าน 

77221559 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (History of Western Music II) 44 40 4 
77316159 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz Theory I) 3 3 0 
77317159 ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Theory I) 7 7 0 
77320159 เครื่องสายไทย 4 (Kruengsai IV) 2 2 0 
77320559 การขับร้องเพลงไทย 4 (Khubrong IV) 1 1 0 
77320759 เพลงไทยพื้นบ้าน (Thai Folk Music) 3 3 0 
77320859 ดนตรีไทยในพุทธศาสนา (Thai Classical Music in Buddhism) 3 3 0 
77321159 เปียโน 4 (Piano IV) 2 2 0 
77321359 เครือ่งสาย 4 (Strings IV) 1 1 0 
77321559 เครื่องลม 4 (Winds IV) 4 4 0 
77321959 การขับร้องตะวันตก 4 (Voice IV) 14 3 11 
77322359 ดนตรีแจ๊ส 4 (Jazz IV) 11 8 3 
77322559 ดนตรีสมัยนิยม 4 (Pop IV) 13 12 1 
77324159 หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 1 (Pedagogy of Music 
Instruments and Voice Teaching I) 

24 22 2 

77324359 สัทอักษรส าหรับนักร้อง 2 (IPA for Singer II) 4 4 0 
77420159 การรวมวงขนาดเล็ก 4 (Ensemble IV) 23 8 15 
77420359 การรวมวง 4 (Band IV) 4 4 0 
77420559 การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 4 (Jazz and Popular Music 
Ensemble IV) 

24 20 4 

64 77010259 ขับร้องประสานเสียง 2 (Chorus II) 49 47 2 
77326159 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Theory II) 20 18 2 
77327159 ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Theory II) 16 12 4 
77339159 เทคโนโลยีทางดนตรี 1 (Music Technology I) 9 9 0 
77610164 การขับร้องประสานเสียง 1 (Chorus I) 1 1 0 
77610264 หลักดนตรีสากลเบื้องต้น (Fundamental of Western Musical 
Principle) 

1 1 0 

77710364 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (Music Theory I) 1 1 0 
77710764 การร้องโน้ตและการฟัง 1 (Sight Singing and Ear Training I) 28 24 4 
77610364 การขับร้องประสานเสียง 2 (Chorus II) 1 1 0 
77610464 ทฤษฎีดนตรีไทย (Thai Classical Music Theory) 1 1 0 
77710464 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (Music Theory II) 8 6 2 
77710564 คีย์บอร์ด 1 (Keyboard I) 3 3 0 
77711864 ทักษะขับร้อง 2 (Voice Skill II) 1 1 0 
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ปีที่เขา้ 
  

รายวิชา 
  

จ านวนที่ 
ลงทะเบยีน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบผ่าน 

จ านวนนิสิตที่ 
สอบไม่ผ่าน 

77920464 ปฏิบัติดนตรีไทยเบื้องต้น (Fundamental of Thai Classical Music 
Practice) 

1 1 0 

 

 จากตารางข้างต้น แสดงถึงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละวิชา จ านวนนิสิตที่สอบผ่านและ สอบไม่ผ่าน 
โดยหลักสูตรจ านวนไปพิจารณาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งใน พ.ศ. 2564 นี้ สถานการณ์โรคระบาด โค
วิด – 19 ยังคงเป็นปัญหาของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพราะมีการระบาดในตัวผู้เรียนและ
ผู้สอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการสอนตามแผนการสอน ท าให้การประมวลผลการเรียนการสอนล่าช้าในบาง
รายวิชา  
 

2. 8. 5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement.  
 หลักสูตรได้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผ่านงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ต่อหลักสูตร (AY2564) ที่ค่าเฉลี่ย 2.95 ในหลักสูตรศิลปะกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ปีที่เปิดหลักสูตร 59) และ ค่าเฉลี่ย 3.10 ในหลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี (ปีที่เปิดหลักสูตร 64) และได้จัดกิจกรรม Focus group กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังขอ
คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ในกลุ่มนิสิตปัจจุบัน และบุคคากรของหลักสูตร และในวันที่ 24 
มีนาคมในกลุ่มของศิษย์เก่าละผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

        
   วันที่ 7 มีนาคม 2565 ในกลุ่มนิสิตปัจจุบัน และบุคคากรของหลักสูตร 
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รูปแบบกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2565 กลุม่ของศิษย์เก่าละผู้ใช้บัณฑิต 

 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 หลักสตูรได้ก าหนดคู่เทียบกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน    
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาตัดเนื้อหาส่วนนี้ออก) 

   

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน    
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด    

AUN. 1 Expected Learning Outcomes 
1.1 The programme to show that the expected learning 
outcomes are appropriately formulated in accordance with 
an established learning taxonomy, are aligned to the vision 
and mission of the university, and are known to all 
stakeholders. 

- - 4 

1.2 The programme to show that the expected learning 
outcomes for all courses are appropriately formulated and 
are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme. 

- - 4 

1.3 The programme to show that the expected learning 
outcomes consist of both generic outcomes (related to 
written and oral communication, problem-solving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject 
specific outcomes (related to knowledge and skills of the 
study discipline). 

- - 4 

1.4 The programme to show that the requirements of the 
stakeholders, especially the external stakeholders, are 

- - 4 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
gathered, and that these are reflected in the expected 
learning outcomes. 
1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achieved by the students by the time they 
graduate. 

- - 4 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 2 Programme Structure and Content 

2.1. The specifications of the programme and all its  
courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and 
made available and communicated to all stakeholders. 

- - 4 

2.2. The design of the curriculum is shown to be 
constructively aligned with achieving the expected learning 
outcomes. 

- - 4 

2.3. The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 

- - 4 

2.4. The contribution made by each course in  
achieving the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 

- - 4 

2.5. The curriculum to show that all its courses are  
logically structured, properly sequenced (progression from 
basic to intermediate to specialised courses), and are 
integrated. 

- - 4 

2.6. The curriculum to have option(s) for students to 
pursue major and/or minor specialisations. 

- - 4 

2.7. The programme to show that its curriculum is reviewed 
periodically following an established procedure and that it 
remains up-to-date and relevant to industry. 

- - 4 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 3 Teaching and Learning Approach 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
3.1. The educational philosophy is shown to be articulated 
and communicated to all stakeholders. It is also shown to 
be reflected in the teaching and learning activities. 

- - 4 
 

3.2. The teaching and learning activities are shown to allow 
students to participate responsibly in the learning process. 

- - 4 

3.3. The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 

- - 4 

3.4. The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and instilling in 
students a commitment for life-long learning (e.g., 
commitment to critical inquiry, information-processing 
skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
practices). 

- - 4 

3.5. The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 

- - 4 

3.6. The teaching and learning processes are shown  
to be continuously improved to ensure their relevance to 
the needs of industry and are aligned to the expected 
learning outcomes. 

- - 4 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 4 Student Assessment 

4.1. A variety of assessment methods are shown to  
be used and are shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

- - 4 

4.2. The assessment and assessment-appeal policies are 
shown to be explicit, communicated to students, and 
applied consistently. 

- - 4 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
4.3. The assessment standards and procedures for student 
progression and degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, and applied 
consistently. 

- - 4 

4.4. The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and 
these are shown to ensure validity, reliability, and fairness 
in assessment. 

-  4 

4.5. The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

- - 4 

4.6. Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 

- - 4 

4.7. The student assessment and its processes are shown 
to be continuously reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and alignment to the 
expected learning outcomes. 

- - 3 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 5 Academic Staff 

5.1. The programme to show that academic staff  
planning (including succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement plans) is carried out to ensure 
that the quality and quantity of the academic staff fulfil 
the needs for education, research, and service. 

- - 3 

5.2. The programme to show that staff workload is  
measured and monitored to improve the quality of  
education, research, and service. 

- - 3 

5.3. The programme to show that the competences of the 
academic staff are determined, evaluated, and 
communicated. 

- - 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
5.4. The programme to show that the duties allocated to 
the academic staff are appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

- - 4 

5.5. The programme to show that promotion of the  
academic staff is based on a merit system which  
accounts for teaching, research, and service. 

- - 4 

5.6. The programme to show that the rights and privileges, 
benefits, roles and relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account professional ethics and 
their academic freedom, are well defined and understood. 

- - 4 

5.7. The programme to show that the training and  
developmental needs of the academic staff are  
systematically identified, and that appropriate training and 
development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 

- - 4 

5.8. The programme to show that performance 
management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and 
research quality. 

- - 4 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 6 Student Support Services 

6.1. The student intake policy, admission criteria, and 
admission procedures to the programme are shown to be 
clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 

- - 4 

6.2. Both short-term and long-term planning of academic 
and non-academic support services are shown to be 
carried out to ensure sufficiency and quality of support 
services for teaching, research, and community service. 

- - 3 

6.3. An adequate system is shown to exist for student 
progress, academic performance, and workload monitoring. 

- - 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
Student progress, academic performance, and workload 
are shown to be systematically recorded and monitored. 
Feedback to students and corrective actions are made 
where  
necessary. 
6.4. Co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are shown to be available to 
improve learning experience and employability. 

- - 4 

6.5. The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for recruitment 
and deployment. These competences are shown to be 
evaluated to ensure their continued relevance to 
stakeholders needs. Roles and relationships are shown to 
be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

- - 4 

6.6. Student support services are shown to be subjected to 
evaluation, benchmarking, and enhancement. 

- - 3 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 7 Facilities and Infrastructure 

7.1. The physical resources to deliver the curriculum, 
including equipment, material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 
 

- - 4 

7.2. The laboratories and equipment are shown to be up-
to-date, readily available, and effectively deployed. 
 

- - 4 

7.3. A digital library is shown to be set-up, in keeping with 
progress in information and communication technology. 

- - 3 

7.4. The information technology systems are shown  
to be set up to meet the needs of staff and students. 

- - 4 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
7.5. The university is shown to provide a highly accessible 
computer and network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit information technology 
for teaching, research, service, and administration. 

- - 4 

7.6. The environmental, health, and safety standards and 
access for people with special needs are shown to be 
defined 

- - 3 

7.7. The university is shown to provide a physical, social, 
and psychological environment that is conducive for 
education, research, and personal well-being. 
 

- - 3 

7.8. The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills remain relevant to 
stakeholder needs. 
 

- - 4 

7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and 
student services) are shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 
  
 

- - 4 

Overall Opinion - - 4 
AUN. 8 Output and Outcomes 

8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to 
graduate are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

- - 3 

8.2. Employability as well as self-employment,  
entrepreneurship, and advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

- - 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 2562 2563 2564 
8.3. Research and creative work output and activities 
carried out by the academic staff and students, are shown 
to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

- - 4 

8.4. Data are provided to show directly the achievement of 
the programme outcomes, which are established and 
monitored. 

- - 4 

8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

- - 4 

Overall Opinion - - 4 
 

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น  
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ได้ปรับปรุงและแยกเนื้อหาออกมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และปี 2559
เพ่ือให้ศาสตร์ทางดนตรีมีความชัดเจนและมีเนื้อหาที่ตรงตามศาสตร์ด้านซึ่งได้ผ่านการวิพ ากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นชอบตรงกันว่าหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ในรอบของการปรับปรุงหลักสูตรฯ นี้ 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ก าหนดให้ในรายวิชาจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิด 
Active Based Learning โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นิสิตมีโอกาสการฝึกปฏิบัติจริง โดยเรียนรู้จาก
กระบวนการท างานที่น าเสนอโครงการของเนื้อหารายวิชานั้นเป็นฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อีกท้ังยังมีการบูรณา
การกันในสาขาวิชาคือ วิชาเอกดนตรีไทย และดนตรีสากล รวมไปถึง การบูรณาการกับสาขาวิชาการแสดง เพ่ือ
น าเสนอผลงาน 

ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร และก าหนดให้มีการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนอย่างชัดเจน และค านึงถึง
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นมาตรฐานทั่วกันทุกรายวิชาทั้งหลักสูตร  

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
โดยการจัดโครงการสัมมนาเพ่ิมองค์ความรู้ในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ Music Technology Showcase โดย
การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยีด้านดนตรีมาให้ความรู้ กับนิสิตที่เรียน
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รายวิชาทักษะทางเทคโนโลยีด้านดนตรี ในแต่ละโครงการได้ท าแบบสอบถามเพ่ือที่จะได้น าผลการประเมิน มา
ปรับปรุงในการจัดท าโครงการและการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป  

  
 จุดที่ควรพัฒนา   
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ควรเพ่ิมแผนการพัฒนาบุคคลกร ทั้งด้านคุณวุฒิ และ
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยมุ่งที่วางแผนส าหรับการท างานวิจัยของอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ฯ และอาจารย์ผู้สอน  
จัดการสนับสนุนตามปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงการ
ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ต่อไป 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ควรเสนอการพัฒนาการสนับสนุนการเรียนการสอน
ในด้านการค้นคว้าที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ การจัดตั้งห้องสมุดคณะดนตรีและการแสดง
ที่รวบรวมหนังสือ ต ารา งานวิจัย รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนที่เป็นปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสืบค้นข้อมูลข้อมูลต่าง ๆ ของ
นิสิต 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ควรพัฒนาระบบการประเมินผลวิธีการประเมิน ให้
ชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้วางแผนพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ไว้ 2 

ประเด็น คือ การการพัฒนาบุคลากรในด้านต าแหน่งทางวิชาการ และ การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. การพัฒนาบุคลากรในด้านต าแหน่งทางวิชาการนั้น จะด าเนินการตามแผนงานดังต่อไปนี้ 
  1.1 จัดประชุม เสวนา เพื่อส ารวจความต้องการของบุคลากรเก่ียวกับการท างานด้านวิชาการ 
  1.2 จัดตั้งกลุ่มให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการท างานด้านวิชาการ 
  1.3 ติดตามความก้าวหน้า ส าหรับผู้ที่ขอทุนเพ่ือท างานด้านวิชาการ โดยจะจัดกิจกรรมเพ่ือท า

การติดตามทุก ๆ 2 เดือน  
  1.4 จัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรมีการตื่นตัวด้วยด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมโครงการ เพ่ือ

จัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าสู่ระบบการท างานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเขียนและ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการต่างๆ เช่นการเขียนผลงานวิชาการ และ การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ  

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะด าเนินการดังนี้ 
2.1ขั้นวางแผน 

    2.1.1 สรุปข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ ความต้องการที่มีต่อหลักสูตร 
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2.1.2 พัฒนากระบวนการในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เช่น การ
พัฒนาแบบสอบถาม ในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ วิธีการอ่ืนๆเป็นต้น  

 
2.2 ขั้นด าเนินการ 
2.2.1 ด าเนินการจัดโครงการการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยด าเนินการภาคการศึกษาละครั้ง 
2.2.2 จัดประชุมเพ่ือ น าข้อมูลที่สะท้อนความต้องการ มาวิเคราะห์  
2.2.3 สรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับและพัฒนา รูปแบบการ

เรียนการสอน การวัดผล การประเมิน ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ โดยที่ยังคงสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์กับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและเก็บข้อมูลที่สะท้อนความต้องการนั้นเพ่ือน าไปพัฒนาและจัด
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
 

3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
จุดแข็ง 
1. การก าหนด ELOs มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 
2. หลักสูตรก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญอย่าง
ชัดเจน และใช้ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ก าหนด ELOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การพิจารณาความชัดเจนของ ELOs ที่สามารถวัดการ
แสดงออกพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม จะ
ช่วยออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการวัดประเมินผลที่ชัดเจน 

2. การพิจารณา Subject specific และ Generic 
Learning outcomes ให้ชัดเจนเพื่อเป็นส่วนช่วยในการ
ออกแบบหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตาม ELOs ได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 

 
- หลักสูตรได้น าข้อชี้แนะของคณะกรรมการมา
พิจารณา  จัดท าแบบสอบถามข้อมูลถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นส่วนช่วยใน
การออกแบบหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตาม ELOs  

2. Programme Specification  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย และมีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
2. การติดตามการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรและรายวิชา
ผ่านสื่อและช่องทางที่หลากหลาย ให้เป็นปัจจุบัน  

-การเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรและรายวิชาผ่าน
สื่อและช่องทางที่หลากหลายทั้งทาง Website, 
Facebook, Line official, Tweeter 

3. Programme Structure and Content 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีรายวิชาและการบูรณาการศาสตร์ทั้งแต่ระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูงในการสนับสนุนให้ผู้เรียน
บรรลุ ELOs ของหลักสูตร และแสดงอัตลักษณ์ในการ
สร้างสรรผลงาน 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การน าแนวทาง Backward curriculum design มา
ทบทวนโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน จะช่วยปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการบรรลุ ELOs ของผู้เรียน 
และใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสร้างจุดเด่น/อัตลักษณ์
ของบัณฑิต  
2. การกระจาย ELOs ไปสู่ความรับผิดชอบของรายวิชา 
การก าหนด CLOs ของแต่ละรายวิชาให้ชัดเจน และการ
ก าหนด YLOs ของแต่ละชั้นปี เพ่ือน าไปสู่วิธีการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ตาม ELOs ที่ชัดเจน และสามารถติดตามและ
ประเมินการบรรลุ ELOs ตามล าดับขั้นได้ 

 
-หลักสูตรพิจารณาเพ่ือน าไปพัฒนาในหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2564 ต่อไป 

4. Teaching and Learning Approach 
- จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีการใช้ Arts Project Based Learning การ
ส่งเสริมกระบวนการวิจัย และกิจกรรมการเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชาใน

 
-หลักสูตรได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้รูปแบบ Hybrid โดยใช้ศักยภาพของงการ
เรียนการสอนแบบ Online และ Onsite เพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด 
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หลักสูตรและการเสริมสร้างทักษะการบูรณาการในการ
ท างานที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

2. หลักสูตรมีการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
เป็น Good/best practice ส าหรับสาขาวิชาควรมีการ
ทบทวนและประเมินวิธีการจัดการเรียนสอนรูปแบบใหม่ที่
ทันสมัย รวมถึง digital literacy สอดรับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ/โลกในยุค new normal  
5. Student Assessment 
- จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน ใน
ระยะแรกเข้า ระหว่างเรียน และก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. หลักสูตรมีการประเมินผลแบบ Performance based 
assessment และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ที่สามารถ
ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน แบบ formative 
assessment จนเกิดพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบรรลุ CLOs 
ได้ทันเวลา 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การติดตามและด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้แบบ 
Peer assessment ตาม CLOs, ELOs เพ่ือพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 
2. การพัฒนา rubrics score และเกณฑ์การประเมินที่มี
ความเที่ยงตรงและเป็นธรรม และมีการ test blueprint 
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชาของ
หลักสูตร เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการวัดประเมินผล 
3. การพัฒนาระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์และการให้ผล
ป้อนกลับแก่ผู้ร้อง และประเมินผลการด าเนินงานของ
ระบบ 

 

 
-หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์แบบแบบการประเมิน
โดยคณะกรรมการ เป็นผู้ออกแบบและให้ค า
เสนอแนะกลับสู้ผู้เรียนหลังจากการประเมินแล้ว
เสร็จ 
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6. Academic Staff Quality 
- จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีความเข้มแข็งและศักยภาพทางวิชาการและ
วิจัย และงานสร้างสรรค์ และมีเครือข่ายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
2. คณะ/ภาควิชามีกระบวนการบริหารจัดการ และก ากับ
ติดตาม ภาระงานของอาจารย์ด้านการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การก าหนด ส่งเสริม และประเมินสมรรถนะอาจารย์
ตาม ELOs ของหลักสูตร ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย การวิจัยและบริการวิชาการท่ีเป็นความก้าวหน้า
ของศาสตร์ 
2. การสนับสนุนการฝึกอบรมที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และติดตามผล
ฝึกอบรมเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม 
ELOs ของหลักสูตร 
3. การก าหนดประเด็นในการเทียบเคียงด้านการวิจัยให้
ชัดเจน และพัฒนาทิศทางด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของคณะและหลักสูตร 

 
-หลักสูตรผลักดันและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มี
พัฒนาการทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ได้รับการอบรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดความรู้และเข้าใจ
ต่อการบริหารหลักสูตร 

7. Support Staff Quality 
จุดแข็ง 
1. คณะมีการก าหนดความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุนส าหรับงานสนับสนุนการจัดการศึกษา งาน
สนับสนุนการวิจัย และงานสนับสนุนนิสิต ที่มีความเข้าใจ
วัฒนธรมมองค์กรได้อย่างดี 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การจัดท าแผนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดรับกับความ
ต้องการดังกล่าวการทบทวนกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

 
-คณะฯมีการบริหารจัดการบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
อย่างครอบคลุม ทั้งสามารถสนับสนุนด้านการ
จัดการเรียนการสอน การบริการในการจัด
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกอนาคต 
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8. Student Quality and Support 
จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีความใกล้ชิด และจัดชั่วโมงให้ค าปรึกษา การ
ติดตามความก้าวหน้า สมรรถนะ และภาระงานของผู้เรียน 
ที่สามารถก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน  
2. หลักสูตรมีคู่ความร่วมมือและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลายที่สามารถน าพาผู้เรียนไปสู่การบรรลุ ELOs 
ของหลักสูตรและส่งเสริมการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การประเมินระบบการรับนิสิต และช่องทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อมูลของ
หลักสูตรไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการสอดคล้อง
กับหลักสูตร 

2. การพัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
ระหว่างเรียน และการให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนคงอยู่และเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหลักสูตร 

3. การประเมินและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการใช้ชีวิตในระหว่างการเรียนและการวิจัย เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และน าพาไปสู่ ELOs 

ของหลักสูตร 

 

 
-คณะฯ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
รูปแบบ Online และ สถานที่ Onsite ที่มีจ านวน
ที่มากขึ้นและมีความสะดวกสบายและทันสมัย อีก
ทั้งจดัการในเรื่องของมลพิษทางเสียงของการใช้
งานห้องปฏิบัติการที่มีเสียงที่ดัง เพื่อไม่เป็นการ
รบกวนต่อสภาพแวดล้อม 

9. Facilities and Infrastructure 
จุดแข็ง 
1. คณะ/หลักสูตรมีโครงสร้างและมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การประเมินความพร้อมของอุปกรณ์และซ่อมบ ารุงให้
ทันต่อความต้องการใช้งานและส่งมอบให้คณะปรับปรุง
และพัฒนาให้ทันสมัย 

 
-มีการพัฒนาอุปกรณ์และสถานที่ ทั้งในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ 
สถานที่ Onsite ที่มีจ านวนที่มากขึ้นและมีความ
สะดวกสบายและทันสมัย อีกทั้งจัดการในเรื่องของ
มลพิษทางเสียงของการใช้งานห้องปฏิบัติการที่มี
เสียงที่ดัง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อม 
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2. การประเมินความเพียงพอและการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการเรียนรู้และการวิจัยและส่งมอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย 

10. Quality Enhancement 
จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีการออกแบบรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และน ามา
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. การประเมินระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และปรับปรุงระบบให้
สามารถสะท้อนผลผลิตของหลักสูตรและชี้บ่งคุณภาพของ
หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. การถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์สู่การ
จัดการเรียนการสอนควรมีการจัดการและท าเป็นระบบ 

 
-หลักสูตรได้ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตมีร่วมกัน
สร้างงานวิชาการจากผลงานวิจัย เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

11. Output 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา การพ้น
สภาพของนิสิต อัตราส าเร็จการศึกษา 

เรื่องที่สามารถพัฒนาได้ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ระหว่างคู่เทียบ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงลึก เพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เรียน และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร 

 
-หลักสูตรไดว้างแผนในการขอหลักสูตรคู่เทียบที่
มากกว่า 1 หลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนต่อ
การวิเคราะห์ 
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4  ภาคผนวก 
 

4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567, กองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564. 
[2] หลักสูตร A, เล่มหลักสูตร A (มคอ. 2), คณะ A, 2564. 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลพ้ืนฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

2 - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก - 

7 จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 

8 - ---ระดับปริญญาตร ี - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - 

13 จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 211 

14 - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 211 

15 - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

16 - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

17 - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

18 - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 11 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า - 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่  1 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 7 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
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31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา - 

40 - - --ระดับปริญญาตร ี - 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 

42 - - --ระดับปริญญาโท 5 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 6 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 6 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 46 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 8 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

16 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 28 



 

101 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

59 - - --ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน - 

61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ - 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 32 

71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา - 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) - 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - 
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79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ - 

82 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

83 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

84 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 

98 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 

99 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 

103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
1. ผศ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ 
ผลงานวิจัย 
  
  
  

หัวหน้าโครงการ 
2563 การประพันธ์เพลงระบ าโบราณคดี ปราสาทเขาร้อยสีชมพู แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน 
งบประมาณ 100,000 คณะดนตรแีละการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
2560 การศึกษาบทเพลงส านักจางวางสวน ชิตท้วม แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
งบประมาณ 80,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา ชลบรุ ี
2560 ดนตรีในประเพณีแห่พญายม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้
จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี
2558 ดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวดัชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้มหาวิทยาลัย งบประมาณ 
100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบรุ ี

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร ่
  
  
  

ระดับชาต ิ
กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ. (2563). ดนตรใีนประเพณีแห่พญายม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุ.ี 
วารสารดนตรีและการแสดง, 6, 65-82.  
กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ. (2561). บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรไีทยในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิเทศศึกษา, 
8, 34-56.  
กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ. (2560). หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรี
ไทย. วารสารครุศาสตรส์าร, 61, 11-15.  
กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ. (2558). ช่างสร้างเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดชลบรุี. วารสารคณะดนตรีและการแสดง
, 2, 93-113.  

บทความตีพิมพ์
เผยแพร ่
  

ระดับนานาชาต ิ
Chittep, K. (2021). AUN-AYCF Thailand : the Collaboration of Cultural Performing Arts for 
the Youth with Creative learning sustainably The 7th Burapha University International 
Conference on Interdisciplinary Research “Redesigning Research and Innovation for 
Sustainability” (pp.155-160) 
Chittep, K. (2019). Mahori: Evolution and Role Changing of Court Music. In 2019 - The 
7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research “Break 
the Barriers, Design the Future” (pp.100-100) 
กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ. (2560). กราวพัด: การประพันธเ์พลงไทยส าหรบัระบ าพัดสี่ภาค. ในการประชุมการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบรูพา ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2560 (pp.287 - 297) 
ระดับชาต ิ
กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ. (2564). การประพันธ์เพลงระบ าศรีพโล. ในการประชุมการประชุมวิชาการงาน
สร้างสรรคด์้านศลิปกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 และการแสดงนิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรม 
ประจ าปี 2564 “ศิลปกรรมและการออแบบในช่วงเวลาแห่งความพลิกผัน” (pp.175 - 184) 
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2. ผศ.ดร. สันติ อุดมศร ี
ผลงานวิจัย 
  
  
  

หัวหน้าโครงการ 
2560 ศึกษาองค์ความรู้ศิลปดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก : นายสงบ ทองเทศ แหล่งทุน 
เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 80,000 คณะดนตรีและการแสดง 
ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2559 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยของเมืองพัทยา แหล่ง
ทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและการแสดง ศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2555 การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย; กรณีศึกษาวงดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา แหล่ง
ทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ชลบุรี 
2555 เรื่องมือฆ้อง โหมโรงเยน็ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 
  
  
  

ระดับชาติ 
กฤษฎา ขาวผ่อง, สันติ อุดมศรี. (2565). การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย : คณะศิษย์ทอง
หล่อ ต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
ดนตรีส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 “Bring the ACTION: 
Music in the Next Generation”. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
สันติ อุดมศรี. (2565). การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยใน
เมืองพัทยา. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 23 
สันติ อุดมศรี. (2564). ฉิ่งมุล่ง: ปรากฏการณ์วิทยาทางดนตรีไทยและการเปลี่ยนผ่านทาง
สภาวะความรู้สึก ของนักระนาดเอก. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2564, 50-62.  
สันติ อุดมศรี. (2563). ส านวนกลอนเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น : ครูสงบ ทอง
เทศ หนึ่งในต านานระนาดเอกแห่งภาคตะวันออก. วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 3, 45-56.  
สันติ อุดมศรี. (2562). ความงามของส านวนกลอนระนาดเอก เพลงทะแย สามชั้น ส านัก
ดนตรีไทยครูรวม พรหมบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20,  ุ65-
80.  
สันติ อุดมศรี. (2561). กราวใน กราวนอก: ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี. วารสาร
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26, 276-291.  
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3. อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล  
ผลงานวิจัย 
  
  

หัวหน้าโครงการ 
2559 ความถี่เสี่ยงดนตรีไทยจากการขับร้องเพลงไทยเดิมโดยใช้ทฤษฎีแอปโซลูทพิช แหล่ง
ทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 0 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จาก
ส่วนงาน งบประมาณ 75,000 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
ผู้ร่วมวิจัย 
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 75,000 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 
  
  

ระดับชาติ 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2563). ระบบเสียงดนตรีไทยกับการขับร้องเพลงไทยเดิม. ทีทัศน์
วัฒนธรรม, 19, 195.  
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2561). การออกแบบเสียงในการแสดงเพลงลูกทุ่ง. วารสารดนตรีและการ
แสดง, 3, 86.  
Anukul, T. (2018). Current Situation of Chinese Music in Chonburi Province: 
Case Study of Buddha Samakom SawangHet Dhamasatan Association. MUSIC 
& PERFORMING ARTS JOURNAL, 4, 81.  

บทความตีพิมพ์
เผยแพร่ 
  
  

ระดับนานาชาติ 
Anukul, T. (2021). “The Current Survival of Thai Traditional Music Tunning in 
Contemporary Trends” The 7th Burapha University International Conference 
on Interdisciplinary Research “Redesigning Research and Innovation for 
Sustainability” (pp.155-160) 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2562). การเล่าเรื่องขุนน้ านางนอนผ่านดนตรีแจ๊ส. ในการประชุมงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Burapha University International 
Conference on Interdisciplinary Research (pp.-) 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2557). กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่. ในการ
ประชุมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มานุษยดนตรีวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(pp.-) 
ระดับชาติ 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2564). การสร้างสรรค์ผลงานจากวิถีชุมชนผ่านเทคโนโลยีด้านดนตรี. ใน
การประชุมการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการ
แสดงนิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ประจ าปี 2564 “ศิลปกรรมและการออแบบ
ในช่วงเวลาแห่งความพลิกผัน” (pp.205 - 216) 
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ธนะรัชต์ อนุกูล. (2560). ดนตรีจีนในพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่งเหียง อ าเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. ในการประชุมการสัมมนาวิชาการและการน าเสนองานวิจัย 
(pp.120) 

 

4. ผศ. ศานติ เดชค ารณ   
ผลงานวิจัย 
  

หัวหน้าโครงการ 
2557 การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 
75,000 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2557 การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 
75,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระดับชาติ 
อิทธิวัฒน์ ถาวร, ศานติ เดชค ารณ. (2565).  “ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง Der Erlkönig 
ในการแสดงเดี่ยวของ อิทธิวัฒน์ ถาวร”. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับ
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 “Bring the ACTION: Music in the 
Next Generation”. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

 

5. อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ  
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2563 การประพันธ์ท านองบทเพลงร้องจากวรรณคดีไทยเรื่องมัทนะพาธา : ห้วงแห่งรัก 
แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการแสดง 
ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 
  

ระดับชาติ 
ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ. (2564). กระบวนการขับร้องประสานเสียงของคณะขับร้อง
ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา. การประชุมการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการแสดงนิทรรศการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 
ประจ าปี 2564 “ศิลปกรรมและการออแบบในช่วงเวลาแห่งความพลิกผัน” (pp.231 - 
245) 
ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ. (2564). การวิเคราะห์บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธาเพ่ือ
ประพันธ์เพลงชุดห้วงแห่งรัก. วารสารดนตรีและการแสดง, 7, 1-15.  
ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ. (2559). การเตรียมความพร้อมในการท าการแสดงการขับร้องเพลง
คลาสสิก. วารสาร ดนตรีและการแสดง, 2, 74.  
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6. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ  
ผลงานวิจัย 
  
  
  

หัวหน้าโครงการ 
2560 การสร้างท านองร้อง จากค าร้องในเพลงไทย แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน 
งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี
2558 หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรีไทย 
แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 0 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี
ผู้ร่วมวิจัย 
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จาก
ส่วนงาน งบประมาณ 75,000 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุร ีงบประมาณ 75,000 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 
  
  

ระดับชาติ 
ศุภกร สุธงษา, จันทนา คชประเสริฐ. (2565). กรรมวิธีการสร้างตะโพนของนายพนม พนม
มรรค (ช่างยุ่น ชลบุรี) ต าบลหนองรี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 “Bring the 
ACTION: Music in the Next Generation”. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
จันทนา คชประเสริฐ. (2564). รากฐานที่ทัดเทียม : ดนตรีไทยศึกษา. วารสารความเป็น
ธรรมทางสังคมและความเหลื่อมล้ า, 2, 51-63.  
จันทนา คชประเสริฐ. (2564). ร่ายใน-ร่ายนอก : การด าเนินเรื่องของโขนละคร. วารสาร
ดนตรีและการแสดง, 7, 134.  
จันทนา คชประเสริฐ. (2562). โขน : วธิีการขับร้อง ตอน พระรามตามกวาง. วารสารดนตรี
และการแสดง, 5, 77-87.  
จันทนา คชประเสริฐ. (2560). สังคีตการ : นิยาม ความหมายและปฏิเวธ. วารสารดนตรี
และการแสดง, 3, 97-109.  
จันทนา คชประเสริฐ. (2560). หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการ
ประกวดดนตรีไทย. วารสารครุศาสตร์สาร, 61, 11-15.  
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7. ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรฐ 
ผลงานวิจัย 
  
  
  
  
  

หัวหน้าโครงการ 
2565 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีพ แหล่งทุน เงนิรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 640,000 คณะ
ดนตรีและการแสดง ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2564 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีพ แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 550,000 
คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2559 วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: จังหวัดตราดและจังหวัด
จันทบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 449,955 คณะดนตรี
และการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2557 ร าวงย้อนยุค กรณีศึกษา คณะร าวงย้อยยุคต าลึงทอง แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วน
งาน งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2556 วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 
50,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
2555 วัฒนธรรม แตรวงชาวบ้าน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จาก
ส่วนงาน งบประมาณ 75,000 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
ผู้ร่วมวิจัย 
2565 การบริหารชุดโครงการวจิัยศูนย์การเรียนรู้ อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี) แหล่งทุน เงินรายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 439,000 คณะวิทยาศาสตร์ 
- มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุร ี
2564 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
งบประมาณ 560,000 ส านักบริการวิชาการ - มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 
  
  
  
  
  

ระดับชาติ 
รณชัย รัตนเศรษฐ, พิทักษ์ สูตรอนันต,์ พิมลพรรณ เลิศล้. (2565). การถอดบทเรียนองค์ความรู้
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ: กรณีศึกษาคณะ
เพลงล าภาวัดบางปรือ จังหวัดตราด. วารสารดนตรีรังสิต, 17, 104-120. 
พูลพงศ์ สุขสว่าง, รณชัย รัตนเศรษฐ. (2563). การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านดนตรีของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลง: การศึกษาเชิงพฤติกรรม
และคลื่นไฟฟ้าสมอง.. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26, 100-116. 
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2562). วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษาคณะเพลงขอทานบ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด. ดนตรีและการแสดง, 5, 88-99.  
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รณชัย รัตนเศรษฐ. (2560). วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษาหนังตะลุง คณะรักษ์ตะลุงจังหวัดตราด. วารสารดนตรีรังสิต, 12, 111-116.  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2558). บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทย. ดนตรีและ
การแสดง, 1, 66-79.  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2557). วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. 
วารสารศิลปกรรมบูรพา, 17, 123-144.  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2555). เครื่องดนตรีตระกูลพิณ : วัฒนธรรมดนตรีพิณ-ผีผา 
(Phin&Pipa) กับสื่อสุนทรียรส. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 15, 120-129.  

 

8. อ.ดร. จักรี กิจประเสริฐ  
วารสารตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ระดับชาติ 
Kijprasert, C. (2018). "Maharaj Bhumibol" Music composition for paying a 
farewell to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. MUSIC & PERFORMING 
ARTS JOURNAL, 4, 7.  

 

9. อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์  
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2564 การประพันธ์เพลง Clarinet Evolution ส าหรับการบรรเลงเดี่ยวคลา
ริเน็ตและคอมพิวเตอร์ดนตรี แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 
100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 
  

ระดับชาติ 
เจตน์สฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์, อัครพล เดชวัชรนนท์. (2565). การเตรียมพร้อมส าหรับ
การแสดงเดี่ยวทรัมเป็ตในงานดนตรีนิพนธ์ของ นายเจตสฤษฎิ์ วิสิทธิวงศ์ 
กรณีศึกษาเพลง Proclamation ประพันธ์โดย Ernest Bloch. การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION 
ครั้งที่ 1 “Bring the ACTION: Music in the Next Generation”. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
อัครพล เดชวัชรนนท์. (2564). การวิเคราะห์และตีความบทประพันธ์ บทเพลง 
Three Pieces for Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตราวินสกี. ดนตรีและ
การแสดง, 7, -.  
อัครพล เดชวัชรนนท์. (2562). อรรถาธิบายวิธีการบรรเลงของวงคลาริเน็ตออง
ซอมเบิล กรณีศึกษา: บทเพลง Danse Macabre ประพันธ์โดย Camille Saint-
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Saens เรียบเรียงส าหรับวงคลาริเน็ตอองซอมเบิลโดย วรรธนะ ตันเจริญผล. 
ดนตรีและการแสดง, 4, 19.  

 

10. อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน  
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 
  
  

ระดับชาติ 
ณัฐศรัณย์ ทฤษฏิคุณ, ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2565). แนวทางการสร้างสรรค์
บทเพลง “ฮอร์นแห่งสยาม” ประพันธ์ส าหรับวงฮอร์น 5 ชิน้. วารสารทีทัศน์
วัฒนธรรม. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. กรุงเทพมหานครม 21, -. 
ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2564). แนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง
ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพาชุด "เสียงประสานบูรพา". วารสารดนตรีและการแสดง, 
7, -. 
ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2563). การเรียบเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์
อาทิตย์อับแสงส าหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ, 
2, -.  
ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2561). แนวคิดงานสร้างสรรค์การเรียบเรียงเสียง
ประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงค์. วารสารดนตรีและการแสดง, 4, 
97-113.  

 

11. อ. ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ 
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 

Subhakarn, B. (2022). The Use of the Consomant Sounds in 
Vocalization : Background, Questions, and Singing Importance. 
Wipittpatanasilpa Journal of Arts, Graduate School. Bangkok. 2(1), 
บุณฑริกา จุลนพ, ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ. (2565). กรณีศึกษาความเชื่อมโยงของ
ส าเนียงการเอ้ือนและโน้ตประดับที่พบในการขับร้องเพลงคลาสสิก เพลงแจ๊ส 
และ เพลงสมัยนิยม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีส าหรับนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION ครั้งที่ 1 “Bring the ACTION: Music in 
the Next Generation”. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 
09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

2 ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรม เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร
จากรายงานผลการประเมิน (Transforming 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

Feedback Report into Improvement Plan for 
Programs) ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 
13.00-16.30 น. 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

 

3 ธนะรัชต์ อนุกูล การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรม เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร
จากรายงานผลการประเมิน (Transforming 
Feedback Report into Improvement Plan for 
Programs) ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 
13.00-16.30 น. 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 
 

 

4 สันติ อุดมศรี การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมนิตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

5 ศานติ เดชค ารณ โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

6 จันทนา คชประเสริฐ การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่

ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อ
พัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 08.30-16.00 น. 

 

 

4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เจ้าหน้าทีว่ิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการดนตรี
และการแสดง นักวิชาการเงินและพัสดุ 

ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 ชลธิกา บุญก่อเกื้อ 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง  
แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

2 ชลันดา พันธุ์พานิช 
เจ้าหน้าที่วิจัย 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ในวันที่  9 มีนาคม พ.ศ.
2565 เวลา 13.00-16.30 น. 
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ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

3 นางสาวบุษกร มณีสุ
ธรรม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา" 

 

4 นางสาวอัมพร ข าภู่  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 09.00-12.00 น. 

 

โครงการอบรมหลักสูตร "กฏหมายกับการบริหารงาน
บุคคล" 
3 ธันวาคม 2564 13.00-16.30  น. 

 

โครงการอบรมการบริหารงานบุคคลในยุคดิจิตอล 
7 ธันวาคม 2564 13.00-16.00 น. 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา
งานประจ าส่ืงานวิจัย (R2R) ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ” ครั้งที่ 2 
15 ธันวาคม 2564 9.00-16.00 น. 

 

โครงการบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ม.ค. 65 08.00-12.00 น. 

 

โครงการอบรมเป็นผู้จัดการประชุมด้วยระบบ Zoom 
28 มกราคม 2565 09.00-12.00 น. 

 

5 ปาณิศา กิมทรง 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

สัมมนาออนไลน์ "The Next Normal Education: 
Accelerating Research & Innovation for New 
Skills"  
29 ตุลาคม 2564 13.30 - 15.30 น. 

 

การเป็นผู้จัดการประชุมด้วย ZOOM 
25 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. - 12.00 น. 
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ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูล
บทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” 
14 ธันวาคม 2564 09.00-12.00 น. 

 

ประชุมเรื่อง “แนะน าระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่น
ใหม่” 
17 กุมภาพันธ์ 2565 09.00 - 12.00 น. 

 

กรู้ด้านควโครงการบรรยายพิเศษออนไลน์ เรื่อง 
“การสร้างความตระหนัามม่ันคงไซเบอร์” 
24/03/2565 13.30-16.30 

 

6 สุภัทรชัย จีบแก้ว  
นักวิชาการศึกษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือพัฒนา 
BUU MOOC รุ่นที่ 2 
10 มีนาคม พ.ศ.2565 08.30-16.00 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูล
บทความผ่านระบบ Fast Track Indexing” 
14 ธันวาคม 2564 09.00-12.00 น. 

 

ประชุมเรื่อง “แนะน าระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่น
ใหม่” 
17 กุมภาพันธ์ 2565 09.00 - 12.00 น. 

 

7 มานพ เกษประดิษฐ 
นักวิชาการดนตรีและ
การแสดง 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือพัฒนา 
BUU MOOC รุ่นที่ 2 
10 มีนาคม พ.ศ.2565 08.30-16.00 

 

8 นางสุกญัญา จารุธัม
โม 
นักวิชาการเงินและ
พัสดุ 

กระบวนการจัดซื้ือจัดจ้างและการบริหารสัญญา
ภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน 
5 เมษายน พ.ศ.2565 9.00 – 16.30 น. 
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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 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
เดือน/วัน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

1 ติยาณี ตันติรถานนท์ การสืบทอดบ้านล าเจียกดนตรีไทย 
จังหวัดระยอง 

3/25/2021   

2 ปภัสสร น้ าดอกไม้ การสืบทอดวงปี่พาทย์คณะครูช้วน  
เรืองเดช 

3/25/2021   

3 นิราภร ขุนทอง การสืบทอดวงปี่พาทย์มอญ คณะ
ครูบุญสม คล้ าประเสริฐ ต าบลบ้าน
กล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

3/26/2021   

4 เมธาธร ไชยผง กรรมวิธีการสร้างโทนโคราช 
กรณีศึกษาช่างสมัย รอดกลาง 

4/2/2021   

5 นาย กุลวรรธน์ สังข์ภา
พันธ์ 

การศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวยูโฟ
เนียมของนายกุลวรรธน์ สังข์ภา
พันธ์ 

7/13/2021   

6 สหภพ มีแก้ว การประพันธ์บทเพลงสมัยใหม่ : 
ศึกษาผ่านแผงแป้นอักขระ 

7/13/2021   

7 นายกุลวรรธน์ สังข์ภา
พันธ์ 

การศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวยูโฟ
เนียมของนายกุลวรรธน์ สังข์ภา
พันธ์ 

7/13/2021   

8 น.ส.สภุาพร จ้อยชด
ช้อย 

ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงแจ๊สใน
การแสดงเดี่ยวของ สุภาพร จ้อยชด
ช้อย 

7/27/2021   

9 นาย ธรรมชัย ชาวเหนือ การศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวเฟ
รนช์ฮอร์นของนายธรรมชัย ชาว
เหนือ 

7/27/2021   

10 พงษ์ศิริ แก้วบริสุทธิ์ การศึกษาการบรรเลงเดี่ยว
คลาริเนตของ พงษ์ศิริ แก้วบริสุทธิ์ 

7/28/2021   
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
เดือน/วัน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

11 ณรัก  ไชยมิตร ดนตรีสร้างสรรค์ผ่านงานจิตรกรรม 
starry night over the rhone 
ของ Vincent Willem van Gogh 

7/28/2021   

12 น.ส.พรรษชล บุญส่ง การศึกษาการประพันธ์บทเพลง
สมัยใหม่ : ศึกษาผ่านกระดิ่งลม 

7/29/2021   

13 กฤชณัท สุนทรอ าไพ ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง
คลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
กฤชณัท สุนทรอ าไพ 

7/30/2021   

14 เฉลิมพร เหลืองประสบ
โชค 

ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง
คลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
เฉลิมพร เหลืองประสบโชค 

8/1/2021   

15 อารยา ยังค า ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง
คลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
อารยา ยังค า 

9/4/2021   

16 จุมพล วรยศ การศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวฟลู
ตของนายจุมพล วรยศ 

9/4/2021   

17 ธนทัต มณีนูญธวัฒน์ ศึกษาวิธีการบรรเลงเปียโนของ 
ธนทัต มณีนูญธวัฒน์ 

9/4/2021   

18 ศรัณย์กร ไก่แก้ว ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลง
คลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ
ศรัณย์กร ไก่แก้ว 

9/5/2021   

19 นายธนดล ด้วงเงิน  การศึกษาชมรมรักษ์ดนตรีไทย 
จังหวัดชลบุร ี

9/5/2021   

20 ภูมิพัฒน์ ไชยกุลวัฒน์ ศึกษาวิธีการบรรเลงกลองชุดของ 
นายภูมิพัฒน์ ไขยกุลวัฒน์ 

9/5/2021   

21 วรฤทัย ทัพโยธา การศึกษาเพลงพิธีกรรมคณะดนตรี
ประสิทธิ์สังคีต ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

9/6/2021   

22 ปิ่นมนัส พึ่งพิบูลย์ ศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์
คลาสสิก 

9/6/2021   
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
เดือน/วัน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

23 วรฤทัย ทัพโยธา การศึกษาเพลงพิธีกรรมคณะดนตรี
ประสิทธิ์สังคีต ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

9/7/2021   

 
 
 
 
 
 
 
 


