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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมิน
ตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

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 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 หวังว่า 
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่
แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจใน
มาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 
 
 ………………………………………………………… 
 (คณบดี) 
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1  ส่วนน า 
 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับ (ปริญญาตรี) มีจ านวนนิสิต 
251 คน อาจารย์ประจ า 12 คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 2 คน  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ 4 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 3 
AUN-QA 5 Academic Staff ระดับ 4 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ 3 
AUN-QA 7 Facilities and Infrastructure ระดับ 3 
AUN-QA 8 Output and Outcomes ระดับ 3 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 
การด าเนินการประเมินตนเองและการจัดท ารายงาน SAR หลักสูตรมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. ขั้นวางแผน 
 หลักสูตรวางแผนและออกแบบรายการข้อมูลที่ต้องการข้อมูลส าหรับใช้อธิบายการด าเนินการในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ให้กับผู้รับผิดชอบของคณะ หลักสูตรวางแผนให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
โดยแบ่งออกเป็นตัวบ่งชี้ 
 2. ขั้นการด าเนินการ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามหมวดหมู่ที่ได้วางแผนไว้ โดยมีประธาน 
และเลขานุการ เป็นผู้ประสานงานโดยใช้จากข้อมูลจากรายการที่ผู้รับผิดชอบของคณะได้ส่งกลับมาให้ จากนั้น 
ประธานรวบรวมรายงานการประเมินตนเองจัดท าในรูปแบบเอกสาร 
 3. ขั้นตรวจสอบ 
 มีประธาน และเลขานุการ หลักสูตร ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง ความเชื่อมโยงของแต่
ละตัวบ่งชี้ ก่อนส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
 4. ขั้นการปรับปรุง 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน เพ่ือหาข้อควรพัฒนาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือการพัฒนาประเทศ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
ปรัชญาคณะดนตรีและการแสดง 
“ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา” 
วิสัยทัศน์  
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงคู่ชุมชนภาคตะวันออก” 
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 “ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง”  หมายถึง ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านดนตรี การแสดงและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตะวันออกด้วยงานวิจัย งานสร้างสรรค์  งานวิชาการ  ที่มีคุณภาพสามารถ
เชื่อมโยงคน องค์กร ชุมชนภาคตะวันออก และประเทศ 
 “คู่ชุมชนภาคตะวันออก”  หมายถึง  เรียนรู้ อนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดองค์ความรู้รากวิถีวัฒนธรรมให้คงอยู่   
ทันสมัย  สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน  สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง   และสร้างคุณค่า  เพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชน 
 
พันธกิจ 
 จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ  คณะฯ  ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้
ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย   
 (1) วิชาการและการเรียนการสอน   
 (2) การวิจัยและงานสร้างสรรค ์  
 (3) การบริการวิชาการแก่สังคม   
 (4)  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 (5)  การพัฒนาคณะ ฯ ให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 
 
ปรัชญาของหลักสูตรฯ 

“สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ เพื่ออนุรักษ์และสร้างสรรค์ดนตรีสู่สากล” 
 จากปรัชญาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 และปรัชญาหลักสูตร ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 ได้ระบุไว้ว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตนักแสดงที่มีความรู้และ
ทักษะปฏิบัติทางด้านศิลปะการแสดง การออกแบบเพ่ือการแสดง นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
สามารถสร้างสรรค์การแสดงบนรากวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานและด ารงคงไว้ซึ่งความดีบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ของคณะดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “และพันธกิจโดยหลักสูตร ฯ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน สามารถอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างนวัตกรรม โดยใช้วิธีการจัดการและการสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางการแสดงเป็นอย่างดี 
รวมไปถึงมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับสากล ให้สร้างนิสิตเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
พร้อมรับใช้สังคม ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชามีวัตถุประสงค์ในการสร้างบัณฑิตให้
ตอบรับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิต บัณฑิตต้องเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน
อย่างสม่ าเสมอ 2) มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านการแสดงและปฏิบัติด้านการแสดงในบริบทที่สามารถ
น ามาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 3) มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัย
สร้างสรรค์ด้านการแสดง 4) มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านการแสดง น าไปวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 5) มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับอ่ืนใน
บริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร 6) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอ
กระบวนการทางความคิดด้านการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง 7) สามารถ
แสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์การแสดงได้  
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 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มี
องค์ความรู้ด้านการแสดง สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดง รวมถึงนวัตกรรม โดย
จัดการอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์ทางด้านดนตรีและการแสดงเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี เป็นบุคลากร
ผู้พัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงให้กับประเทศชาติเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและ
สามารถใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะได้ประกอบอาชีพศิลปิน ธุรกิจทางการแสดง ครูสอนการ
แสดง นักวิชาการทางการแสดง 
 
2  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
2.0 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ มานิต เทพปฎิมาพร ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม 
อาจารย์ ภัชภรชา แก้วพลอย ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 
อาจารย์ นพพล จ าเริญทอง ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 
อาจารย์ คณพศ  วิรัตนชัย ศป.ม. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
อาจารย์ ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม 
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ คอลิด มิด า  นศ. ม. สื่อสาร การแสดง 

อาจารย์ ดร. พิมลพรรณ เลิศล้ า ปร.ด.วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม  
อาจารย์อดร. ณัฎฐนันธ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด ดุริยางคศิลป์ 

อาจารย์ วิสาขา แซ่อุ้ย กศ.ม. ศิลปะการแสดงศึกษา 
อาจารย์ มโน วนเวฬุสิต นศ.ม. การภาพยนตร์ 

 
 (1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของปีที่ท า
การประเมิน 
(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ใน
การท าการสอน 

อาจารย์ มานิต  เทพปฏิมาพร ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม 2558-ปัจจุบัน 
อาจารย์ ภัชภรชา แก้วพลอย ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 2558-ปัจจุบัน 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ใน
การท าการสอน 

อาจารย์ นพพล จ าเริญทอง ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 2549-ปัจจุบัน 
อาจารย์ คณพศ  วิรัตนชัย ศป.ม. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 2557-ปัจจุบัน 
อาจารย์ ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม 2542-ปัจจุบัน 
อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง 2553-ปัจจุบัน 
อาจารย์ คอลิด มิด า  นศ. ม. สื่อสาร การแสดง 2557-ปัจจุบัน 

อาจารย์ ดร. พิมลพรรณ เลิศล้ า ปร.ด.วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม  2549-ปัจจุบัน 
อาจารย์ ดร. ณัฎฐนันธ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด ดุริยางคศิลป์ 2549-ปัจจุบัน 

อาจารย์ วิสาขา แซ่อุ้ย กศ.ม. ศิลปะการแสดงศึกษา 2562-ปัจจุบัน 
อาจารย์ มโน วนเวฬุสิต นศ.ม. การภาพยนตร์ 2558-ปัจจุบัน 

 

(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ชื่ออาจารย์ 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มานิต  
เทพปฏิมาพร 

ปริญญาโท 2557 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ การจัดการ
วัฒนธรรม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตร ี 2548 ศ.บ. ศิลปบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย สถาบนับัณฑิต
พัฒนศิลป ์

ภัชภรชา  
แก้วพลอย 

ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฏสวนสุนนั
ทา 

ปริญญาตร ี 2549 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

นพพล จ าเริญทอง ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฏสวนสุนนั
ทา 

ปริญญาตร ี 2536 ศษ.บ. ศึกษาศาสตร ์ นาฏศิลป์ไทย สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล 

คณพศ  วิรัตนชัย ปริญญาโท 2557 ศป.ม. ศิลปกรรม ทัศนศิลป์และ
การออกแบบ 

ม.บูรพา 

ปริญญาตร ี 2542 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

ไพบูลย์  
โสภณสุวภาพ 
 
 

ปริญญาโท 2550 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ การบริหาร
วัฒนธรรม 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตร ี 2541 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 
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ชื่ออาจารย์ 
ระดับ

การศึกษาที่
จบ 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

จุฬาลักษณ์  
เอกวัฒนพันธ ์

ปริญญาโท 2552 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ การบริหารศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ม.บูรพา 

ปริญญาตร ี 2541 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คอลิด มิด า ปริญญาโท 2553 นศ.ม. นิเทศศาตร์ สื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี 2549 นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ นิเทศศาสตร์ ม.บูรพา 

พิมลพรรณ เลิศล้ า  ปริญญาเอก 2558 ปร.ด ศิลปกรรม วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ม.ขอนแก่น 

ปริญญาโท 2545 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2543 ศศ.บ. ศิลปศาสตร์ นาฏศิลป์และ
การละคร 

ม.ราชภัฏสวน 
สุนันทา 

ณัฎฐนันธ์ เอ้ือศิลป์  ปริญญาเอก 2563 ศป.ด ศิลปกรรม ดุริยางคศิลป ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท 2545 ศป.ม. ศิลปกรรม มานุษยดุริยางค
วิทยา 

ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

ปริญญาตรี 2539 กศ.บ. ศึกษาศาสตร ์ ศิลปะการแสดง 
 

ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

วิสาขา แซ่อุ้ย ปริญญาโท  กศ.ม. ศึกษาศาสตร ์ ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

ปริญญาตรี 2553 ศป.บ. ศิลปกรรม ดนตรีและการ
แสดง 

ม.บูรพา 

มโน วนเวฬุสิต ปริญญาโท 2555 นศ.ม. นิเทศศาสตร ์ การภาพยนต ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี 2550 นศ.บ. นิเทศศาสตร ์ นิเทศศาสตร ์ ม.บูรพา 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีท่ี 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีท่ี
ลาออก 

อาจารย์ มานิต  เทพปฏิมาพร ศศ.ม. การจัดการทาง
วัฒนธรรม 

2 มี.ค.2558  

อาจารย์ ภัชภรชา แก้วพลอย ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 1 ก.พ. 2558  
อาจารย์ นพพล จ าเริญทอง ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 1 ก.พ. 2549  
อาจารย์ คณพศ  วิรัตนชัย ศป.ม. ทัศนศิลป์และการ

ออกแบบ 
1 ต.ค. 2557  

อาจารย์ ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ศศ.ม. การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

1 ก.ค. 2552  

อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง 1 ต.ค. 2553  
อาจารย์ คอลิด มิด า  นศ. ม. สื่อสาร การแสดง 1 มี.ค. 2557  
อาจารย์ ดร. พิมลพรรณ เลิศล้ า ปร.ด.วิจัย ศิลปะและ

วัฒนธรรม  
16 ต.ค 2549  

อาจารย์ ดร. ณัฎฐนันธ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด ดุริยางคศิลป์ 1 ต.ค. 2546  
อาจารย์ วิสาขา แซ่อุ้ย กศ.ม. ศิลปะการแสดงศึกษา 1 ต.ค. 2562  
อาจารย์ มโน วนเวฬุสิต นศ.ม. การภาพยนตร์ 1 ธ.ค. 2560  
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือ
ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไมต่่ ากว่าผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวชิาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 2 
ใน 5 ต้องมีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารยป์ระจ า 
    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กนั หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคณุวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 
    คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
    มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาทีส่อนไมน่้อยกว่า 6 ปี 
    อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยป์ระจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนนิการได้ 
แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอด
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ดว้ย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 

5. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
 

สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
 ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่ก าหนด) 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก 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 ขุมปัญญา
ตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือการพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 หลักสูตรก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนคาดหวังผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละ
ด้านจะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด ดังนี้ ผู้เรียน ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ และตรงต่อเวลาทั้งกับตัวเองและผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมข้างต้น เป็นคุณธรรม
พ้ืนฐานของนักแสดงและศิลปินอันเนื่องมาจากความตรงต่อเวลาของการประเมินการเรียนรู้ รับผิดชอบงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ความซื่อสัตย์สุจริตในจรรยาบรรณของนักปฏิบัติและนักออกแบบทางการ
แสดง ไม่อาจลอกเลียนความคิดสร้างสรรค์ของผู้อ่ืนเพ่ือตนเองได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้สอดคล้องกับ
พันธกิจที่ 1 
          ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านการแสดงในหลากหลายบริบทและสามารถ
ประยุกต์ใช้ โดยการปรับความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดความรู้และเข้าใจการโครงสร้างทฤษฎีพ้ืนฐานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
และ พัฒนาน าเอาทฤษฎีพ้ืนฐานนั้นมาบูรณาการกับรายวิชาที่สูงขึ้นในชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 
ตามล าดับ เมื่อผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในวิชาทฤษฎีที่ดีแล้ว สามารถท าให้การพัฒนาในภาคปฏิบัติมีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรได้คาดหวังไว้ เพ่ือสร้างผลงานที่เหมาะสมกับอาชีพของตนได้ โดยผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในข้อนี้สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 และ 3 
          ความรู้ด้านการวิจัยและการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในชั้นปีที่ 4 ของการศึกษาในหลักสูตร จะต้องเรียนวิชา
วิจัยรวมถึงระเบียบวิธีวิจัยในการสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษากระบวนการวิจัย
ตามความสนใจของตนเอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง เรียบ
เรียงเป็นงานวิจัยและน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งอาจารย์ประจ าและผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ความคาดหวังจากผลการเรียนรู้ในข้อนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจใน
หลักการและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสามารถใช้องค์ความรู้มาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหา
ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยที่ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การท างานจริงจากกิจกรรมของคณะฯ เป็น
ประจ า ส่งผลให้ผู้เรียน มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค ์
         การท างานร่วมกับผู้อ่ืนผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกฝนในเรื่องของจิตพิสัย ให้เกิดการรับรู้ 
ในบริบทที่แตกต่างกันในแง่ของความคิด วัฒนธรรม และองค์กร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ผลการเรียนรู้นี้ 
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดแนวคิดในการท างานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกัน โดยท างานในรายวิชาหรือโครงการที่เน้นแนวทางแบบ APBL (Arts Project Based Learning) กับ
ศิลปินต่างประเทศ ครู อาจารย์ บุคลากร ฯลฯ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลการเรียนรู้ในส่วนนี้ สอดคล้องกับ
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พันธกิจที่ 2 ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ผู้เรียนสามารถน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค์
ศิลปะการแสดงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผลงานระหว่างนักแสดง ศิลปิน ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละวิชา นอกจากนี้ยังมีการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในข้อนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 2 และ 3 
        การแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของผู้เรียน เกิดจากกระบวนการแสดงผลงานศิลปะการแสดงเชิง
สร้างสรรค์ การเรียนการสอนตลอดทั้งโปรแกรม มุ่งเน้นที่การท าให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออก
ถึงตัวตนผ่านงานดังกล่าว จากการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการเรียนรู้ทางทฤษฎี แล้วน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งที่ตนเองท า อย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาในการฝึกฝนของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องจนเกิดทักษะปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งในการน าเสนอผลงานวิชาการ โครงงาน การก ากับการ
แสดง การแสดงละคร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในส่วนนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ 3 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2559 
และหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ บัณฑิตต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการแสดง นาฏศิลป์และการออกแบบเพ่ือการ
แสดงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ ดังนี้ นักแสดง นัก
ออกแบบเพ่ือการแสดง เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ครู อาจารย์ รับราชการ หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี 
พ.ศ. 2564 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตจากผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ 
ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน หลังจากที่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ 
นี้ จากการท า Focus group  เพ่ือให้ศาสตร์ทางศิลปะการแสดงมีความชัดเจนและมีเนื้อหาที่ตรงตามศาสตร์
ด้านศิลปะการแสดง และมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีการน า มคอ.02 ประชาสัมพันธ์บน หน้าเวปไซต์
ของคณะฯ  
 

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

หลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ หลายแพลตฟอร์ม ทั้ง เวปไซต์คณะดนตรีและการแสดง  
Line official twitter และ Facebook 

 
 
 

https://www.mupabuu.com/
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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 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ บัณฑิตต้องมีความ
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางการแสดงและการออกแบบเพ่ือการแสดง ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรที่
คาดหวัง โดยก าหนดหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยการออกแบบของ
หลักสูตรฯ ได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องตั้งแต่วิชาทฤษฎีเพ่ือสามารถต่อเติม เพ่ิมเติมสรรมถนะในการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติให้มีพัฒนาการได้ตรงกับความต้องการและความคาดหวัง ทั้งในเรื่องของการท างานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติสามารถน ามาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสม
กับวิชาชีพของตน สามารถท าการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดงอย่างมีความเข้าใจหลัก
และกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง ท าให้สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่แตกต่าง
กันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร ในการใช้ภาษาในการสื่อสารนั้น บัณฑิตสามารถน าเสนอ
กระบวนการทางความคิดด้านศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถ
แสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงได้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์
บัณฑิตที่จบ มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนสอนจากการได้ร่วมท างานกับบัณฑิต
ต่างสถาบัน หรือสามารถใช้องค์ความรู้จากรายวิชาบังคับในการประกอบวิชาชีพ เช่น วิชาพ้ืนฐานการแต่งหน้า  
 

 2. 1. 3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of 
bothgeneric outcomes ( related to written and oral communication, problemsolving, 
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 

1.หมวดวิชาแกน 

77010164 แก่นดนตรีและการแสดง  
              Essence in Music and Performing Arts 
77020264 การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างความบันเทิง 
               Digital Media Practice for Entertainment 
77030364 โครงการสร้างนวัตกรรมจากขนบวิถี 
               Innovation from Tradition Project  

2. หมวดวิชาเอก 
2.1 วิชาเอกนาฏศิลป์และก ากับลลีา 
2.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 

77410164 วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย 
               Evolution of Thai Classical Dance  
77410364 การเตรียมความพร้อมประกอบการแสดงนาฏศิลป ์
               Preparation for Dance Performance  
77410264 นาฏศิลป์ ไทยมาตรฐาน  
               Thai Classical Dance Repertoires 
77430164 นาฏศิลป์ ไทยหลังสมยัใหม ่
               Thai Post-Modern Dance 
77430364  ร าหน้าพาทย ์Rum Nar Path 
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กลุ่มวิชา รายละเอียดวิชา 

2.1.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
 
 
 
 
 

77410964 นาฏปฏิภาณ  
               Dance Improvisation 
77421364 การก ากับลีลา 1  
              Choreography I 
77430964 การก ากับลีลา 2 
              Choreography II 
77430864 การสร้างนาฏกรรม 
               Production of Dance Theatre 

77411064 หลักการสร้างและจัดองค์ประกอบทางนาฏศิลป ์
               Principles of Dance Composition 
77420164 นาฏศิลป์ ไทยสมัยใหม่  
              Thai Modern Dance 

77420264 เทคนิคการเต้นแบบตะวันตก 
               Western Dance Technique 

77420364 อัตลักษณ์และรูปแบบตัวละครในนาฏศลิป์ ไทย  
               Identity and Style of Characters in Thai 
               Classical Dance Theatre 
77420464 การร าใช้อาวุธ  
               Weapon Dance 

77030264 ละครไทย  
               Thai Traditional Dance Theatre 

2.2 วิชาเฉพาะด้านศิลปะการแสดงนิพนธ์และ 
      การฝึกปฎิบัติงาน 
 
 
 

77340264 ศิลปะการแสดงนิพนธ ์
               Performing Arts Thesis 

77340364 การฝึกปฏิบัติงานด้านศิลปะการแสดง 
               Performing Art Internship 

  
 จากตารางหลักสูตรได้แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้ถูกออกแบบให้มีทั้งผล
การเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะทาง ซึ่งหลักสูตรได้ออกแบบผลการเรียนและถ่ายทอดไปสู่รายวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ    
 2.อมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับประยุกต์
สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
 3. มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดง 
    4. มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
    5. มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและ
องค์กร 
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    6. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านศิลปะการแสดง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเก่ียวข้อง 
    7. สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง 
 

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 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2559 
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีความ
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางด้านการแสดง นาฏศิลป์และการออกแบบเพ่ือการแสดง ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้วางแผนหาแนวทางการ
ส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตจากผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน 
หลังจากที่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมี งานท าทุกคน โดยสามารถ
ท างานผ่านระบบการท า MOU ส่งเสริมการค้นคว้าเพ่ือให้มีความรู้อย่างยั่งยืน มีการปรับรายวิชาที่ซ้ าซ้อน 
น ามาออกแบบปรับปรุงในหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 (ในรูปแบบ module) เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ว่าจ้าง อีกทั้งเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดส่วนบุคคลโดย
ปรับแผนการจัดการศึกษาให้มีรายวิชาเป็นลักษณะกลุ่มวิชาที่สามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษา
ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education –OBE) ที่ชัดเจนขึ้น โดยที่กลุ่มวิชาในลักษณะนี้สามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบ Non Degree ที่สามารถเปิดห้องเรียนให้ผู้สนใจทั้งที่เป็นบุคคลและองค์กรสามารถเลือก
เรียนในชุดวิชาต่างๆ เพ่ือยกระดับทักษะการท างานของตนเอง ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่ เป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 
 

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
สุดท้ายทางด้านศิลปะการแสดง ที่อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านศิลปะการแสดง แล้วน ามาจัดเรียงผล
การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และมีการเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้บรรลุผลการเรียนรู้ได้
ตามท่ีคาดหวัง 
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ตาราง ที่ 2.1.2 โดยการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome) ดังนี้ 
PLO บรรลุ ไม่บรรลุ หมายเหตุ 

PLO 1 แสดงคุณลักษณะของผูม้ีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตรง 
         ต่อเวลา 

P   

PLO 2 แสดงภาวะความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่เปดิกว้าง และยอมรับ 
         ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

P   

PLO 3 แสดงคุณลักษณะของผูม้ีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ และ 
         จรรยาบรรณด้านศลิปะการแสดง 

P   

PLO 4 สามารถอธิบายและจบัใจความ ความเปน็มาแนวคิดราก 
         วัฒนธรรม และทฤษฎีดา้นศิลปะการแสดงได้ 

P   

PLO 5 สามารถจัดการ วางแผนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจาก 
         รากวัฒนธรรมได้อยา่งมรีะบบ 

P   

PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์งานศิลปะการแสดงได้อย่างเปน็ระบบ P   
PLO 7 สามารถบูรณาการความรู้ด้านศิลปะการแสดงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ P   
PLO 8 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปะการแสดงได้ P   
PLO 9 สามารถประเมินผลการท างานสรา้งสรรค์ด้านศิลปะการแสดงได้ P   
PLO 10 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี เข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเอง และรับฟัง 
           ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

P   

PLO 11 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม สามารถท างานร่วมกับ 
           ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

P   

PLO 12 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ 
           การท างานร่วมกันกับผู้อื่นได ้

P   

PLO 13 สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงได้ P   
PLO 14 สามารถสังเกต และปฏิบัติตามดา้นศิลปะการแสดงได้ P   
PLO 15 สามารถปฏิบัติดา้นศลิปะการแสดงได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน P   
PLO 16 สามารถจัดการวางแผน และสรา้งสรรค์ศิลปะการแสดงจากราก 
           วัฒนธรรมข้ึนมาใหม่ได้ 

P   

PLO 17 สามารถประเมินค่าตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์เพื่อการเรียนรู้ 
           ตลอดชีวิต ในสายงานศิลปะการแสดง 

P   

 

 หลักสูตรฯ มีการเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตให้บรรลุผลการเรียนรู้ได้ตามที่คาดหวัง 
เช่น การพัฒนาความเป็นวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง เพ่ิมองค์ความรู้ในสร้างงานศิลปะการแสดง เพ่ือสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมอย่างมีอัตลักษณ์ได้ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ความคิดวัฒนธรรมและองค์กร ผลการเรียนรู้ในข้อนี้ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ เรียนรู้การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนจากการท างานในรายวิชา หรือ โครงการที่เน้นแนวทาง APBL (Arts Project Based Learning) ผู้เรียน
ได้ท างานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ศิลปินชาวต่างประเทศ อาจารย์ บุคคลากร และสายงานอ่ืน ๆ เช่น นักแสดง 
นักกีฬา จิตรกร ฯลฯ  โดยบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในสถานศึกษา สามารถสร้างผลงานเพ่ือเลื่อนขั้นวิทยฐานะ
ได้อย่างสร้างสรรค์ บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันชั้นน าได้  
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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. 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้ ด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.02) 
ทั้งหมดไว้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแบ่งดังนี้ 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการ 
1. กลุ่มนิสิตปัจจุบัน ทางหลักสูตรศิลปะการแสดงจัดให้มีการประชุมออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา ผ่าน 

Application Google Meet โดยมอบหมายให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าพบ หารือกับ
นิสิต จากนั้นจะแยกห้องเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร วิธีการ
เข้าถึงโครงสร้างหลักสูตร (มคอ.02) อีกท้ังร่วมกันวางแผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี  จาก
การท ากิจกรรมดังกล่าวพบว่านิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิด
กับอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับปัญหาที่พบคือ นิสิตชั้นปีที่  1 นั้นยังมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในระบบและแผนการเรียนในหลักสูตรเนื่องจากเป็นรุ่นที่ 1  ในหลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 ทางหลักสูตรจึงก าชับกับอาจารย์ที่ปรึกษาค าปรึกษาผ่าน
ช่องทางอ่ืนเป็นกรณีไป  
 

 
 

2. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและ 
   บุคคลทั่วไป 
 

2.1 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะดนตรีและ 
การแสดง เพ่ือให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี 
พ.ศ. 2564 ดังนี้  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปรัชญาของ หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา วิชาเอก
และกลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 
2.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตร ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 ผ่าน platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage 
คณะดนตรีและการแสดง facebook fanpage เป็นต้น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กลุ่มอาจารย์ผู้สอน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการจัดท าส าเนาเล่ม มคอ.02 น าส่งไปยัง
อาจารย์ทุกท่านเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีระบบ
จัดเก็บข้อมูลไฟล์ มคอ.02  ในระบบ Google Drive อีกช่องทางหนึ่ง 
 

https://drive.google.com/file/d/1gG4u1Gi-rRmW1lwDvHwdDRLBPq8kM5k-
/view?usp=sharing 

4. กลุ่มนักเรียนที่สนใจ 
    จะสมัครเข้าศึกษา 
 

หลักสูตรมีแผนงานด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะดนตรีและการ 
แสดง ในปีการศึกษา 2564 โดยเดินทางไปยังโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ
คณะดนตรีและการแสดงเพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 2 โรงเรียน 
คือโรงเรียนชลกันยานุกูล และโรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา  ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหา
ด้านการจัดโครงการดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้มี
การเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์แทน หากสถานการณ์กลับมาปกติ ทางหลักสูตรจะมี
การด าเนินการพัฒนารูปแบบต่อไป  
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 2.2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned 
withachieving the expected learning outcomes. 
 หลักสูตรศิลปะการแสดงได้มีการออกแบบรายวิชาอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ตามแนวคิดแบบ Backward Curriculum Design (BCD) ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีวางแผนเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาปรับปรังและพัฒนารายวิชา โดยหลักสูตรศิลปะการแสดง 
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี 2564 นั้นได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 1 ปีการศึกษา ทางหลักสูตรขอ
อธิบายวิธีการที่ได้ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและค าแนะน าที่ต้องปรับปรุงดังนี้  
 

1) Stakeholder Requirement  
  จากการสัมมนาและประชุมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 2564 ที่ผ่านมานั้น
ได้ขอสรุปว่า หลักสูตรนั้นต้องสามารถผลิตบุคคลากรด้านศิลปะการแสดงอย่างครอบคลุม นิสิตสามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นักแสดง นักออกแบบและก ากับการแสดง นัก
วิชาชีพด้านโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในด้านการศึกษา นักจัดกิจกรรมด้านการตลาด 
รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น ช่างแต่งหน้า นักเขียนบท ฯลฯ เป็นต้น 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Needs and Expectations (ส ารวจ วิเคราะห์) โดยสังเขป 
1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรับรายละเอียดรายวิชาให้ทันสมัย  

(ข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 2.3) 
2. กลุ่มนิสิตปัจจุบัน  
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Needs and Expectations (ส ารวจ วิเคราะห์) โดยสังเขป 

 
 

3. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้เรื่องการจัดการ สามารถท างานได้อย่างคล่องแคล่ว ปรับตัว 
เรียนรู้สิ่งใหม่  ท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแม้ในภาวะกดดัน 
 

4. กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

 
 

 



22 
 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Needs and Expectations (ส ารวจ วิเคราะห์) โดยสังเขป 

 
 

 
 

5. วิสัยทัศน์ พันธกิจของ 
    คณะดนตรีและ 
    การแสดง 

ก าหนดรายวิชาที่เป็นแก่นส าคัญของดนตรีและการแสดง สุนทรียศาสตร์ เน้น
การฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์งานจากรากวัฒนธรรม  

 
6. วิสัยทัศน์ พันธกิจของ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและให้
ความส าคัญกับ การพัฒนามนุษย์ สร้างคุณภาพในมิติทางปัญญาที่สามารถ
เกิดขึ้นเองโดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ ดี ซึ่งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ได้ออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่ ง เน้น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Needs and Expectations (ส ารวจ วิเคราะห์) โดยสังเขป 
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ กระบวนการฝึกฝนที่เพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ิมศักยภาพ และส่งเสริม ประสบการณ์ท างานของผู้เรียนในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะการแสดง นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุน ให้ผู้เรียนท างานจาก
รากวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการมีบทบาทในการ
พัฒนา สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 
 

7. สกอ. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน มคอ.01 ศิลปกรรมศาสตร์  
 
 2) จากข้อ 1 น าไปสู่การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 มุ่งผลิต 
นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านปฏิบัติการ และนักสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรม มี 
คุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ ท างานสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพในสังคมและ 
วัฒนธรรมได้หลากหลายมิติในศตวรรษที่ 21 
 3) การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ทางหลักสูตรศิลปะการแสดงตามกรอบมาตรฐาน 
มคอ.01 ศิลปกรรมศาสตร์ มาเป็นแนวทางการสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามตารางดังนี้  
 

มคอ.01 PLOs 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  PLO 1 แสดงคุณลักษณะของผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตรงต่อเวลา 

PLO 2 แสดงภาวะความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่เปิดกว้าง และยอมรับความคิดเห็น 
         ของผู้อื่น 
PLO 3 แสดงคุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ และจรรยาบรรณ 
         ด้านศิลปะการแสดง 

2. ด้านความรู้  PLO 4 สามารถอธิบายและจับใจความ ความเป็นมา แนวคิดรากวัฒนธรรม และ 
         ทฤษฎีด้านศิลปะการแสดงได้  

3 ด้านทักษะทางปัญญา  
 

PLO 5 สามารถจัดการ วางแผนเพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากราก 
         วัฒนธรรมได้อย่างมีระบบ   
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มคอ.01 PLOs 
PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์งานศิลปะการแสดงได้อย่างเป็นระบบ 
PLO 7 สามารถบูรณาการความรู้ด้านศิลปะการแสดงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้  
PLO 8 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปะการแสดงได้                 
PLO 9 สามารถประเมินผลการท างานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงได้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
    ระหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ  
 

PLO 10 มีมนุษยสัมพันธ์ทู่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับฟังความ 
           คิดเห็นของผู้อู่น 
PLO 11 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
           อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.ด้านทักษะการ 
   วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
   การสื่อสาร และการใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  

PLO 12 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการสู่อสารเพ่ือการ 
           ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
PLO 13 สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงได้ 

6. ด้านทักษะการ   
   ปฏิบัติงาน และการ 
   สร้างสรรค์ในแต่ละ 
   สาขาวิชาศิลปกรรม 
   ศาสตร์  

PLO 14 สามารถสังเกต และปฏิบัติตามด้านศิลปะการแสดงได้ 
PLO 15 สามารถปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
PLO 16 สามารถจัดการวางแผน และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากราก 
           วัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ได้ 
PLO 17 สามารถประเมินค่าตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           ในสายงานศิลปะการแสดง  

 
 4) PLOs Breakdown เนื่องด้วยหลักสูตรนั้นมุ่ง ผลิต นักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ความรู้ด้าน
ปฏิบัติการ และนักสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรม มี คุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ ท างาน
สร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพในสังคมและ วัฒนธรรมได้หลากหลายมิติในศตวรรษท่ี 21
ทางหลักสูตรศิลปะการแสดงมีวิธีการในการ Breakdown ตามล าดับขั้นตอนของ Modules ตั้งแต่พ้ืนฐาน
จนถึงขั้นสูง เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสอดคล้องกับ การเรียนรู้ของ  Bloom Taxonomy ทั้ง 
องค์วามรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ เจตคติ (Attitude) ตามล าดับดังนี้  
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องค์วามรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) 
เจตคติ (Attitude) 

โมดูล 1 รากวัฒนธรรม  
โมดูล 2 ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ไทย  
โมดูล 3 ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้านการเต้น  
โมดูล 4 ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้านศิลปะการละคร  
โมดูล 5 การก ากับลีลา  
โมดูล 6 ทักษะการแสดง  
โมดูล 7 การสร้างสรรค์และการก ากับการแสดง  
โมดูล 8 การเขียนบทส าหรับงานศิลปะการแสดง  
โมดูล 9 การออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง  
โมดูล 10 งานฉากและแสงส าหรับงานการแสดง  
โมดูล 11 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย  
โมดูล 12 การจัดการเรียนรู้และพัฒนามนุษย์ด้วยศิลปะการแสดง  
โมดูล 13 ศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา  
โมดูล 14 การจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง  

 
 5) หลักสูตรน าข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 มาใช้ก าหนดแผงผังผลลัพธ์การเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะแสดง 
ความสัมพันธ์ของรายวิชากับ PLO และเห็นลาดับขั้นของรายวิชาว่า วิชาไหนควรเรียนก่อน หรือวิชาไหนควร 
เรียนทีหลัง สามารถจัดเรียงล าดับของรายวิชาออกมาเป็น Module หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้รายปี (Yearly 
Learning Outcome: YLO) ในขั้นตอนนี้จะท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถน ารายวิชาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน 
แผนผังผลลัพธ์การเรียนรู้ ไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับ 
ผลลัพธ์กับเรียนรู้ดังกล่าว (Constructive Alignment)  
 

ชั้นปีที่ 1 - จัดการเรียนการสอนรายวิชาขั้นพ้ืนฐานด้านดนตรี และการแสดง เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการ 
  เข้าใจศิลปะ ที่มา ความส าคัญ พัฒนาการของงานดนตรีและการแสดงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 - ฝึกทักษะการแสดงขั้นพ้ืนฐานในองค์รวมของแต่ละด้าน เช่น ดนตรี ศิลปะการละคร  
   การออกแบบเพื่อการแสดง และนาฏศิลป์  

ชั้นปีที่ 2 
 

- จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีด้านศิลปะการแสดงแต่ละด้าน เพ่ือความรู้ความเข้าใจ ที่เป็น 
  พ้ืนฐานและแนวคิดท่ีสามารถจะน าไปใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงได้  
- ฝึกทักษะด้านศิลปะการแสดงของแต่ละด้าน  

ชั้นปีที่ 3 
 

- ฝึกทักษะด้านศิลปะการแสดงของแต่ละด้านในระดับสูง ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์การแสดงได้อย่างเป็น 
  ระบบ พัฒนาองค์ความรู้ มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถท างานและสื่อสารกับผู้ร่วมงานในองค์กร 
  ต่างๆ ได ้ 

ชั้นปีที่4 - ฝึกทักษะด้านศิลปะการแสดงในระดับสูง สามารถสร้างสรรค์การแสดง ต่อยอด บูรณาการองค์ 
  ความรู้แบบข้ามศาสตร์ พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 
  ในระดับสากล 

 
 6) ในขั้นตอนนี้ หลักสูตรได้มีการประชุมหารือกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องสอดคล้องกันตามตาราง ดังนี้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
PLO 1 แสดงคุณลักษณะของผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
         และมี ความตรงต่อเวลา 
PLO 2 แสดงภาวะความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่เปิด 
         กว้าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
PLO 3 แสดงคุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา จิตส านึก 
         สาธารณะ และจรรยาบรรณด้าน 
         ศิลปะการแสดง  

1) สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้นิสิต
มีวินัยในตนเอง โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ให้ตรงเวลา
ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ท างาน 
รายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม ร่วมถึง อภิปราย
เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมเพ่ือให้
นิสิตเข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาตินอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุก คนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมในการ สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม  

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม งานที่
ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด ที่
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน) เช่น ประเมินจาก 
พฤติกรรม ที่ไม่กระท าการทุจริตในการเรียนและการ
สอบประเมิน จากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  
2) ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของนิสิต  
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ
ร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย  
 

2.2 ด้านความรู้  
PLO 4) สามารถอธิบายและจับใจความ ความเป็นมา  
          แนวคิดรากวัฒนธรรม และทฤษฎีด้าน 
          ศิลปะการแสดงได้  
PLO 5) สามารถจัดการ วางแผนเพ่ือการสร้างสรรค์  
          ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรมได้อย่าง 
          เป็นระบบ  
 

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญโดยวิธีการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชา 
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการปฏิบัติ
และวิธีการแสวงหาความรู้ เพ่ือน าความรู้ มา
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ 
รายวิชา 
3) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย

1) ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา และ 
การน าเสนอผลงาน  
 



27 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
การศึกษาดูงานหรือ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร พิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
PLO 6) สามารถคิดวิเคราะห์งานศิลปะการแสดงได้ 
          อย่าง เป็นระบบ 
PLO 7) สามารถบูรณาการความรู้ด้าน 
          ศิลปะการแสดงกับ ศาสตร์อ่ืนๆได้  
PLO 8) สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน 
          ศิลปะการแสดง ได้ 
PLO 9) สามารถประเมินผลการท างานสร้างสรรค์ 
          ด้าน ศิลปะการแสดงได้  

1) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในประเด็นที่
เป็น ปัญหาของชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ 
โดยการ ใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อวางแผน ออกแบบ 
และ ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบท
ของ สถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
 

1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 
การน าเสนอรายงาน ประเมินจากผลงานหรือโครงการ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประเมินคุณภาพผลงานตามมาตรฐาน  
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
PLO 10) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ  
            ตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
PLO 11) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
            สามารถ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
            ประสิทธิภาพ  
 
 

1) จัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม และฝึกการปฏิบัติ 
และมีส่วนร่วมกับองค์การภายนอก 
2) จัดกิจกรรมบูรณาการรายวิชาต่างๆ  
3) จัดกระบวนการให้นิสิตน าเสนอผลงาน การแสดง 
ความคิดเห็น และอภิปรายผลร่วมกัน  
 

1) ประเมินผลจากภาพลักษณ์ บุคคลิกภาพของนิสิต 
และความมีส่วนร่วมในการท างาน 
2) ประเมินจากการอภิปรายร่วม และทักษะการแสดง 
ความคิดเห็นในที่สาธารณะ  
 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1) เน้นให้นิสิตใช้วิธีการต่าง ๆ และเทคโนโลยีในการ 
แสวงหาความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ 
บทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอ่ืน ๆ รวมทั้ง

1) ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ 
ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจากการน า 
ความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการตอบค าถามหรือการแก้ปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO 12) สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  
            ในการสื่อสารเพ่ือการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
            ได ้        
PLO 13) สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
            สร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงได้  
 

การ เลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้  
2) จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
พัฒนา ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทั้งด้านการ ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ส่งเสริมให้
นิสิตทุกคนได้ น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่าน
การพูดและการ เขียนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้ 
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์  

2) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงานในด้าน 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือสื่อสาร 
ความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผังกราฟิก บทความ 
วิชาการ บทความวิจัย วารสาร และการเสนอผลงาน 
ในที่ประชุม  
3) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การ 
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน  

2.6 ด้านทักษะพิสัย  
PLO 14) สามารถสังเกต และปฏิบัติตามด้าน 
            ศิลปะการแสดงได้ 
PLO 15) สามารถปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงได้อย่าง 
            ถูกต้องตามข้ันตอน  
PLO 16) สามารถจัดการวางแผน และสร้างสรรค์  
            ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรมขึ้นมา 
            ใหม่ได้ 
PLO 17) สามารถประเมินค่าตนเอง รู้เท่าทัน 
            เหตุการณ์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสาย 
            งานศิลปะการแสดง  

1) ให้นิสิตเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงาน และรู้จักใช้ 
เทคนิคให้เกิดทักษะความช านาญเฉพาะตน และการ 
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ 
2) ให้มีการปฏิบัติงานและแสดงผลงาน เพื่อฝึกทักษะ 
การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์  
 

1) ประเมินจากเทคนิคการปฏิบัติการด้าน 
ศิลปะการแสดง (Recital Performance) โดย 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน 
2) ประเมินจากเทคนิคการการสร้างสรรค์ผลงาน และ 
น าเสนอต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน  
3) ประเมินจากเนื้องาน ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ 
และคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน  
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 2.2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders. 
 หลักสูตรได้มีการจัดเวทีสัมมนาและประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน าผลวิเคราะห์มาพัฒนาหลักสูตร และปรับป รุงหลักสูตร 

2564 ที่ผ่านมานั้นได้ขอสรุปว่า หลักสูตรนั้นต้องสามารถผลิตบุคลากรด้านศิลปะการแสดงอย่างครอบคลุม นิสิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายในอุ ตสาหกรรม
บันเทิง อาทิ นักแสดง นักออกแบบและก ากับการแสดง นักวิชาชีพด้านโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพในด้านการศึกษา นักจัดกิ จกรรมด้านการตลาด 
รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น ช่างแต่งหน้า นักเขียนบท ฯลฯ เป็นต้น (รายละอียด มคอ2 หน้า 163) จากภาพรวมที่กล่าวมานั้น ทั้งนี้หลักสูตรขออธิบาย
ข้อเสนอแนะดังกล่าวที่น ามาสร้างให้เกิดการปรับปรุงมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 

External stakeholder 1 
Feedback การปรับปรุง พัฒนา 

1. รายวิชาเฉพาะด้านควรมี
วิธีการสอนให้ให้นิสิตเห็นว่าเรียน
ไปท าไม 

- หลักสูตรมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นล าดับที่สอดคล้องกับ YLOs. และ PLOs โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Module ต่าง ๆ ซึ่งจะ
สามารถสร้างความเข้าใจได้ว่าตนเองนั้นจะสามารถวางแผนการเรียนได้ตนเอง และจะออกแบบการเรียนตนเองก่อนจะจบการศึกษา
อย่างไร    
- หลักสูตรมีการจัดประชุมกับคณาจารย์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในแต่ละภาคการศึกษา อีกท้ังชี้แจงแนวทางใน
การสร้าง CLOs ที่สอดคล้องกับ PLOs ต่าง ๆ ให้ระบุไว้ใน  มคอ 3 ทั้งนี้ระบบ มคอ3 ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการปรับแก้ไขได้ ทาง
หลักสูตรจึงก าชับให้อาจารย์ชี้แจงเพ่ิมเติมกับผู้เรียนในแผนการสอนของตนเองในแต่ละรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย  
- จัดรายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านศิลปะการแสดง 

77340164 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง 3(3-0-6) Professional Development in Performing Arts การ
ก าหนดเส้นทางอาชีพของตนเอง เรียนรู้สายงานอาชีพด้านศิลปะการแสดง การวางเป้าหมายอนาคต การเขียนแฟ้มงานและการ
น าเสนอผลงานตนเอง ทักษะที่จ าเป็นของสายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการท างาน แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 
2. รายวิชาการเขียนสร้างสรรค์ 
ปรับเป็นรายวิชา The art of 
storytelling เล่าผ่านสื่ออะไรก็

-หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่ผู้เรียนจะสามารถใช้องค์ความรู้ด้าน Art of Story telling เพ่ือให้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดย
ก าหนดให้เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน  



30 
 

 

ได้ จับโครง จับแนวคิด อธิบาย
แก่นให้ได้/กระบวนการคิดสอน
ให้เล่าเรื่องให้เป็น/หาสื่อในการ
เล่าเรื่อง  
 

77330164 การพัฒนาแนวคิดสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง 3(2-2-5) Creative Process Development for Performing 
Arts การท างานวิจัยสร้างสรรค์ การเรียบเรียงความคิด วิธีคิด การสร้างแนวคิดในการสร้าง ผลงาน วิธีการสื่อสารความคิด เรียนรู้
วิธีการแสดงออก การเขียนรูปเล่มรายงาน การน าเสนอสู่สาธาณชน  

 
3. บางรายวิชาไม่สอนลงลึกแต่มี
เนื้อหากว้าง ควรให้นิสิตเรียนใน
รายวิชาที่จะฝึกเครื่องมือเพ่ิมเติม 

- ลดทอนรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันและวิชาที่มีความซ้ าซ้อน  
-ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนแบบบูรณาการ แบบ Project based learning ซึ่งผู้เรียนจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
 

4.  รายวิชาการสร้างและการ
แสดงละครไทย กับการก ากับ
ละคร สามารถสอนในรายวิชา
เดียวกันได้ไหม 

- จัดรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้ ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม โดยสามารถแบ่งหน้าที่กันฝึก
ประสบการณ์ตามแบบที่ตนเองสนใจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา  

77430264 ละครไทย 3(2-2-5) Thai Traditional Dance Theatre การปฏิบัติงานในฐานะนักแสดง การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา
ทักษะและความสามารถด้าน การแสดงละครไทย การใช้ร่างกาย การแสดงแบบการท างานกลุ่ม การจัดแสดงละครไทย ละครนอก 
ละครใน ละครดึกด าบรรพ์ ละครพันทาง  

5. ควรมองข้ามไปสู่ศาสตร์อื่น
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
ผสมผสานกับศิลปะการแสดง  

หลักสูตรจัดกลุ่มรายวิชา Modules เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ จ านวน 15 หน่วยกิต  เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานกับศิลปะการแสดงของตนเอง ได้แก่  
กลุ่มวิชาด้านการสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัย 
กลุ่มวิชาด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนามนุษย์ด้วยศิลปะการแสดง 
กลุ่มวิชาด้านศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา 
กลุ่มวิชาด้านการจัดการธุรกิจศิลปะการแสดง 
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External stakeholder 2 
Feedback การปรับปรุง พัฒนา 

1. เปลี่ยนวิธีคิดของการเรียน   
การทท างานนาฏศิลป์ที่ไม่ใช่การ
ท าตามได้หรือไม่  

- หลักสูตรจัดการประชุมย่อยส าหรับการปรังปรุงรายวิชานาฏศิลป์โดยมีความเห็นว่าให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ Banking 
Education ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้ถึงระบบโครงสร้าง และพัฒนาการองค์ความรู้อ่ืนร่วมด้วย ผ่านการฝึกปฏิบัติท่าทาง 
หรือบทเพลงที่เป็นกรณีศึกษา   
- ผู้เรียนสามารถต่อยอด สืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  
- หลักสูตรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนกับศิลปินโดยตรง เพ่ือให้เข้าใจแก่นแท้ของการเรียนนาฏศิลป์ เพ่ือสามารถถอดองค์ความรู้มา
สร้างสรรค์ตนเองได้ในอนาคต ทั้งนาฏศิลป์แบบแผน สร้างสรรค์ หรือร่วมสมัย  
 

2. สามารถรวมรายวิชาร าเดี่ยว
และร าคู่ กับรายวิชาทักษะการใช้
อาวุธ ได้หรือไม่ 

- หลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาเป็น 2 รายวิชาโดยมีความเห็นว่าการร าใช้อาวุธนั้นมีทักษะเฉพาะที่ไม่เหมาะสมเรียนร่วมกันได้ โดย
ก าหนดให้มี 2 รายวิชาดังนี้ 

77420364 อัตลักษณ์และรูปแบบตัวละครในนาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) Identity and Style of Characters in Thai Classical 
Dance Theatre คุณลักษณะเฉพาะตัวละคร การร าลงสรงโทนอิเหนา ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายเบญกาย  

พระลอชมสวน มโนราห์บูชายัญ เมขลานั่งวิมาน พระรามตามกวาง เงาะกับรจนา พัฒนาด้านกลวิธีการร า อุปนิสัยตัวละคร สมาธิ 
ความสัมพันธ์ของตัวละคร ที่ถูกต้องตามแบบฉบับกรมศิลปากร  

77420464 การร าใช้อาวุธ 3(2-2-5) Weapon Dance การร า กลวิธีการใช้อาวุธ ดาบ กระบี่ กริช พลอง หอก ขวาน กระบวนท่าร า
ในการแสดง นาฏศิลป์ไทย      ร าตรวจพล ร ากริชสุหรานากง การแสดงชุดศึกกระหมังกุหนิง ที่ถูกต้องตามแบบฉบับกรม ศิลปากร  

3. การเต้นในงานละครบอร์ดเวย์ 
ไม่จ าเป็นต้องระบุเฉพาะบอร์ด
เวย์ 

หลักสูตรได้ยกเลิกรายวิชาการเต้นมนงานละครบอร์ดเวย์ โดยมีความเห็นว่ารายวิชาไม่มีความทันสมัย ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะ
การเรียนดังกล่าวให้เกิดการต่อยอด สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเต้นที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย  
ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีเนื้อหาการเต้นในรายวิชา  
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77530164 ละครเพลง 3(2-2-5) Musical Theatre การสร้างละครเพลง การฝึกปฏิบัติการใช้เสียง การขับร้อง การแสดง การ
เต้นร า การก าหนดรูปแบบโครงสร้าง การแสดงเพ่ือสร้างสรรค์ละครเพลงในรูปแบบและประเด็นที่สนใจ  

4. รายวิชาทักษะระบ าในโขน
ละครไทย ปรัชญานาฏศิลป์ 
ท าไมต้องใช้ร่างกายแบบนี้ 
สามารถสอนวิธีคิดของการสร้าง
ระบ าได้หรือไม่ 

หลักสูตรก าหนดให้ทักษะระบ าไทยเป็น 1เนื้อหาในรายวิชา 77410264 นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน 3(2-2-5) Thai Classical Dance 
Repertoires  

นาฏศิลป์ไทยประเภทร ามาตรฐาน ระบ าบท ระบบดาวดึงส์ ระบ าย่องหงอิด ฉุยฉายกิ่ง ไม้เงินทอง สมาธิการจัดระเบียบร่างกาย 
การจัดระเบียบพ้ืนที่ การถ่ายเทน้ าหนัก สมดุลร่างกาย การเคลื่อนอนไหวในลีลาของตัวละคร  

5. รายวิชาต่าง ๆ ที่สอน 16 ครั้ง 
ต้องเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติ สอน
ลงลึกด้านต่าง ๆ 

- หลักสูตรก าหนดให้มีการระบุเนื้อหารายวิชาอย่างครอบคลุม และมีการประชุมเพ่ือวางแผนการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 
-  จัดให้มีการบูรณาการรายวิชาร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนนั้นท างานซ้ าซ้อน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรื่องการจัดการ 
สถานที่ อีกทั้งมาตรการป้องกันโรคระบาด Covid-19 แม้วิธีการสอนจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ผู้สอนยังต้องค านึงถึง 
PLOs เป็นส าคัญ  

6. รายวิชาการก ากับลีลาสมัย
นิยม ชื่อกว้างไป รายวิชาสามารถ
วางการสอนตามยุคสมัยได้ เช่น
ยุคสมัยจอมพล ป. เป็นต้น  

 - ในส่วน Modules ด้านการก ากับลีลา หลักสูตรได้ก าหนดการสอนอย่างเป็นล าดับ โดยผู้เรียนจะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการ
ก ากับลีลาที่คลอบคลุมรูปแบบทั้งหมด ดังนี้ 
77410964 นาฏปฏิภาณ 
77411064 หลักการสร้างและจัดองค์ประกอบทางนาฏศิลป์  
77421364 การก ากับลีลา 1  
77430964 การก ากกับลีลา 2  
77430864 การสร้างนาฏกรรม  
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External stakeholder 3 
Feedback การปรับปรุง พัฒนา 

1. รายวิชาหลักการสร้างละคร 
จัดการเรียนการสอนให้ผู้ก ากับ
เข้าใจกระบวนการท างานของนัก
ออกแบบ/มุมมองการท างานของ
ฝ่ายต่าง ๆ รู้วิธีคิดของ
กระบวนการท างานการก ากับการ
แสดงและการออกแบบการ
แสดง/เรียนรู้วิธีการสื่อสารกัน
และกัน 

- หลักสูตรได้ก าหนดกลุ่มรายวิชาโมดูล 4 ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้านศิลปะการละคร เพ่ือให้ผู้เรียนเอกศิลปะการละครทั้งหมดได้
เรียนร่วมกันเพื่อสร้าง กรอบแนวคิด สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะสามารพต่อยอดในการสร้างสรรค์และท างานร่วมกันได้ โดยมี
รายวิชาดังต่อไปนี้                                         77410664 ร่างกายและเสียงส าหรับนักแสดง  

77410764 ประวัติและทฤษฎีการละคร  

77410864 ละครเพ่ือการเรียนรู้  

77420964 หลักการออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง  

77421164 การวาดฉากและการผลิตอุปกรณ์ประกอบการแสดง  

77421264 วรรณกรรมการละคร  

77430664 การแต่งหน้าส าหรับการแสดง  

77430764 การศึกษาเฉพาะด้านศิลปะการละคร  

 
2. ละครกับมัลติมีเดีย ปรับ
เนื้อหาให้เป็นกราฟิก การใช้
เลเซอร์ เป็น Live 
Performance  

ทางหลักสูตรปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความคลอบคลุมและทันสมัย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงาน 
Live performance ที่ใช้สื่อที่ทันสมัย ณ ขณะนั้น  
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77520164 ศิลปะการแสดงผ่านสื่อและมัลติมีเดีย 3(2-2-5) Performing Arts in Multimedia แนวคิดและการใช้มัลติมีเดียในงาน
ศิลปะการแสดง ลักษณะการใช้มัลติมีเดีย ศิลปะการแสดงกับศิลปะสร้างสรรค์ วัตถุจัดแสดง หุ่น หน้ากาก ศิลปะการแสดงแบบออป
เจคเธียร์เตอร์  

 
3. เพิ่มรายวิชา Visual 
multimedia 

ทางหลักสูตรได้น าเนื้อหา Visual Multimedia ไปรวมไว้ในรายวิชา77520164 ศิลปะการแสดงผ่านสื่อและมัลติมีเดีย เพ่ือลดเนื้อที่
ซ้ าซ้อน 

4. รายวิชาในกลุ่มการออกแบบ
เพ่ือการแสดง การจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติดีแล้ว  

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

หลักสูตรมีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้แต่ละรายวิชานั้นบรรลุถึงผลการเรียนที่คาดหวังโดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 

1) ออกแบบแผนการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชาการให้สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง
หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการจัดประชุมวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน การวางแผนเนื้อหารายวิชาให้
ทันสมัยทั้งความรู้และรูปแบบการน าเสนอที่เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา น าข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 3 เพ่ือให้
รายวิชานั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และรายละเอียดแผนการจัดการเรียนการ
สอนของ แต่ละรายวิชา คาบเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้แจ้งข้อมูลให้แก่นิสิตที่ลงทะเบียน
รับทราบร่วมกันใน ชั่วโมงแรกของการเรียน  

 

2) หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กับศิลปินที่เป็นนักปฏิบัติและ
นักวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากส านักงานจัดการศึกษาเพ่ือจัดตั้งโครงการและจัดสรรงบประมาณใน
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ วิทยากร เป็นต้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้า 
และอภิปรายร่วมกันเพื่อเสนอชื่ออาจารย์พิเศษที่เหมาะสมและสามารถท าให้รายวิชานั้นบรรลุถึงผลการเรียนที่
คาดหวังได้แต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้จะค านึงถึงเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัย ความเหมาะสมและผลการประเมินจาก
ผู้เรียนในระบบ Assess.buu.ac.th 

 

รายช่ืออาจารย์พิเศษ 

สาขาวิชาที่สอน รายช่ือ รายวิชาที่สอน 
สาขาศิลปะการแสดง อ.ธีวรา  รัตนศึกษา 77420364  

อัตลักษณ์และรูปแบบตัวละครในนาฏศิลป์ไทย     
ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุข 77410164 

วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย   
ผศ.ดร.ธีร์  โคตรถา 77537259 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 
อ.นภัส ดีประหลาด 77421164  

การวาดฉากและการผลิตอุปกรณ์ประกอบการแสดง   
อ.ด าเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ 77535259  

การเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์   
อ.สุมณฑา สวนผลรัตน์ 77310264  

การแสดงขั้นพ้ืนฐาน  
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วิทยากรในรายวิชา  

สาขาวิชาที่สอน รายช่ือ หัวข้อ 
  สาขาศิลปะการแสดง รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล   เกี่ยวกับวิวัฒนาการแม่บทใหญ่ 

อ.ศิวกร สุขลังการ 
อ.อาภรณ์ มีบางยาง  

สอนแต่งหน้า 

อ.พิเชษฐ์ กลั่นชื่น   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา  การเขียนโครงการ 
รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์  การเขียนโครงการ 
อ.สมเจตน์ ภู่นา  นาฏศิลป์ไทย 

 
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านแนวคิดการเรียนรู้บนฐานปฏิบัติการ (Project-Based Learning)  
หลักสูตรออกแบบไว้ในแผนการสอนในรายวิชา ผ่านกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ นั้นทาง

หลักสูตรได้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) เช่น การสร้างสรรค์
การแสดงเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางสื่อสารมวลชนทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิงพิมพ์ สื่อ
ออนไลน์ โดยเปิดงานแถลงข่าวและเรียนเชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และการส่งจดหมายข่าว การจัดท าและ
ปรับปรุงเนื้อหาของคณะ เพ่ือเผยแพร่ศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งอาจเป็นที่ต้องการต่อหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆ โดยมี
ตัวอย่างดังนี้  

 
3.1) การจัดท าโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ยังเป็นโอกาสในการ

สร้างบุคลากรด้านดนตรีและการแสดงจากการท างานจริงและได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ สาขาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้สร้างสรรค์
ผลงานออกสู่สาธารณชนหมายเหตุ.  สถานการณ์โรคระบาดไวรัส covid 2019 ปรับการน าเสนอการแสดงสู่
สาธารณะชนด้วยการจ ากัดจ านวนผู้ชมและน าเสนอด้วยระบบออนไลด์ โดยโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัติ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 จัดการแสดงขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ทั้งนี้
ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร จ านวน 2 เข้าร่วมประเมินผลงาน
ด้วย คือ 1. ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก ( นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ) 2. อ.ธีวรา รัตนศึกษา (นาฏ
ศิลปินอาวุโส) โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 2. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
   - ผู้ปกครองนิสิตที่แสดงผลงาน 
   - บุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา 
   - ประชาชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพาและบริเวณใกล้เคียง   
 
 จาการจัดโครงการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เป็นหนึ่งในรายวิชาของชั้นปีการศึกษาที่ 4 เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทยแนวอนุรักษ์  วัตถุประสงค์ในรายวิชาแนวทางให้นิสิต 
เรียนรู้การเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอผมงานต่อสาธารณะชน ในการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการแสดงนาฏศิลป์
ไทย ผ่านโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์(สุหฤทนาฏ) สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
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ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา รายวิชา การศึกษาเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการก ากับลีลา เผยแพร่
ข้อมูลสู่ชมชนในภาคตะวันออกเพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือเชิดชูศิลปะที่ควรคู่แก่การอนุรักษ์  และได้มี
การเชิญคณกรรมการภายนอกเพ่ือเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการแสดง เพ่ือน าผลมาใช้เป็นแนว
ทางการปรับปรุ่ง 
 

 
 

3.2 โครงการ  Young Designer"Costume de Couture Show case by MUPA นิสิตได้
ลงมือปฏิบัติงานจริงทั้งการการตัด การเย็บผ้า การรีดผ้าและการบริหารงานต่างๆ ทั้งด้านจัดสรรงบประมาน 
ด้านบุคลากรและอ่ืนๆอีกมากมายหลายด้าน และยังได้ท างานร่วมกับเพ่ือนๆในภาควิชาอ่ืนๆอีกด้วย ทั้งเอกตน
ตรี ผลิตสื่อ ก ากับการแสดง ก ากับแสง และอีกมากมาย ท าให้ได้รู้จักคนมากขึ้น ได้สื่อสารกับภาควิชาอ่ืนๆมาก
ขึ้น เพ่ือจะได้ช่วยงานกันต่อไปในอนาคต โดยบูรณาการร่วมกับ 77110262  Creative Culture and 
Creative Industry วัฒนธรรมสร้ างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์  77537659  Design and 
Construction of Dance Costume  การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายส าหรับนาฏศิลป์  

โครงการ YOUNG DESIGNER COSTUME de COUTURE SHOWCASE 
การสอนรายวิชา 77537559 Costume Construction ซึ่งเป็นรายวิชาเพ่ือมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้

และทักษะด้านการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย การสร้าง การขยายแบบ สร้างแบบจากเสื้อผ้าเก่า สร้างแบบจากหุ่น 
การเดรปผ้าบนหุ่น เทคนิคในการตัดเย็บ ความเข้าใจในโครงสร้างของเสื้อผ้า การเลือกผ้า  เส้นใยผ้า สีผ้า 
ธรรมชาติของผ้าแต่ละประเภทโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning เพ่ือให้
นิสิตเกิดประสบการณ์ในการสร้างงานตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการค้นหาความรู้  การเลือกผ้า  การออกแบบ  
การตัดเย็บจนสามารถด าเนินการผลิต 
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ทุกปีการเรียนการสอนในรายวิชานี้หลักสูตรได้มีการจัดให้ท าโครงการ จัดงาน  COSTUME de 
COUTURE SHOWCASE ซึ่งเป็นการจัดแฟชั่นโชว์เพ่ือน าเสนอต่อสาธรณะชน เพ่ือให้นิสิตได้รับรู้ผลของการ
ท างานจากวงกว้างเพ่ือให้นิสิตสามารถน าข้อคิดเห็นทั้งดีและไม่ดีน ามาปรับใช้ในการท างานภายภาคหน้า
หลังจากท่ีเรียนจบไปแล้ว 

ผลการตอบรับในหลายปีที่ได้ท าการจัดมา ท าให้คณะดนตรีและการแสดงมองเห็นศักยภาพการจัดงาน
ในรายวิชา จึงยกระดับโครงการของหลักสูตรขึ้นไปสู่ระโครงการของคณะเพ่ือเป็นการสนับสนุนนิสิตให้สร้างชิ้น
ผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ในชื่อโครงการว่า โครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ืออุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การด าเนินโครงการในครั้งนี้ก าหนดแนวทางการเลือกผ้าเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบและตัดเย็บโดย
มุ่งเน้นการใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาศิลปะและ
วัฒนธรรมในชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้านตลอดจนผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเพ่ือท าให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถสร้างอาชีพของตนเองรวมถึงร่วมพัฒนาสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่ง
กายจากชุมชนได้ในอนาคต ดังนั้นจึงค้นหาผู้ประกอบการด้านสินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกายในท้องถิ่นของ
จังหวัดชลบุรีเพ่ือน ามาเข้าสู่กระบวนการศึกษาและการสร้างสรรค์ร่วมกับนิสิตโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณธาราทิพย์ ขวัญชื่น   ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าผ้ามัดย้อมที่พัทยา ชื่อกลุ่มว่า บุหงาบาติกมัดย้อม ซึ่ง
ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างลายผ้าเทคนิคมัด ผูก เย็บ หนีบ หรือการกันสีให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้า
ที่ไม่ต้องการให้เกิดสีบนผ้านั้น ๆ โดยใช้วัสดุหลากหลายประเภทมาผสมผสานท าให้เกิดลวดลายอาทิ เช่น 
เหรียญ เชือกปอ เชือกฟาง ไม้ หนีบ ด้าย หรือถุงพลาสติก มาเป็นวัสดุช่วยในการกันสี ร่วมกับสร้างเทคนิค
หลากหลายเช่นการม้วน จับจีบ พับ ขย า ต่อลาย เนา ชุน รูด หรือเย็บผ้า  จนท าให้เกิดผลลัพธ์ของลายที่มี
ความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบลวดลายและการผสมผสานเทคนิคของผู้ย้อมของแต่ละคน
กันไป  ประการส าคัญวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ในชุมชนเป็นผู้มีความคิดเชิงศิลปะและศึกษาเทคนิคการมัดย้อมที่
มีการผสมผสานความคิดเฉพาะบุคคลจนท าให้เกิดลวดลายที่มีอัตลักษณ์พิเศษผสมอยู่ในผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วย  คณะ ฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการภายใน
ชุมชนเพ่ือซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และถ่ายทอดกระบวนการผลิต ตลอดจนเทคนิคการท าผ้า
มัดย้อมจนสามารถท าให้เกิดผู้ประกอบการใหม่จากการน าความรู้ไปต่อยอดและกลายเป็นสินค้าผ้ามัดย้อม
หลากหลายตราสินค้า ถึงแม้ว่าจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้น าด้านการย้อมผ้า
ของประเทศไทยและผลักดันเข้าสู่ตลาดสินค้าโอทอปในระดับท้องถิ่นและระได้บประเทศจนสามารถสร้าง
รายได้แก่ชุมชนมากมาย 

 
 

การเรียนในรายวิชาจะเป็นการเรียนตัดเย็บเป็นหลัก 
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โครงการมีการไปเรียนรู้การย้อมผ้ากับคุณธาราทิพย์ ขวัญชื่น 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าผ้ามัดย้อมที่พัทยา ชื่อกลุ่มว่า บุหงาบาติกมัดย้อม 

 

 
 

มีการการจัดท าแฟชั่นโชว์ออนไลน์ขึ้นมีการน าความรู้เกี่ยวกับการท ากระชังปลาแบบชลบุรีมาประยุคในการ
ออกแบบซึ่งเป็นวิจัยการออกแบบฉาก  

รายวิชา 77145259   Performing Arts Thesis ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 
 

 

รูปแบบจ าลองงานออกแบบของนิสิต 
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ผลงานจริงที่ใช้ในการถ่ายท าวีดีโอแฟชั่นโชว์ 
ตัวอย่างภาพงานออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้ามัดย้อมของนิสิตที่ใช้ถ่ายท า 

 
 

                               

 

การประชาสัมพันธ์ในการแสดง 
ซึ่งยอดคนดุเพจในการเปิดตัวประชาสัมพันธ์7วันแรกมียอดถึงเก้าพันกว่าคน 
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3.3 ผลักดันผลงานศิลปการแสดงนิพนธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงนิสิตเองรับรู้ถึงศักยภาพ
ของหลักสูตร  นิสิตจะต้องสร้างงานผ่านโครงการในรายวิชาเช่น วิชาการปฏิบัติทางการแสดง (Performing 
art senior project) ที่เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการให้นิสิตได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดง ซึ่งเป็นการ
แสดงของนิสิตและ/หรือร่วมกับคณาจารย์ โดยมีคณาจารย์ร่วมให้ค าแนะน า ปรึกษาตลอดโครงการ มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะของการจัดแสดงผลงานจากการฝึกปฏิบัติ ที่จะเป็นการให้นิสิตได้ประมวล
ความรู้และทักษะของรายวิชาออกมาเป็นการแสดงต่อสาธารณชน 

 ดังนั้นนิสิตจึงมีความรู้ในการสร้างสรรค์และเป็นนิสิตที่มีทักษะตามท่ีหลักสูตรคาดหวัง อนึ่งการที่นิสิต
สามารถเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดการผลิตการแสดงเองได้นั้นถือเป็นลักษณะโดดเด่นของหลักสูตร (หลักสูตรได้
ออกแบบกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลไว้ในเอกสารแนบ หลักฐาน มคอ.2 หน้า 45) 

 
โครงการบางแสนละครก่อนจบ 

 โครงการบางแสนละครก่อนจบปีนี้ เป็นครั้งที่ 13 เป็นโครงการในรายวิชา 77145259 Performing 
Arts Thesis ศิลปะการแสดงนิพนธ์ เพ่ือเป็นหนทางเผยแพร่ตัวงานวิจัยสร้างสรรค์ของนิสิตในหลักสูตร และมี
กิจกรรมในหลักสูตรที่ท าให้นิสิตในหลักสูตรและนอกหลักสูตรมีกิจกรรมร่วมกันในการท างานเพ่ือให้นิสิตจบ
ออกไป มีความรู้ทั้งด้านปฏิบัติควบคู่ไปพร้อมด้านทฤษฎี 

 ปีนี้มีการแสดงทั้งในสถานที่จริงและระบบออนไลน์ มีทั้งละครเวที การออกแบบเพ่ือการแสดง การ
เขียนบท กิจกรรมในปีนี้ก็อาจจะมีความไม่แน่นอนบ้างในวันแสดงอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ท า
ให้นิสิตเลือกที่จะเลื่อนการแสดงออกไปเพื่อให้ตัวเอง ทีมงาน และผู้ชมปลอดภัยจากสถานการณ์นี้ 

 

 

 
 
 



42 
 

 

  4) ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และส่งเสริมก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิตในสายอาชีพ
ตนเอง     
  4.1) อาจารย์วิสาขา แซ่ อุ้ย MUPA Dance Troupe เป็นส่วนหนึ่ งในโปรเจค MUPA 
Company in Wall ของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนิสิต เพ่ือฝึกปฏิบัติการณ์ทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการเต้นในรูปแบบ
ต่างๆ นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านการเต้นร า จะมีหรือไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกายและการเต้นร ามาก่อนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมฝึกฝนได้ตาม
ก าหนดการอย่างสม่ าเสมอ และสามารถแสดงผลงานทักษะปฏิบัติต่อสาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี
แนวคิดว่า “Everyone can dance. Everybody can do. just you believe yourself and Let's do it.” 

 ในปีการศึกษา 2564 นี้ได้มีนิสิตในรายวิชาเข้าร่วมกับคณะ MUPA Dance Troupe ในการ
จัดท าการแสดงกับองค์กรภายนอก และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 

 
 
 



43 
 

 

 4.2) อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สอบวัดระดับมาตราฐานสากล
ตามหลักสูตร Australian Teachers of Dancing วิชา Contemporary Dance Level 4  ทั้งนี้ผู้เรียนจะ
ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อน าไปใช้ในการท างานในสถาบันสอนเต้นร าในอนาคต  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมา 
นายนายณัฐพล พรรณหาญ นิสิตรายวิชาการเต้นและการเคลื่อนไหวเพ่ือการแสดง 2  เข้าร่วมแข่งขันการเต้น
ประเภท Contemporary solo ในการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022, at Aksra 
Theatre, Bangkok, Thailand ในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย.   ที่ผ่านมาโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด
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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. 

หลักสูตรมีการออกแบบและแต่ละรายวิชาที่สามารถมุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้และทักษะเฉพาะจน
สามารถสร้างงานได้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองตรงตามความคาดหวังของผลการเรียนรู้ในหลักสูตรด้าน
ศิลปกรรม โดยนิสิตจักต้องศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาแกน และวิชาเลือกเสรี โดยมีเป้าหมายการ
จัดล าดับรายวิชาที่เหมาะสม กล่าวคือรายวิชาที่เน้นทฤษฎีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้แก่นิสิต วิชาที่เน้นด้านการ
ปฏิบัติซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่มีสัดส่วนมากที่สุดในหลักสูตร วิชาที่เน้นการสร้างสรรค์และการผลิตการแสดงที่
สามารถผลักดันให้นิสิตสามารถน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่จัดแสดงได้อย่างเป็นระบบ นิสิตจะสามารถ
ก าหนดการเรียนรู้ข้ามกลุ่มตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมเติมและต่อยอดความสนใจของนิสิต และเป็นการเรียนรู้
อย่างข้ามศิลป์ ข้ามศาสตร์ (ผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจะถูกก าหนดไว้ใน มคอ.3) 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังค านึงคุณลักษณะพิเศษของนิสิตสาขาศิลปะการแสดง ดังนั้นบางรายวิชาจึงมี
การออกแบบที่สนับสนุน การเรียนการสอน และการประเมินผลที่ท าให้นิสิตบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังอย่าง
ชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการจัดวางโครงสร้าง เรียงล าดับรายวิชา รวมไปถึงรายวิชาที่บุราณการข้ามศาสตร์ อย่าง
เหมาะสม ทางหลักสูตรได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา
เพ่ือวางแผนในการจัดแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี โดยมีแนวคิดในการจัด
รายวิชาศึกษาทั่วไป ทั่วไป  วิชาแกน และวิชาเลือกเสรี โดยมีเป้าหมายการจัดล าดับรายวิชาที่เหมาะสมในแต่
ภาคการศึกษา โดยพิจารณาจากลักษณะในการเรียน และกิจกรรมประเมินผล เพ่ือให้นิสิตนั้นได้ใช้เวลา และ 
ออกแบบการเรียนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรขออธิบายเป็นล าดับชั้นปีที่เชื่อมโยงกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้
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YLOs PLOs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในที่มาและความส าคัญของแนวคิด ที่มา 
วิวัฒนาการ รสนิยมอันเป็นรากวัฒนธรรมของศิลปะการแสดง ตลอดจนมี
ทักษะปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดงในแต่ละด้านขั้นพ้ืนฐาน และทักษะ
ปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดงเฉพาะทางในระดับมาตราฐาน  

X X X X X         X X   

ปีที่ 2 มีความรู้ พ้ืนฐานด้านศิลปะการแสดงทั้งหมด สามารถถอดรื้อ
โครงสร้างการแสดง มีความสามารถใน การจัดกระบวนการการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงเฉพาะทาง และมีทักษะปฏิบัติการด้าน 
ศิลปะการแสดงเฉพาะทางในระดับกลาง  

X X X X X X X X X     X X   

ปีทู่ 3 มีทักษะด้านศิลปะการแสดงเฉพาะทางอย่างเชี่ยวชาญ สามารถ
สร้างสรรค์การแสดงจากราก วัฒนธรรมได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการ
สื่อสาร การน าเสนอทั้งภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ สามารถน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีทักษะการแก้ปัญหา
และการ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

X X X X X X X X X X X X X X X X  

ปีที่ 4 สามารถประเมินผลงาน พัฒนาผลงานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ บูรณา
การข้ามศาสตร์ ได้หลากหลาย มิติ และมีประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
พร้อมปฏิบัติงานสร้างสรรค์สังคมอย่างมีจรรยาบรรณได้ อย่างมืออาชีพ  

X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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(Program learning outcomes: PLO) 
PLO 1 แสดงคุณลักษณะของผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตรงต่อเวลา 
PLO 2 แสดงภาวะความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่เปิดกว้าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
PLO 3 แสดงคุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ และจรรยาบรรณด้านศิลปะการแสดง 
PLO 4 สามารถอธิบายและจับใจความ ความเป็นมา แนวคิดรากวัฒนธรรม และทฤษฎีด้านศิลปะการแสดงได้ 
PLO 5 สามารถจัดการ วางแผนเพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรมได้อย่างมีระบบ 
PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์งานศิลปะการแสดงได้อย่างเป็นระบบ 
PLO 7 สามารถบูรณาการความรู้ด้านศิลปะการแสดงกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
PLO 8 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปะการแสดงได้ 
PLO 9 สามารถประเมินผลการท างานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงได้ 
PLO 10 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
PLO 11 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO 12 สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการสี่อสารเพ่ือการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
PLO 13 สามารถใช้เทคโนโลยีในการท างานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงได้ 
PLO 14 สามารถสังเกต และปฏิบัติตามด้านศิลปะการแสดงได้ 
PLO 15 สามารถปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
PLO 16 สามารถจัดการวางแผน และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ได้ 
PLO 17 สามารถประเมินค่าตนเอง รู้เท่าทันเหตุการณ์เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสายงานศิลปะการแสดง  
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2. 2. 6  The curriculum to have option( s)  for students to pursue major and/ or 

minor specialisations. 
 หลักสูตรมีความหลายหลากในกลุ่มวิชาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เลือกเรียนได้ตามความ
สนใจ ทั้งนี้ทางหลักสูตรยังคงค านึงถึงเป้าหมายการจัดล าดับรายวิชาที่เหมาะสม กล่าวคือรายวิชาที่เน้นทฤษฎี
เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ วิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่มีสัดส่วนมากที่สุดในหลักสูตร วิชาที่เน้นการ
สร้างสรรค์และการผลิตการแสดงที่สามารถผลักดันให้นิสิตสามารถน าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่จัดแสดงได้
อย่างเป็นระบบ นิสิตจะสามารถก าหนดการเรียนรู้ข้ามกลุ่มตามความสนใจ เพ่ือเพ่ิมเติมและต่อยอดความ
สนใจของนิสิต และเป็นการเรียนรู้อย่างข้ามศิลป์ ข้ามศาสตร์ ตามโครงสร้างดังนี้ 
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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. 
 หลักสูตรมีการวางแผนทบทวน ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีตามแผนปฏิบัติการดังนี้  
 

แผนการทบทวน ประเมิน
หลักสูตร 

ระยะเวลา วิธีการทบทวนเพื่อให้ได้
หลักสูตรที่ทันยุคสมัย 

1. ประกันคุณภาพหลักสูตร  ทุกปีการศึกษา  ก า ร รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
คณะกร รมกา รผู้ ต ร ว จ  เ พ่ื อ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เพ่ือน ามา
ปรับปรุงต่อไป  

2. วางแผนการจัดโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ทุกปีการศึกษา   การประชุมสัมมนาประจ าปี เพ่ือ
วางแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ดนตรีและการแสดง โดยแบ่งกลุ่ม
ย่อยแต่ละหลักสูตรเพ่ือทบทวน
ร่วมกัน 

3. การทวนสอบ   

4. การจัดเวทีวิพากษ์หลักสูตร 
5. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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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. 
 หลักสูตรก าหนดปรัชญาหลักสูตรไว้ดังนี้ มุ่งผลิตนักปฏิบัติ ที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านปฏิบัติการ 
และนักสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจากรากวัฒนธรรม มีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ ท างานสร้างสรรค์ 
บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพในสังคมและวัฒนธรรมได้หลากหลายมิติในศตวรรษที่ 21 และ
ออกแบบหลักสูตรให้เพ่ิมการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะการแสดงอย่างครอบคลุมทั้งทักษะหลัก (Specific 
Skills) และทักษะรอง (Soft Skills) ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) สนับสนุน
ให้นิสิตรู้เท่าทันและเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long- Learning) และจัดหาประสบการณ์การท างานจริงอย่างมือ
อาชีพ 
 หลักสูตรวางแผนการถ่ายทอดปรัชญาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปสู่กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและด าเนินการจริงผ่านช่องทางการสื่อสาร แบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ กลุ่มผู้เรียนใช้
วิธีการสื่อสารผ่าน Web Site คณะดนตรีและการแสดง และการประชุมนิสิตแต่ละชั้นปี กลุ่มผู้สอนสื่อสารผ่าน
การประชุมสาขาวิชาเพ่ือเน้นย้ าให้ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวความคิด Practical b 
ความเชื่อในการจัดการศึกษาและเป้าหมายการศึกษา กลุ่มผู้ปกครองใช้รูปแบบการปฐมนิเทศผู้ปกครองมีการ
ชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนแนวทางการสอนกับผู้ปกครองในรูปแบบการประชุม
ออนไลน์ กลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มผู้ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อด าเนินการในรูปแบบใบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
ใน Web Site คณะดนตรีและการแสดง และกลุ่มเฟสบุค คณะดนตรีและการแสดง ส่วนการส่งมอบแนวคิด
ปรัชญาหลักสูตรสู่องค์กรวิชาชีพด้านดนตรีและการแสดงได้จัดการประชุมและเปลี่ยนออนไลน์และสื่อสารสู่
สังคมผ่านรูปแบบรายการ MUPA Talk and New วันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง   
 จากปรัชญาหลักสูตรน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ของแต่ละรายวิชา ก าหนดให้ค านึงถึง การ
ออกแบบการเรียนการสอนที่เชื่อมศาสตร์  ให้บทบาทนิสิตได้ออกแบบการเรียนและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง  และหลักสูตรบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านโครงการ 
(Project -Based Leaning) ของสาขาวิชาเพ่ือให้นิสิตผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติ 
เป็นการเรียนรู้แบบลงมือท า และเน้นการสร้างโครงการงานแสดงเพ่ือจัดแสดง เช่น โครงการบางแสนละคร
ก่อนจบ โครงการนาฏศิลป์ปั้นท่า  และได้ทดลองท างานจริงในสนามปฏิบัติ ร่วมกับคณาจารย์ ศิลปิน และ
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เช่น โครงการโขนคณะดนตรีและการแสดงเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้เชิญดร.ไพโรจน์ 
ทองค าสุก นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการมาฝึกซ้อม อีกทั้งนิสิตยังร่วมแสดงในผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ศิลปะการแสดงเรื่องนางสีดาวาดรูป เป็นต้น 
 
 2.3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to 
participate responsibly in the learning process. 
 หลักสูตรจัดประชุมผู้สอนเพ่ือให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการวางการสอนร่วมกับผู้เรียน เช่น รายวิชาการก ากับการ
แสดง รายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอประเด็นที่สนใจ เสนอรูปแบบการสอน 
และร่วมวางแนวทางการประเมินผลที่เน้นผลลัทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งนี้การจัดการสอนรายวิชานาฏศิลป์ 
และศิลปะการละคร ให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนแนวคิดการท างาน การสร้างผลงานในรายวิชา ค านึงถึง
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ระดับการเรียนรู้ ความสนใจ และระดับความสามารถของผู้เรียนที่ผู้เรียนมีโอกาสเลือกท าและพัฒนางานตาม
ความสนใจ  
 
 2.3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by 
the students. 
 จากปรัชญาหลักสูตรเกิดผู้เรียนที่ใฝ่รู้ รู้จักค้นคว้าและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่นการ
พัฒนาโครงร่างวิจัยจากความสนใตของผู้เรียนผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง การจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนด้านศิลปะการละครกับนักวิชาชีพด้านศิลปะการละครของไทย นิสิตพัฒนาประเด็นตามหัวเรื่องที่
สนใจของนิสิตศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 3 การจัดท าโครงงานละครปลายภาค (Project -Based Leaning) ของ
รายวิชานาฏศิลป์ และศิลปะการละคร โครงงานละครออนไลน์เกี่ยวกับชีวิตนิสิตกับการเรียนออนไลน์ รายวิชา
ละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชน เกิดจากความสนใจของผู้เรียนมีการค้นคว้า การสร้างบทจากกระบวนการวิจัย และ
น าเสนอสู่สาธารณในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Practice -Based 
Leaning) ผู้เรียนเชื่อม 
 
 2. 3. 4  The teaching and learning activities are shown to promote learning, 
learninghow 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). 
 หลักสูตรออกแบบให้ผู้เรียนได้พัฒนาการแสดงจากประเด็นที่สนใจ ผู้เรียนเลือกประเด็นที่จะสื่อสาร
และเลือกรูปแบบการแสดง ทั้ งนาฏศิลป์และศิลปะการละคร จะมีรายวิชาการฝึกปฏิบัติการทาง
ศิลปะการแสดง ฝึกค้นคว้า สืบค้นทั้งประเด็นทางสังคม และรูปแบบการแสดง จากนั้นฝึกสร้างผลงานผ่านการ
ปฏิบัติ กิจกรรมสะท้อนถึงการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นในการท างาน กิจกรรมนี้จะพัฒนาไปสู่การประมวลผลสรุปผลการท างานผ่านการน าเสนอความรู้ เป็น
การฝึกทักษะการประมวลผลข้อมูล ผ่านการสอบปากเปล่า การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติและสะท้อนการเรียนรู้
ผ่านผลงานและงานเขียน บางรายวิชามีกระบวนการจัดน าเสนอผลงานกลุ่มที่เกิดจากนิสิต  
 
 2.3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, 
newideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
มุมมองของผู้ประกอบการ หลักสูตรได้วางรายวิชาเกี่ยวกับการบริหารโครงการดนตรีและการแสดงซึ่งเป็น
รายวิชาที่ผู้สอนออกแบบให้จัดท าโครงการทางธุรกิจหรือโครงการทางสังคม โดยใช้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ การสร้างโครงการทางวัฒนธรรม มีการออกแบบโครงการ การสร้างผลงาน และการจัดแสดงจริง เป็น
ต้น  
  รายวิชาในหลักสูตรเอ้ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนทั้งการสร้างความคิดใหม่ที่แสดงอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมทางนาฏศิลป์และศิลปะการละคร เช่น รายวิชาละครเพ่ือการ
เรียนรู้นิสิตได้สร้างผลงาน Forum Theatre ในประเด็นการศึกษาที่แท้จริงจัดแสดงผ่านระบบออนไลน์ การ
น าเสนอผลงานละครดัดแปลงของนิสิตศิลปะการละครชั้นปีที่ 3 รายวิชาก ากับการแสดง 3 การสร้างงาน
นาฏศิลป์ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติด้านศิลปะการแสดง และรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ เป็นต้น 
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 2.3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously 
improvedto ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 
 กระบวนการสอนและการเรียนรู้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน
หรือผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต ทั้งนี้มีการทบทวนระหว่างปีมีการจัดเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับฟังความต้องการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการวัดและ
ประเมินผล และถ่ายทอดไปยังคณาจารย์และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากนั้นน าความคิดเห็นมาถ่ายทอดสู่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพัฒนากระบวนการสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้  
  
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. 
 สาขาศิลปะการแสดงได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง
ชัดเจน ที่ว่า “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า 
“สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสู่
สากล” ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหลักสูตรฯได้มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนั้นได้มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้าน
การปฏิบัติตนให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพตนเอง เป็นผู้มีความรู้ สติปัญญา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ สามารถเป็นนักอนุรักษ์ พัฒนาและสามารถสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง 
และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มีระบบการจัดการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และรับใช้สังคมได้
เป็นอย่างดี  
         หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 
2559 และฉบับปี พ.ศ. 2564 มีวิธีการประเมินนิสิตด้วยความหลากหลายและสอดคล้องกันกับวัตุประสงค์การ
เรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่านิสิตจะได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและสามารถบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้จริง ซึ่งวิธีการประเมินนั้น มีทั้งการท าแบบทดสอบ การสอบปากเปล่า การเขียนบรรยาย 
การสอบแบบปรนัย การท าโครงการ รวมถึงการปฏิบัติติ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
        ตัวอย่างในรายวิชานาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน ได้สร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเครื่องมือ หรือวิธีการ
ประเมินได้ดังนี้ 
 

หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สามารถปฎิบัติท่าร าที่ถูกต้องตามแบบแผน  ประเมินโดยสังเกตจากการปฏิบัติท่าร า  
สามารถฝึกซ้อมได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  ส่งคลิปการบ้านที่ให้ไปฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง 
มีความรับผิดชอบ 1. ประเมินจากจ านวนการเข้าเรียนและการส่งงาน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและความตั้งใจในห้องเรียน 
3. ประเมินจากพัฒนาการในแต่ละสัปดาห์ 

มีความตรงต่อเวลา  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและส่งการบ้าน 
สามารถท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน 1. ประเมินจากหลักฐานการฝึกซ้อมร่วมกัน  

   (ไลฟ์ การรายงาน การบันทึกวีดโอหรือภาพนิ่ง) 
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หัวข้อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
2. ประเมินจากผลลัพธ์ที่ให้ฝึกซ้อมร่วมกัน 
3. ประเมินจากการให้นิสิตเข้าร่วมสังเกตการเรียนการสอน 
    ของนิสิตคนอื่นและ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently. 
 หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนหลังการประเมินในแต่ละรายวิชาโดยก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีประเมินแบบเดี่ยวและกลุ่ม อีกทั้งพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการมอบหมายให้นิสิตศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม การฝึกทักษะเสริมนอกชั้นเรียน การแนะแนวในการ
ค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น การให้ผลป้อนกลับในการประเมิน
ผู้เรียนได้ทันเวลานั้น ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนไว้หลายวิธี โดยจะขออธิบายเป็นวิธีต่างๆดังนี้ 
 1. การประเมินด้านทฤษฎี  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการแจ้งเกณฑ์การ ประเมิน วิธีการสอบ และเมื่อ
นิสิตสอบแล้วทราบผลแล้ว อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนสอบไว้ในระบบ reg.buu.ac.th เพ่ือแจ้งให้นิสิตทราบ
ผลการสอบในระบบของนิสิตเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ นิสิตจึงสามารถวางแผนการเรียนต่อไปตลอดภาคการศึกษาและ
ทราบถึงพัฒนาการของตนเองได้  
 2. การประเมินด้านทักษะปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการ สอบปฏิบัติกลางภาค สอบปฏิบัติปลาย
ภาค รวมไปถึงโครงการที่การสอบปฏิบัติ มีการประเมินโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ ที่เป็นอาจารย์ประจ า 
อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือประเมินผลการเรียนและพัฒนาการด้านการเรียนของนิสิต เมื่อ
นิสิตปฏิบัติดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะประเมินโดยให้คะแนนตามแบบประเมินและ
คณะกรรมการจะประเมินและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงให้ นิสิตทราบหลังจากการสอบ
โดยทันท ี
 3. การประเมินด้วยวิธีการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการจัดสอบอภิปราย ด้วย
วิธีการพูดคุย ถามตอบทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม วิธีนี้จะท าให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล นิสิตจะได้รับผลการประเมินกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและทันเวลา เพ่ือให้นิสิตสามารถมี
โอกาสชี้แจง อธิบาย และซักถามเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 4. การประเมินภาพรวมการเรียน  อาจารย์จะใช้แบบฟอร์มที่ได้ออกแบบมาเพ่ือประเมินผลนิสิตในชั้น
เรียนตามหัวข้อวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้นิสิตจะสามารถเข้าใจและสามารถประเมิน
ตนเอง (Self-Evaluation) ได้ตามหัวข้อนั้นๆ ว่าตนเองบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร นิสิตสามารถเข้าถึง
กระบวนการอุทธรณ์ผลการประเมิน โดยนิสิตส่วนใหญ่มักจะติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง เนื่องจาก อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรจะแจ้งคะแนนต่างๆแก่นิสิต โดยเฉพาะในช่วงปลายภาคก่อนการส่งคะแนนให้กับทางคณะ 
โดยอาจารย์จะแจ้งให้นิสิตตรวจสอบคะแนน หรือรายละเอียดคะแนนต่างๆ หากมีข้อสงสัยนิสิตสามารถติดต่อ
สอบถามได้โดยตรง มีเจ้าหน้าที่คณะฯประสานงานนิสิตของคณะดนตรีและการแสดง เพ่ือรับเรื่องค าร้อง
เบื้องต้น และสามารถติดต่อร้องเรียนในช่องทางเว็ปไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง หรือแจ้งต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาในรายชั่วโมงที่ให้ค าปรึกษาโดยตรง ด้วยช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ เมื่อได้รับเรื่อง
แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งอย่างเป็นธรรม
โดยมีคณบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา  
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 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. 
               การประเมินผลการเรียนของนิสิตในรายวิชาต่าง ๆ ขณะที่ก าลังศึกษา หลักสูตรฯ รับผิดชอบ
รายวิชาเฉพาะในสาขาวิชาศิลปะการแสดง ทั้งวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร มีการประเมินตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของคะแนนดังนี้  
 1) จิตพิสัย 
 2) พัฒนาการ 
 3) การเก็บคะแนนย่อย 
 4) การประเมินกลางภาค 
 5) การประเมินปลายภาค 
 

 ส าหรับกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่า
ระดับข้ัน และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้        
  1) การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
ซ่ึงคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 
           2) การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ในบางรายวิชา เช่น สหกิจศึกษาจะให้คะแนนเป็น S 
ซ่ึง หมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์     
 

 ส าหรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีกฏเกณฑ์ดังนี้ 
  1) เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตร 
  2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนเทียบเท่า 
  3) เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
     พ.ศ. 2559 
 
       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. 
             หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ 2564 มี
การจัดวิธีการประเมินผลของนิสิตโดยใช้เกณฑ์การประเมินอิงจากจากการประเมินแบบรูบิก ดังเช่นในรายวิชา
ที่เป็นปฏิบัติทักษะต่าง ๆ มีการจัดการประเมินกลางภาคและปลายภาคโดยการให้นิสิตได้เเสดงผลงานตามต่อ
หน้ากรรมการคุมสอบ และมีการก าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะเเนนและสัดส่วนคะเเนน 
ถูกแจ้งไว้ในใบคะแนนสอบเพ่ือให้นิสิตและคณะกรรมการคุมสอบทุกท่านรับทราบตรงกัน ตัวอย่างเช่น ใน
รายวิชานาฏปฏิภาณ 
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 จะเห็นได้ว่า การก าหนดเกณฑ์การประเมินได้ถูกแบ่งไว้ตามหัวข้อที่ส าคัญเพ่ือให้คณะกรรมการคุม
สอบได้พิจารณาการให้คะแนนให้ตรงตามหัวข้อ อย่างไรก็ตามหลักสูตร ได้เล็งเห็นว่าสามารถปรับปรุงเพ่ิมเติม
ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาการเพ่ือให้การประเมินผลของนิสิตมีความเท่ียงตรงและยุติธรรมมากข้ึน 
 
 2.4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. 
 เกณฑ์การประเมินได้มีการบันทึกไว้ใน มคอ.3 มีการประชุมและออกแบบเกณฑ์การประเมินโดย
คณาจารย์ในสาขาศิลปะการแสดง และน าเกณฑ์ไปชี้แจง แจ้งต่ออาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกณฑ์การประเมินที่
ออกแบบ และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้แจ้งให้นิสิตทราบ โดยผู้ประเมินในแต่ละรายวิชา คือ อาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดง ซึ่งหลังจากการประเมิน
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการประเมินทุกภาคการศึกษา  
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          หลักสูตรมีวิธีการวัดและประเมินที่สามารถบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่ของหลักสูตรซึ่งแสดงให้เห็นได้จาก
ตารางดังนี้ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมิน ตัวอย่างรายวิชา 

PLO 1 แสดงคุณลักษณะของผูม้ี
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตรง
ต่อเวลา 

ประเมินจากพฤติกรรมการปฎิบตัิ
ตนในการเรียน และการท างาน
ต่างๆทีไ่ด้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึง
ทัศนคติความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 แก่นดนตรีและการแสดง  
 

PLO 2 แสดงภาวะความเป็นผู้น า มี
ทัศนคติที่เปิดกว้าง และยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ประเมินจากพฤติกรรม การเรียน 
การซ้อม การส่งงาน การท ากิจกรรม
หรือปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

การแต่งหน้าเพื่อความงาม 
 

PLO 3 แสดงคุณลักษณะของผูม้ีจิต
อาสา จิตส านึกสาธารณะ และ
จรรยาบรรณด้านศลิปะการแสดง 

ประเมินจากการร่วมมือด้าน
กิจกรรม การเสนอผลงาน 

การพัฒนาความเปน็วิชาชีพด้าน
ศิลปะการแสดง 
 

PLO 4 สามารถอธิบายและจบั
ใจความ ความเป็นมา แนวคิดราก
วัฒนธรรม และทฤษฎีด้าน
ศิลปะการแสดงได ้

การท ากิจกรรมน าเสนอผลงานใน
รูปแบบตา่งๆ 
-การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
หรือสนทนา ในชั้นเรียน 
-การอภิปราย 
- การเสวนา 
-การเขียนบรรยาย 
-การสอบปากเปล่า 

 นาฏศิลป์ไทยขัน้พื้นฐาน 
 

PLO 5 สามารถจัดการ วางแผนเพื่อ
การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจาก
รากวัฒนธรรมได้อยา่งเป็นระบบ
  
 
 

ประเมินจากแนวคิดในการสร้างงาน
และ ผลงานของนิสิต 

กระบวนทัศน์การเรียนรู้ทาง 
ศิลปะการแสดง 
 

PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์งาน
ศิลปะการแสดงได้อยา่งเป็นระบบ 

กิจกรรมน าเสนอผลงานในรปูแบบ
ต่างๆ 

 ละครเพลง 

PLO 7 สามารถบูรณาการความรู้
ด้านศิลปะการแสดงกับศาสตร์อ่ืนๆ
ได ้

ประเมินจากแนวคิดในการสร้างงาน
และ ผลงานของนิสิต 

การแสดงส าหรับเยาวชน 

PLO 8 สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านศิลปะการแสดงได ้

ประเมินจากแนวคิดในการสร้างงาน
และ ผลงานของนิสิต 

การออกแบบแสง 

PLO 9 สามารถประเมินผลการ
ท างานสรา้งสรรค์ด้าน
ศิลปะการแสดงได ้

ประเมินจากแนวคิดในการสร้างงาน
และ ผลงานของนิสิต 

ศิลปะการแสดงนิพนธ ์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมิน ตัวอย่างรายวิชา 
PLO 10 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี เข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ของตนเอง และรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างาน หรือกิจกรรม
ต่างๆร่วมกับผู้อืน่ 

 การออกแบบฉาก 2 

PLO 11 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างาน หรือกิจกรรม
ต่างๆร่วมกับผู้อืน่ 

 การเขียนบทภาพยนตร ์
 

PLO 12 สามารถใช้ภาษาไทยและ/
หรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ
การท างานร่วมกันกับผู้อื่นได ้

ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างาน หรือกิจกรรม
ต่างๆร่วมกับผู้อืน่ 

การให้ค าปรึกษาด้านความงามและ
ภาพลักษณ ์
 

PLO 13 สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การท างานสรา้งสรรค์
ศิลปะการแสดงได ้

ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ต่างๆ หรือวิธีที่นิสิตใช้ในการเรียน 
หรือการส่งงานต่างๆ 

การผลิตละครเวทีออนไลน ์
 

PLO 14 สามารถสังเกต และปฏิบัติ
ตามด้านศิลปะการแสดงได ้

ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างาน หรือกิจกรรม
ต่างๆ 

 ศิลปะการแสดงกับโลกธุรกิจ
ออนไลน ์
 

PLO 15 สามารถปฏิบัติดา้น
ศิลปะการแสดงได้อยา่งถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างาน หรือกิจกรรม
ต่างๆ 

การพัฒนาชุมชนบนฐาน 
ศิลปะการแสดง 

PLO 16 สามารถจัดการวางแผน 
และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงจาก
รากวัฒนธรรมข้ึนมาใหม่ได ้

การท ากิจกรรมน าเสนอผลงานใน
รูปแบบตา่งๆ  

การออกแบบกระบวนการและการ
โค้ชเพื่อสร้างทีมสัมพันธ ์

PLO 17 สามารถประเมินค่าตนเอง 
รู้เท่าทันเหตุการณ์เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในสายงาน
ศิลปะการแสดง 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเรียน 
การซ้อม การท างาน หรือกิจกรรม
ต่างๆ 

การออกแบบและสร้างธุรกิจทาง 
ศิลปะการแสดง 

 
 2.4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely 
manner. 
 หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active leaning เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งเห็นได้จากการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ
ที่ช่วยให้ผู้เรียนนั้นได้ฝึกปฏิบัติงานจริง (Project based learning)  พัฒนาทักษะความคิด มีวิธีแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมและรู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่นใน รายวิชา 77145259 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 
ผู้ เรียนได้ท าการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและการจัดท ารายงานการวิจัยผ่านการควบคุมโดย
คณะกรรมการศิลปะการแสดงนิพนธ์ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าศิลปะการแสดงนิพนธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
หาองค์ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง อันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเกิดแรงบันดาล
ใจในการต่อยอดในการท างานในอนาคต  
ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตนั้นได้ท าโครงการต่างๆเช่น โครงการศิลปะการละครเพ่ือชุมชน  โครงการ
ศิลปะการแสดงสู่สังคม โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน โครงการบางแสนปั้นท่า เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการ
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ด้านการจัดการ การวางแผนต่างๆด้วยตนเอง การบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น การออกแบบการแสดง การเขียน
บท การฝึกซ้อม การจัดการด้านอาคารสถานที่ภายในและภายนอก การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

 
 2.4.7 The student assessment and its processes are shown to be 
continuouslyreviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry 
andalignment to the expected learning outcomes. 
 หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนหลังการประเมินในแต่ละรายวิชาโดยก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีประเมินแบบเดี่ยวและกลุ่ม อีกทั้งพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการมอบหมายให้นิสิตศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม การฝึกทักษะเสริมนอกชั้นเรียน การแนะแนวในการ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
เป็นการหารือในกลุ่มย่อย ระหว่างที่ประชุมสาขาเพ่ือพิจารณาถึงการเรียนการสอน การประเมินผล ทาง
หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบและทวนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา ในช่วงของการส่งคะแนนของแต่
ละเทอมการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยและความปกติของคะแนน เกรด ช่วงคะแนน จ านวนนิสิตที่
สอบผ่าน 
 ในปัจจุบันทางหลักสูตรได้เล็งเห็นว่าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ยังไม่เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงได้มี
การวางแผนการทบทวนกระบวนการประเมินผลจากบุคคลภายนอกเพ่ือให้ประเมินวิธีการวัดประเมินผล
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

  

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. 
 อัตราก าลังของคณาจารย์พอเพียงต่อจ านวนนิสิต ตามค่าก าหนด FTES  ส านักงานการอุดมศึกษา
ก าหนดสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 15:1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งในปีการศึกษา 2564  มีอาจารย์ประจ า
จ านวน 11 คน อาจารย์บางส่วนเวลา 1 คน อาจารย์พิเศษ 9 คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่มีทักษะด้านนาฏศิลป์จ านวน 4 คน มีทักษะด้านศิลปะการแสดงจ านวน 2 คน ส าหรับดูแลควบคุม
จัดการด้านการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยมีนิสิตทั้งหมด 62 คน เมื่อคิด
ค่า FTE นิสิต ได้ 15.3 ค่า FTE ของอาจารย์ ได้ 14.14   เมื่อค านวณสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์แล้ว ได้ 1.17  
แบ่งสาขาวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และก ากับลีลา  ประกอบด้วยกลุ่มทักษะนาฏศิลป์
ไทยและกลุ่มทักษะการเต้น 2.กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ประกอบด้วยกลุ่มวิชาด้านการแสดง กลุ่มการก ากับ
การแสดง กลุ่มการเขียนบท กลุ่มการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงและกลุ่มการออกแบบฉากและ
แสงส าหรับการแสดง โดยหลักสูตรก าหนดภาระงานตามข้อตกลงตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน 
(KPI) ส าหรับอาจารย์ประจ า เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากมีภาระเกินตามที่ก าหนดหลักสูตรจึงเชิญผู้
มีความรู้ตรงตามหลักสูตรเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรในรายวิชา  มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาศิลปะการแสดง มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ของคณะดนตรีและการแสดงและ
ของหลักสูตร 
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 ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ทางหลักสูตรจึงได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเป็น อาจารย์พิเศษ เช่น ดร.ไพโรจน์  ทองค าสุก ราชบัณฑิต วิชาวิจิตรศิลป์ สาขานาฏกรรมไทย 
ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา  อาจารย์สุมณฑา สวนผลรัตน์  ผู้รับรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง 
ประจ าปี 2564 จากส านักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และนิสิตกับคณาจารย์ใน
หลักสูตรยังได้ท างานโดยตรงร่วมกับ Pichet Klunchun Dance Company ตามที่ได้ตกลงท าความร่วมมือ 
(MOU) ด้านการแสดงและวิชาการไว้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 
 
 

       
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานด้านวิชาการ  
 หลักสูตรผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตร เสนอหัวข้อการขอท าผลงานด้านวิชาการตามประกาศของ
คณะฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางคณะฯในด้านการจัดสรรทุนทางด้านวิชาการทั้งงบประมาณอุดหนุนจาก
คณะฯและจากภายนอกคณะฯ ด้านทุนวิจัย หนังสือและงานสร้างสรรค์  ผ่านการพิจารณาตามประกาศคณะ
ดนตรีและการแสดง รวมถึงการน าเสนอผลงานวิชาการ Conference ของอาจารย์วิสาขา แซ่อุ้ย ในงาน  BUU 
International Conferences 2021 ซึ่งผลงานของอาจารย์วิสาขา แซ่อุ้ย ได้รับรางวัล best paper ในครั้งนี ้
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        อาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ (เงินรายได้ส่วนงาน) จ านวน 3 ผลงาน ดังนี้ 
 1. อาจารย์นพพล จ าเริญทอง วิจัย เรื่อง การสร้างการแสดงในฐานะวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือชุมชน : 
กรณีศึกษาการสร้างสรรค์หนังใหญ่ร่วมสมัย เรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสาครจับม้านิลมังกร 
 2. อาจารย์ ดร.นัฎฐนันธ์ เอื้อศิลป์ หนังสือ เรื่อง หลักการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์จากขนบนิยม 
CHARACTERIZATION APPROACH  
            3. อาจารย์มานิต เทพปฎิมาพร งานสร้างสรรค์ เรื่อง นางสีดาวาดรูป : ความเป็นหญิงและเสรีภาพใน
การแสดงออก 
         อาจารย์ผู้ได้ขอรับทุนสนับสนุนการด าเงินงานวิจัยภายนอกคณะ จ านวน 1 ผลงาน ดังนี้ (อยู่ระหว่าง
การพิจารณาทุน) 
            ดร.นัฎฐนันธ์ เอ้ือศิลป์  ทุนวิจัยโครงการ อพสท. เรื่อง การออกแบบประสบการณ์พ้ืนที่การเรียนรู้
ชุมชนด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช: กรณีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บู ร พ า    Experience Design for Community Learning model of Plant Genetic Conservation:  A 
case study of Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University Botanical Garden  
  
        ทั้งนี้หลักสูตรยังได้ประสานงานกับฝ่ายวิจัยคณะฯ ด าเนินการในการตีพิมพ์บทความเผยแพร่สู่สาธารณะ
ชนในวารสารวิชาการต่างๆ ระดับชาติ โดยก าหนดให้ผู้เขียนบทความเสนอบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 
ระดับ 2 เพ่ือพัฒนาไปสู่วารสารฐานข้อมูล TCI ระดับ 1 ต่อไปในอนาคต จ านวน 3 ผลงาน ดังนี้ 
 
1. อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย   
 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์บูรพา เรื่อง การสร้างสรรค์นาฏศิลป์แบบข้าม
วัฒนธรรม ชุด ลา แพร มิดิ เดิง โฟน  The Creation of Cross 
Cuttura[ Dance Performance: L'apres midi d’un faune.   

2. อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์   
 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์บูรพา เรื่อง การทดลองสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัย
จากแนวคิดการใช้กระบวนการละครแบบร่วมสร้าง  An Experimental 
Study of Contemporary Dance of Devising Theatre 

3. อาจารย์นพพล จ าเริญทอง  
 

วารสารคณะดนตรีและการแสดง เรื่อง การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลปะ 
ระบ า โบราณคดีของกรมศิลปากร   The Creation of archaeological 
dance performance of the Fine Arts  Department 
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แผนต าแหน่งวิชาการ 
    หลักสูตรได้ประสานงานกับฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงานบริการคณะฯ ผ่านการประชุมหลักสูตร
และการประชุมสาขาวิชาฯ เพ่ือจัดล าดับขั้นตอนติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งการประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานต่างๆ ในการน าเสนอผลงานเพ่ือเผยแพร่ เและจัดล าดับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม
เอกสารการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์เป็นล าดับขั้นตอน 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาศักยภาพ ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
        คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯโดย
ส่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร ในโครงการต่างๆที่จัด
ขึ้นจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรฯ ยังได้เสนอขอทุนสนับสนุนการเรียนในระดับปริญญาเอก จากทางคณะฯ ให้กับอาจารย์ใน
หลักสูตร 1 คน คือ อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และทางหลักสูตรฯ จะได้เสนอขอทุนสนับสนุนการเรียนในระดับ
ปริญญาเอก จากทางคณะฯ ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรท่านอื่นต่อไป 
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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 สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีอาจารย์ประจ าจ านวน 11 คน อาจารย์บางส่วนเวลา 1 คน อาจารย์พิเศษ 9 
คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6  คน  เมื่อคิดค่า FTE นิสิต ได้ 15.3 ค่า FTE ของอาจารย์ ได้ 14.14   เมื่อ
ค านวณสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์แล้ว ได้  1.17   

 
ด้านสมรรถนะการสอน หลักสูตรฯก าหนดการประชุมวางแผนด้านการเรียนการสอนตามที่คณะฯ

ก าหนดตามกฎที่ประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นธรรม ทางหลักสูตรฯ จะมอบหมายภาระงานสอนตาม
ความเหมาะสมหากมีภาระงานเกินกว่าที่ก าหนด หลักสูตรฯ จึงประชุมพิจารณาเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรในรายวิชา โดยก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าคอยประสานงานดูแลให้
การเรียนการสอนเป็นไปตามที่หลักสูตรฯก าหนดไว้ เป็นรายวิชาไป 
 

 2.5.3 The programme to show that the competences of the academic staff 
aredetermined, evaluated, and communicated. 
 ด้านการวิจัยหลักสูตรฯ ควบคุมดูแลก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานวิจัยของคณะฯ
นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ มีแผนการด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพดังนี้  
 1) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การ
สอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้ เรียน 
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การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ  10 
ชั่วโมง  
 2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ เช่น ความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น  
 3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
 4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
 

 2.5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
 การจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรจัดตามความเหมาะสม ความถนัดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของอาจารย์ในหลักสูตรฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา  

1. กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และก ากับลีลา 
1.1 กลุ่มทักษะนาฏศิลป์ไทย 
1.2 กลุ่มทักษะการเต้น 

2. กลุ่มวิชาศิลปะการละคร  
2.1 กลุ่มวิชาด้านการแสดง  
2.2 กลุ่มการก ากับการแสดง  
2.3 กลุ่มการเขียนบท  
2.4 กลุ่มการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับการแสดง 
2.5 กลุ่มการออกแบบฉากและแสงส าหรับการแสดง 

หากภาระงานของอาจารย์ประจ าเกินค่าก าหนดภาระงานตามก าหนด เป็นรายวิชาใหม่ที่อาจารย์ประจ าไม่ถนัด 
ทางหลักสูตรฯ จึงพิจารณาเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรในรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ควบคุม สอนร่วมในรายวิชาไปด้วย เช่นรายวิชาละครไทย โดยมีอาจารย์นพพล 
จ าเริญทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมสอนกับ ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา  
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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 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ก าหนดประเมินความก้าวหน้าของ
บุคลากรสายวิชาการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์
ของคณะดนตรีและการแสดง พิจารณาจากการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ  มีประเมินใน 2 ลักษณะคือ 
1) การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานประจ าปี ประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานประจ าปีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับการประเมินสมรรถนะส่วน
บุคคลที่คณะดนตรีและการแสดงก าหนด ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 คณาจารย์ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศเกณฑ์และก าหนดช่วงเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ขั้นตอนที่ 3 คณาจารย์จัดท าประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับคณาจารย์ในระบบ KPI 

Online 
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับคณาจารย์โดยพิจารณา

คุณภาพตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตัวชี้วัด 
ขั้นตอนที่ 5 การประกาศแจ้งผลการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับคณาจารย์ 

 
และการประเมินความก้าวหน้าลักษณะที่ 2 คือ การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ การประเมินในลักษณะนี้ บุคลากร
สายวิชาการจะเป็นผู้เสนอต่อคณะดนตรีและการแสดง 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 านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านบริการการ
เรียนการสอน เช่นการขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนรวมถึง ระบบปฏิบัติการในการเรียนการสอน
เช่น การบริการสร้าง Google classroom การประสานงานในการใช้ระบบZoom ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
นอกจากนั้นทางคณะยังให้สิทธิประโยชน์ในการใช้อาคารและสถานที่ หรือห้องซ้อม ห้องแสดงต่างๆ เพ่ือให้
อาจารย์สามารถที่จะใช้ซ้อม เพ่ือแสดงผลงานของนิสิตและของอาจารย์นิสิต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ในขณะเดียวกันทางหลักสูตรยังให้สิทธิในการเสนอการ
เลือกซื้อคุรุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอนโดยมีการท าเรื่องขอเสนอการซื้อคุรุภัณฑ์ส่งให้กับคณะกรรมการ
ของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาและท าตามระบบขั้นตอนของคณะต่อไป นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้อาจารย์
อาจารย์ได้รับสิทธิประโยชน์จากมหาวิทยาลัย เช่น การอ านวยความสะดวกในการขอชุดที่พักอาศัยภายใน
มหาวิทยาลัย หรือการสนับสนุนแต่ละหลักสูตรได้รับการปันส่วนคูปองการเลือกซื้อหนังสือเข้าส านักหอสมุด
ของมหาวิทยาลัยบทบาทการท างานของอาจารย์หรือบุคลาการสายวิชาการนั้น ได้มีการจัดการท างานตาม
ระบบโครงสร้างการบริหารของคณะ โดยคณะจะมีระบบโครงสร้างการบริหารซึ่งจะประกาศไว้ที่เว็ปไซต์  
 หน้าที่ของอาจารย์นั้น ในการรับเข้าบรรจุอาจารย์ใหม่จะมีการแจ้งให้ทราบโดยตรงถึงบทบาทและ
หน้าที่ต่างๆในการท างานรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากจากนั้นหากมีในส่วนของความรับผิดชอบ



64 
 

 

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากนั้นจะมีการประชุมพูดคุยกันและแจ้งให้อาจารย์ทราบหรือมีการออกหนังสือแต่งตั้งเป็น
กรณีไป  
 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนั้น ในการบรรจุอาจารย์ใหม่ทางคณะได้ส่งอาจารย์ทุกท่านไป
เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยและยังได้แจกประกาศการก าหนดจรรยาบรรณ หรือคุณธรรม
และจริยธรรมในการท างานให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ทุกท่านโดยตรง ในเรื่องของความอิสระทางด้านวิชาการ
นั้น ทางคณะได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้ท างานวิชาการตามความถนัดและสนใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ภายใต้ปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะได้มีการสนับสนุนและคอย
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นการประกาศแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและแหล่งทุนต่างๆ 
รวมถึงบุคลากรจากฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ  
 สวัสดิการของบุคลากรนั้นคณะได้ ก าหนดสวัสดิการส าหรับบุคลากรทุกคน เช่น วันหยุด วันลาต่างๆ 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาลต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีการ
แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลและประกาศไว้ในเว็ปไซต์คณะลักษณะความสัมพันธ์ในด้านการท างาน บุคลาการ
สายวิชาการของทางหลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในลักษณะของการท างานร่วมกันใน
ระดับหลักสูตรหรือข้ามหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอโดยปกติอาจารย์จะเกิดความเข้าใจในลักษณะของการท างาน
และขั้นตอนว่าจะต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนกลุ่มใดอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามทางคณะได้มีการบริการ
เจ้าหน้าที่จะช่วยอาจารย์อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานและการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นคณะยังให้ความส าคัญในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกันที่ดีจึงมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกันอยู่เสมอเช่นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การจัด
กิจกรรมรดน้ าด าหัวในช่วงสงกรานต์การจัดอบรมสัมมนานอกสถานที่การท ากิจกรรมต่างๆ  เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ภายในคณะเป็นต้นจากประเด็นทั้งหมดเบื้องต้น ได้มีการแจ้งให้ทราบทั้งทางลายลักษณ์อักษรและ
ทางวาจาอย่างไรก็ตามทางหลักสูตรจะวางแผนเพ่ิมเติมในข้อก าหนดบางประการที่ไม่ได้มีรูปแบบทางการ
เพ่ือให้คณะพิจารณาถึงการประกาศในรูปแบบทางการและวางแผนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจให้กับบุคลากร
สายวิชาการมากข้ึน     
     
X5 

 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. 
    หลักสูตรฯ ไม่มีการบังคับให้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ แต่ส่งเสริม 
สนับสนุนในการผลิตผลงานวิชาการในการด าเนินการ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและฝ่ายจัด
การศึกษาคณะฯ ในขั้นตอนต่างๆ จากการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งยังสนับสนุนการเข้า
ร่วมอบรมจริยธรรมการผลิตผลงานทางวิชาการท้ังส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาอาจารย์โดย  มีการเข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ตามที่มีการน าเสนอในการประชุมสาขาวิชาฯและคณะฯได้ด าเนินการให้เข้าอบรม
สัมมนาซึ่งในระหว่างปี 2564 ได้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้   
 

ล าดับที่ หัวข้อโครงการอบรม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี 
1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเบื้องต้น Systematic Review   20 กันยายน 2564 
2 เทคนิคการประเมินบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ 9 ตุลาคม 2564 
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ล าดับที่ หัวข้อโครงการอบรม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี 
3 การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
15 ตุลาคม 2564 

4 การจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน 
(Transforming Feedback Report into Improvement Plan for 
Programs) 

19 ตุลาคม 2564 

5 แนวทางการจัดท า มคอ.3 และมคอ. 4 หมวดที่ 2 ในระบบจัดการ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

29 ตุลาคม 2564 

6 การฝึกเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 ธันวาคม 2564 

7 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 
Criteria) 

23 - 24 ธันวาคม 
2564 

8 แนวทางการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพาะด้านตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

25 มกราคม 2565 

9 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2 21 กุมภาพันธ์ 2565 
10 เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) 
22 กุมภาพันธ์ 2565 

11 การขอต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564 
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 

4 มีนาคม 2565 

12 เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรและแนวทางการเขียนเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระยะท่ี 2 

9 มีนาคม 2565 
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     2.5.8 The programme to show that performance management including reward 
andrecognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
           หลักสูตรฯ สร้างระบบการวางแผนจัดการเรียนการสอนแบบ Team-base Teaching โดยร่วมกัน
ออกแบบ เนื้อหา แผนการสอน การประเมินผลทุกรายวิชาร่วมกัน และจัดกระบวนการให้ค าปรึกษาและ
แนะน า แนวทางการสอนในทุกรายวิชาร่วมกัน เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจน มีการจัดการให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  คณะฯ สนับสนุนอาจารย์ให้ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ ต ารา เอกสาร หนังสือและงานสร้างสรรค์ โดยทางคณะได้มีทุนสนับสนุน เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ โดยมีระบบติดตาม การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ มีการประเมินสมรรถนะอาจารย์จากภาระงานตามข้อตกลงตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของ
งาน (KPI) มีกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการประชุมอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ในระดับ
หลักสูตรฯ จนถึงระดับคณะฯ 
            เกณฑ์การประเมินอาจารย์นั้นทางสาขาวิชาฯ จะพิจารณาในแต่ละปีการศึกษา โดยสาขาวิชาฯได้
ก าหนดให้อาจารย์ได้จัดท ารายงานตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI ระดับบุคคล) เพ่ือก าหนดภาระงานและด าเนินงาน
ตามแผนชี้วัดที่ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณประจ าปีอาจารย์ทุกคนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อ 
โดยให้อาจารย์แต่ละคนส่งไปทางสาขาวิชาฯ และสาขาวิชาฯ จะด าเนินการส่งไปให้คณะฯ เพ่ือ พิจารณาผล
การด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 
       การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของคณาจารย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ภาระงาน ค่าน้ าหนัก 
1. ภาระงานสอน  25 
2. การส่งเกรด มคอ.3 และ มคอ.5 3 
3. ผลการประเมิน 2 
4. งานวิจัย งานวิจัยสร้างสรรค์ ภาระงานวิชาการด้านอ่ืน ๆ (ต ารา, หนังสือ, เอกสารประกอบการสอน,  
    Company in Wall) ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ที่เทียบเท่างานวิจัย 

10 

5. การเผยแพร่งานวิจัย และบทความวิชาการ 10 
6. งานบริการวิชาการ   10 
7. งานทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 
8. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  งานบริหาร  งานตามแผนยุทธศาสตร์ ช่วยงานคณะ ฯ   
   หรือการแสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาคณะ ฯ 

30 

 
 หลักสูตรฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ตามโครงการ กิจกรรมต่างๆตามที่ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะฯ  และได้จัดระบบการยกย่องเชิญชูเกียรติคณาจารย์ที่ประสบความส าเร็จ
โดยจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึก มีการแจ้งไปยังกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือรับทราบ มีการเผยแพร่ข่าวผ่าน
ทางใบบอกข่าวของคณะดนตรีและการแสดง และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการต่อยอด พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสาชาวิชาต่อไปในอนาคต 
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ตารางที่ 2.5.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565) 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มี

วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

จ านวน (ราย) FTE 

1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย์ 9 3 12 10.02 16.67 
5. อาจารย์พิเศษ 4 5 9 4.12 22.22 
รวม 13 8 21 14.14  

 



69 
 

 

ตารางท่ี 2.5.2 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 
ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

2560 13.14 28 1.12 
2561 15.14 25 1.12 
2562 14.14 37.5 1.12 
2563 13.14 27 1.12 
2564 14.14 15.5 1.12 

 
ตารางท่ี 2.5.3 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตรผลงาน
วิชาการ 
 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานต่ออาจารย์และ
นักวิจัย 

(ปี 60-62 มี อาจารย์ 11 คน 
ปี 63-64 มีอาจารย์ 12 คน) 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2560  1   1 9.09 
2561 2 4   6 54.54 
2562  4 1 1 6 54.54 
2563  3  1 5 41.66 
2564  1   1 9.09 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และนักวิจัย ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ 

2560 6  1 7 63.63 
2561 7  3 10 90.90 
2562 13   13 118 
2563 4   4 33.33 
2564 1   1 9.09 
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ตารางท่ี 2.5.4 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตรผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
2560  สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2560).  

พญาฉัททนัต์: การสร้างสรรค์การขับร้อง
ไทยร่วมสมัย. ศิลป์ปริทัศน์, 5, 73-83 

  1  

2561 ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561).  
ละครเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 
กรณีศึกษาสถาบนัวิทยาศาสตรท์างทะเล
บางแสน. ใน การสัมมนาและการน าเสนอ
ผลงานวชิาการดา้นวฒันธรรม: ดนตรีและ
ศิลปะการแสดง วันที่ 23 มีนาคม 2561. 
(หน้า 73-74). ชลบุรี: คณะดนตรีและ 
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 

นพพล จ าเริญทอง. (2561).  
ความแตกต่างและความคลา้ยคลึง :  
งานสร้างสรรค์การแสดงขา้มวฒันธรรม
ระหว่างโตของไทยใหญ่และสิงโตของ
ไต้หวัน.. ในการประชุมโครงการสัมมนา
และการน าเสนอผลงานวิชาการด้าน
วัฒนธรรม. คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลยับูรพา. (pp.60-69) 
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561).  
การสร้างละครเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์: 
กรณีศึกษาสถาบนัวิทยาศาสตรท์างทะเล
จังหวัดชลบุรี. ทีทัศน์วฒันธรรม, 17(2), 
19-43. 
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และคณะ. (2561). 
ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมเอ้ือต่อสังคมของนิสิตปริญญาตรี. 
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชส้ังคม, 4(2), 
111-125.  
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การมาเยือนของหญิงชรา: ปฏิบตัิการณ์
สร้างสรรค์ละครฝรั่งเพื่อผูช้มไทย.วารสาร
ไทยศึกษา, 14(2), 125-150. 
 
 
 

          
7 
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
มโน วนเวฬุสิ. (2561).  
การสร้างตัวละครเชื้อพระวงศ์ในซีรีส์ เดอะ
คราวน์. วารสารดนตรีและการแสดง, 4, 
20-32. 
 

คณพศ วิรัตนชัย (2561).  
ละครเวทีเร่ือง Kitchen’s Monologue: 
การออกแบบฉากรูปแบบสญัลักษณ์นิยมใน
ละครสัจนิยม. วารสารดนตรีและการแสดง, 
4, 102-118. 

2562  ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2562).  
ละครเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ตัวตนภายใน. วารสารดนตรีและการแสดง, 
5(2), 106-122. 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2562).  
การสร้างแนวทางใหม่ในการสอนร าไทยใน
มหาวิทยาลยั โดยใช้แนวคิดเทพนมของ
ศิลปินพิเชษฐ์ กลั่นชื่น.. หนังสือรวม
บทความวิจยั ปรากฏการณ์การแสดง, 2, 
112-138.  
 
 
 

Sophonsuwapap, P., 
Adornnithee, 
S.,Mongkolkiatsri, S’., & 
Kailast, W. (2019). When 
We really See Nature: 
Insightful Moments in 
two Holistic Outdoor 
Classrooms. In The 7th 
Roundtable Meeting of 
Asia-Pacific Network for 
Holistic Education 2019. 
Holistic Education for 
Peace. (pp.155-173). 

Lertlam,P., 
Ingkatecha,O. (2019). 
Effect of ballet program 
on rhythmic recognition 
in elderly. Journal of 
Engineering and Applied 
Sciences, 14, 444-448. 

6  
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
 

สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2562).  
การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่น
จากหัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปกึ-อ่างศิลา 
จังหวัดชลบุรีด้วยเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูง
เพือ่จัดจ าหน่ายในตลาดสินคา้แฟชั่น
ส าเร็จรูป. -, 5, 1108-1123. 
 

สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2562).  
แนวคิดการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์การขับ
ร้องเพลงไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 
5, 100-112. 

Gyeongin National 
University of Education in 
Anyann Korea: Korean 
Society for Holistic 
Convergence Education 
(KSHCE).  
 

2563  ภัชภรชา แก้วพลอย. (2563).  
“พา เดอ เดอซ์: ศิลปะการออกแบบและ
ก ากับลีลาในนาฏกรรมบัลเลต์”. วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ,  (24)1, 125-140.  
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ สมสิทธิ์ อัศดรนิธี 
และกัญจน์ ทัตติยกุล.  (2563). 
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนว
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการทางนิเวศวฒันธรรมของ
ชุมชนลุ่มแม่น้ าบางปะกง. วารสารวิชาการ

 Lertlam, P. (2020). 
Awareness Raising of 
Marine Biodiversity and 
Plant Genetic Diversity 
Through Drama Process. 
Journal of Engineering 
and Applied Sciences, 
15, 1659-1663. 
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา, 28(2), 265-294. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2563).  
แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการ
สื่อสารอัตลักษณ์ผูสู้งอายุ ผา่นการสร้าง
ละครแบบชีวประวัติ. วารสารไทยศึกษา, 
16(2), 165-186. 
 

สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2563).  
การเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ภาคตะวันออก ผ่านการสร้างบทและการ
ก ากับละครเพลงเรื่อง “เจ้าแม่โคกพนมดี”. 
วารสารศิลปการจัดการ, 4, 100-115. 

2564  จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2564).   
การทดลองสร้างงานทดลองนาฏศิป์ร่วม
สมัยจากแนวคิดการใช้กระบวนการแบบ
ร่วมสร้างวารสารศิลปกรรมบูรพา, 24(1), 
177-197 
 

           
1 
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ผลงานสร้างสรรค์ 
 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

2560 ภัชภรชา แก้วพลอย. (2560).  
ร่วมแสดงบัลเล่ต์คลาสสิคเรื่อง ซินเดอเรลล่า 
ร่วมกับคณะไรซิ่งสตาร์บัลเล่ต์. โรงละคร
เอมเธียเตอร์ กรุงเทพ. 
 

นพพล จ าเริญทอง. (2560).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ถวาย
อาลัย รัชกาลที่ 9 (9 ตามพ่อ สานต่อพระ
ราชปณิธาน). วันที่ 14  มกราคม 2560. 
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2560 - 2561).  
การก ากับละครและออกแบบกระบวนการ
ละครเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เรื่อง เมื่อ
โลกนี้ไม่มีน้ า (The Last Drop of Water). 
วันที่ 8- 11 กันยายน 2559 และวันที่ 22-23 
มีนาคม 2561 จัดแสดงในงานเทศกาลดนตรี
และการแสดงนานาชาติ ประจ าปี 2561. 
ชลบุรี: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบางแสน  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2560).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “Dancing with Death”งาน
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วันที่ 8  พฤษภาคม 2560. ประเทศ
สิงคโปร์: Da:ns festival,Esplanade Theatre.  
 

  7  
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

 
คณพศ  วิรัตนชัย. (2560)  
ออกแบบเครื่องแต่งกายในวิจัยเรื่อง การมา
เยือนของหญิงชรา ก ากับการแสดงโดย  
อาทรี วณิชตระกูล 24-26 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์
ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมมล คณะ
อักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร  
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2560).  
การก ากับการแสดงละครเรื่อง การมาเยือน
ของหญิงชรา จ านวน 5 รอบ ศูนย์ศิลปการ
ละครสดใส พันธุมโกมล กรุงเทพมหานคร. 
  

อาทรี วณิชตระกูล. (2560).  
การดดัแปลงบทละครเรื่อง การมาเยือนของ
หญิงชราจากบทละครเรื่อง The Visit ของ 
Friedrich Durrenmatt. 

2561 ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561).  
ออกแบบและก ากับการแสดงบัลเล่ต์แบบ
ครบองก์เรื่อง The wizard of Oz. โรง

 จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2561).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “M.I(X).G” เทศกาล “Festival 
Tokyo”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ร่วมสมัย.วันที่ 6 กรกฎาคม 

9  
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

ละครคณะศิลปกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561).  
นักแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง La fille mal gardee  
ร่วมกับสถาบัน Rising Star dance Studio. 
ณ โรงละครเอมเธียร์เตอร์ กรุงเทพมหานคร.  
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และ กลุ่มเรียนรู้บาง
เพลย์. (2561).  
บอร์ดเกม เกมกระดานเพื่อเท่าทันพนัน ชุด 
Farmfest. มิถุนายน – ธันวาคม 2561 
เผยแพร่ให้กับโรงเรียนภาคีการท างาน
เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนัน 
  

นพพล จ าเริญทอง. (2561).  
ก ากับการแสดงและร่วมแสดง ละครนอก
เรื่อง ไกรทอง ตอน “พ้อล่าง” (เทศกาล
ดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจาปี 2561). วันที่ 26 มีนาคม 2561. 
ชลบุรี : PA center คณะดนตรีและการ

2561.ประเทศญี่ปุ่น: Minamiikebukuro Park. 
 
นพพล จ าเริญทอง. (2561).  
ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง ชุด “Spring Breathes” ( Asian 
Young Musicians Connection). วันที่ 23-24 กันยายน 2561. 
Y Studio Hong Kong. 
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 
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ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง Red 
จาก  บทละครเรื่อง Red ของ John Logan. 
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง เอมิลี่
แห่งมรกตคีรี จากบทละครเรื่อง Emily of 
Emerald Hill ของ Stella Kon. 
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การก ากับการแสดงละครเรื่อง ตัวแม่. วันที่ 
11-  13 พฤษภาคม 2561 จ านวน 5 รอบ 
บลูบ็อกซ์ สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การเขียนบท
ละครเรื่อง ตัวแม่.  

2562 ภัชภรชา แก้วพลอย. (2562).  
นักแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง The Sleeping  
Beauty ร่วมกับสถาบัน Rising Star 

 นพพล จ าเรญทอง. (2562).  
ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง ชุด เทพอ านวยพร. (The2 nd 
World Eco – Design Conference). วันที่  4 – 8  ธันวาคม 

 3  
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จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และนักวิจัย 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

dance Studio. ณ โรงละครเอมเธียร์เตอร์ 
กรุงเทพมหานคร. 
  
 
นพพล จ าเริญทอง. (2562).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด 
สกุณาเริงร าและหรรษากลองยาว. (Artist In 
Residence Mr.Kohei  Nishikawa). วันที่  
25 ตุลาคม 2562. Black Box Theater   
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา.    

นพพล จ าเริญทอง. (2562).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ฟ้อน
เทิดพระเกียรติ. (ประกวดวาดภาพศิลปกรรม 
ปตท.เยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 
ของขวัญแด่พระราชา). วันที่ 9 กันยายน 
2562. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา  
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บาง
เพลย์. (2562).  

2562. Conghua Guangzhou Guangdong China.  
 
 
 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “Dancing with Death” 
งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.วันที่ 26-27  สิงหาคม 2562. 
ประเทศไต้หวัน: Cloud Gate Theater.  
. 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด BIRD  งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ 
ร่วมสมัย. วันที่ 26 และ 27กรกฎาคม 2562. ประเทศมาเลเชีย: 
George Town Festival 
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สื่อละครเพื่อการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะและ
ป้องกันการติดเชื้อหนอนพยาธสิ าหรับนักเรียน 
เร่ืองแก้วกลับใจ (สื่อละครเวที และสื่อวีดิทัศน)์. 
ธันวาคม2562  ราชบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และเครือข่ายส่ือ
นิทานและละคร. (2562).  
คู่มือการใช้สื่อนิทานเพ่ือส่งเสริมภูมิรู้ สู้พนัน. 
เผยแพร่ให้กับโรงเรียนภาคีการท างาน
เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 5 จังหวัด. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด FLY:  
Dance Performance and Movement 
Exhibition งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วม
สมัย. วันที่18-20 ตุลาคม 2562. กรุงเทพฯ: 
โรงละครช้าง. 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “คนจนป้าย
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แดง”งานประชุมวิชาการระดับชาติโดย
สมาพันธ์ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย(ศอท.) วันที่ 9 มิถุนายน 
2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “คนจนป้าย
แดง”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.จัด
แสดง 6 มิถุนายน 2562. กรุงเทพฯ: คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี. 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “The 
Intangibles of Emptiness” งาน
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.วันที่ 12 
มกราคม 2562. กรุงเทพฯ:หอศิลป์
กรุงเทพฯ. 
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2562).  
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การก ากับการแสดงละครเรื่อง มัทนะพาธา. 
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 จ านวน 5 รอบ 
อาคารนวมภูมินทร์ โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

2563 นพพล จ าเริญทอง. (2563).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดงร าถวาย
พระพร ชุด ราชสดุดีบรมราชชนนีพันปี
หลวง. รายการ mupa talk & new วันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2563. Black Box Theater  
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา. 
   

นพพล จ าเริญทอง. (2563).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด 
ระบ ามหาสวัสดิ์นครกัณฑ์. (เทศน์มหาชาติ
มหาเวชสันดรชาดก เนื่องในโอกาสคล้าย
วันสถาปณาโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา). วันที่ 26 – 27  

    4  
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มกราคม 2563. ลานรมณีย์  โรงเรียนสาธิต
พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บาง
เพลย์. (2563).  
ชุดกิจกรรมละครเพ่ือการเรียนรู้เรื่องเมือง
คลั่งหวย.(ละครเพ่ือการเรียนรู้). มิถุนายน 
2563. ขอนแก่น: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2563).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “no.60'  
demonstration”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ร่วมสมัย. วันที่ 10 กรกฎาคม 2563. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2564 นพพล จ าเริญทอง. (2563).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด 
ระบ าฉลองราชย์ (เทศน์มหาชาติมหาเวชสัน
ดรชาดก เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปณา
โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา). วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564. 
โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัย
บูรพา.  

    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. 

หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการก าหนดนโยบายในการรับนิสิตอย่างชัดเจนและมีการก าหนดเกณฑ์       
การรับเข้าศึกษาโดยท าการประชาสัมพันธ์การรับเข้านิสิตตามวาระของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารการรับเข้าศึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะดนตรีและ
การแสดง เฟสบุ๊คของคณะดนตรีและการแสดง ส่งหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนสังกัด
เตรียมอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีผลงานทางด้านศิลปะการแสดงที่โดดเด่น ทางสาขาศิลปะการแสดงได้วางแผน
เปิดรับนิสิตจ านวน 5 รอบ ได้แก่ รอบ1 Portfolio รอบ2 รับตรงโควตา รอบ3รับตรงร่วมกัน  รอบ4 
Admission และรอบ5 รับตรงอิสระ 
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ซึ่งจากการสอบถามนิสิตที่ได้เข้ามาศึกษาพบว่านิสิตส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการรับเข้าจากสื่อสังคม
ออนไลน์ เว็บไซด์คณะดนตรีและการแสดง และเว็บไซด์มหาวิทยาลัยบูรพา  

ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้ทางคณะดนตรีและ     
การแสดงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ทางคณะดนตรีและการแสดงมีการอ านวยความสะดวก   
โดยการใช้ Application LINE เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร แจ้งข่าวได้ทันเหตุการณ์ และผู้สมัครสามารถ
สอบถามหรือรับค าแนะน าได้อย่างรวดเร็ว  

มีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตและวิธีการประเมิน        
ทั้งการสอบคัดเลือกในรายวิชาทฤษฎีศิลปะการแสดงและปฏิบัติ ข้อสอบทฤษฎีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี
พ้ืนฐานศิลปะการแสดงเบื้องต้นและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง รวมถึงความรู้รอบตัวจากสื่อ
ต่างๆ    เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจ และความสนใจใฝ่รู้ของนิสิต และส่วนการประเมินการปฏิบัติด้าน
ศิลปะการแสดง มีการระบุลักษณะการแสดง เนื้อหา บทเพลง และเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจนเพ่ือให้นิสิต
มีการเตรียม      ความพร้อมในการรับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
 ส าหรับวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และการประเมินผล มีการก าหนดอย่างชัดเจนตาม
เอกสารที่แนบในระเบียบวิธีการรับสมัครดังนี้ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย  
 1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร  
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม  
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
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ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2 วิชาเอก
ดังนี้  
 (1) วิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา ประกอบด้วย  
  -กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย  
  -กลุ่มวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย  
 มุ่งเน้นพัฒนางานสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากลควบคู่กัน โดยสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาตามความสนใจและความถนัด ด้านนาฏศิลป์ไทย  
ตามแบบขนบ หรือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย ในชั้นปีที่ 3  
 (2) วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วย  
  -กลุ่มวิชาทักษะการแสดง  
  -กลุ่มวิชาการกากับและการสร้างสรรค์การแสดง  
  -กลุ่มวิชาละครเพื่อการเรียนรู้  
  -กลุ่มวิชาการเขียนบท  
  -กลุ่มวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง  
 โดยเรียนในรายวิชาบังคับเอกร่วมกัน และเลือกเรียนกลุ่มตามความสนใจและความถนัดในระดับ  
ชั้นปีที่ 2 ยกเว้นกลุ่มการออกแบบเพ่ือการแสดงที่จะแยกกลุ่มเรียนตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 ส าหรับผู้เลือกเรียนในกลุ่ม 
การออกแบบเพ่ือการแสดง ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานในการออกแบบ เพ่ือทดสอบความถนัด
เบื้องต้นในการเรียนเฉพาะทางด้านงานฉาก เสื้อผ้า และแสง ในละครเวที 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  
 1. คะแนนสอบปฏิบัติ ร้อยละ 80  
 2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 20  
 
หมายเหตุ  
 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ  
เฉพาะสาขาตามท่ีสาขาวิชาก าหนด   
 2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
ตามจานวนรับ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่  
คณะก าหนด 
 3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ  
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์  
ในการรับเข้าเป็นนิสิต  
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคุณสมบัติเฉพาะ ที่
คณะได้ก าหนดไว้ ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อ ผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้ 
หากผลการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
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สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว  
 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ 
 1.ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงนาฏศิลป์ ทั้ง 2 ประเภทได้แก่  
 (1) ร ามาตรฐานต่อหน้าคณะกรรมการเช่น ราแม่บทเล็ก ราเพลงช้า-เร็ว ระบาดาวดึงส์ ระบ าสี่บท ร า
กฤษฎาภินิหาร ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์ หรืออ่ืนๆ จานวน 1 เพลง โดยผู้เข้าสอบต้อง
นาผ้าแดงมาเปลี่ยนในขณะปฏิบัติการสอบและเพลงประกอบการแสดงด้วยตนเอง  
 (2) ร าพื้นเมืองหรือการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีลา ประกอบเพลง 
บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรารีแดนซ์ เป็นต้น ต่อหน้าคณะกรรมการโดยเลือกปฏิบัติการสอบ ตาม
ระดับความสามารถและความถนัดของตนเอง  
 นอกจากนั้นผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์เพื่อทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวและไหวพริบปฏิภาณ  
โดยคณะกรรมการ  
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว และเพลงประกอบการแสดง  
มาด้วยตนเอง  
 
 2.ปฏิบัติทางศิลปะการละคร  
 (1) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการสอบโดยเตรียมการแสดงที่สามารถแสดงให้
คณะกรรมการเห็นว่าท่านมีศักยภาพและความเข้าใจในด้านการแสดงหรือการละคร สามารถพัฒนาและเข้า
ศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความยาวการแสดงไม่เกิน 5 นาที ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุดสาหรับการซ้อมมา
เปลี่ยนในขณะทาการสอบด้วยตนเอง  
 (2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการแสดงมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
 (3) ผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์การสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบ โดยมีโจทย์ให้ผู้เข้าสอบเลือกตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
  (3.1) ทักษะด้านการแสดง (Acting)  
  (3.2) ทักษะด้านการเขียนบท  
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบที่เลือกสอบทักษะด้านการเขียนบทนั้น จะถูกให้พิจารณาเข้าเรียนเฉพาะในกลุ่ม วิชาการ
เขียนบท เท่านั้น  
 
 3. การออกแบบเพื่อแสดง  
 (1) ผู้เข้าสอบปฏิบัติการออกแบบเพ่ือการแสดง เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE กระดานรองเขียน      
ไม้บรรทัด ยางลบ พู่กัน และสีที่ผู้เข้าสอบถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น  
 (2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติงานด้านการวาดเส้น หรือ การออกแบบ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
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. 
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หลักสูตรได้มีการการวางแผนระยะยาวตามแผนยุธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน โดยมีโครงการ
บางแสนปั้นท่า และโครงการบางแสนละครก่อนจบ โดยนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและก ากับลีลา และวิชาเอก
การแสดงและก ากับการแสดงจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลในวิชาเอก ที่ตนศึกษารวมถึงการฝึกปฏิบัติจริง เป็น
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพ่ือมุ่งสร้างนิสิตที่มีศักยภาพในการท างานและมีฝีมือเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน 
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดในพ้ืนที่ชลบุรี ทางหลักสูตรได้มีการปรับวิธีการส่งผลงานให้เป็ นการ
บันทึกเป็นคลิปวีดีโอและจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบzoo 

โครงบางแสนละครก่อนจบ 
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โครงการบางแสนปั้นท่า 
 
 

 
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. 

มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการเรียนของผู้เรียนที่เพียงพอ 
โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงทีหากจ าเป็นจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 
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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 

2559 79 70         70 
2560 84 68 67 66       134 
2561 69 60 68 65 66 66     191 
2562 93 89 54 54 64 64 63 45  0 252 
2563 69 65 89 87 55 53 64 63  6 274 
2564 64 63 55 54 77 76 51 51   242 

*ในปี64 มีผู้เรียนพ้นสภาพนิสิต 
 
หมายเหตุ :  
 1. แสดงขอ้มูลเป็นภาคการศึกษา ณ สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
 2. ในช่องรวม ให้นับรวมจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกปีการศึกษา ในระหว่างการด าเนินการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมานั้นทางหลักสูตรมีระบบก ากับ และติดตามความก้าวหน้าในการ
เรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอดังนี้  
  2.1 นิสิตสามารถเข้าถึงโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จากเวปไซด์คณะ 
        ดนตรีและการแสดง 
  2.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและติดตามความก้าวหน้า
       ในการเรียน การลงทะเบียนเรียนแก่นิสิต 
  2.3 นิสิตสามารถติดต่อ ปรึกษาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเปิดรายวิชา  
       ได้ที่ส านักงานจัดการศึกษาโดยตรง 
  2.4 นิสิตสามารถเข้าถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระบบ 
       ทะเบียน และติดตามความก้าวหน้าของผลงานได้ที่สื่อออนไลน์ต่าง ๆที่คณะได้จัดไว้ เช่น  
       Line , Facebook Group  
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2.6.4. Co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are shown to be available to improve learning experience and employability. 

คณะดนตรีและการแสดงได้มีการจัดการให้ค าปรึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นิสิตในที่
ปรึกษาได้ตามช่องทางต่างๆ ที่สะดวก  มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างทักษะเฉพาะที่
นิสิตสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการโขนคณะดนตรีและการแสดง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตทุกชั้นปีสาขานาฏศิลป์ร่วมมือกัน ฝึกซ้อมและจัดการ
แสดงโขน สร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาความคิด การแสดงออก และการสืบทอดงานนาฏศิลป์ไทยตามแบบมาตรฐาน 
ขั้นตอนการฝึกซ้อมทางสาขาได้เชิญดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก วิชาการละครและดนตรีช านาญการ ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ,อาจารย์ ธีวรา รัตนศึกษา ตัวละครนาง ศิลปินอาวุโส ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร ,อาจารย์นพดล บัณฑิต ศิลปินอิสระ มาถ่ายทอดความรู้และฝึกฝนทักษะการปฏิบัติโขน 

 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) หรือ โควิด-

19 หลักสูตรเล็งเห็นความส าคัญและมีมาตราการในการจัดเตรียมความพร้อมและการป้องกันการระบาดของ
โรค มีการตรวจร่างกายก่อนเข้าฝึกซ้อมและนิสิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
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ทางหลักสูตรยังเล็งเห็นถึงความส าคัญทางด้านวิชาการและโครงการสัมมนา โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เก่ียวกับการประกวดและแหล่งทุนในงานวิจัยและจัดสัมนาในหัวข้อที่เสริมทักษะทางวิชาชีพอีกด้วย 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
หลักสูตรจัดเสวนาในหัวข้อ “คนละครป้อนเทคนิค” 
จากคุณ เพียงดาว จริยะพันธุ์ ศิลปินรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม บ้านหนังคลังละครอวอร์ด มาให้ความรู้และแชร์
ประสบการณ์ทางด้านการละคร ในช่วงสถานการณ์โควิด ในรูปแบบออนไลน์ 
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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. 

ตามท่ีคณะมีแผนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การให้บริการผู้เรียน โดยนหลักสูตรก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนโดยด าเนิ นการตาม
แผนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการแสดงการก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีภาระงาน การบริการ คิดค่าน้ าหนัก 
20 % ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) มีการให้บริการในด้าน งานบริการนิสิต
ให้บริการการช่วยเหลือนิสิตในขั้นตอนการติดต่อในกลุ่มงาน อีกท้ังยังส่งเสริมและให้บริการการศึกษา โดยการ
ประสานการจัดตารางเรียนและตารางสอบรายวิชาภายในคณะ รายวิชาศึษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี  รวมถึง
ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น บริการใช้ห้องซ้อม ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน  

บุคลากรสายสนับสนุนให้บริการอ านวยความสะดวกให้กับนิสิตขอใช้พ้ืนในคณะเพ่ือท ากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสร้างสรรค์และที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยนิสิตและอาจารย์ จะสามารถขอจอง
พ้ืนที่ได้ในระบบ จอง เช็ค ตารางการใช้ห้องซ้อมที่ทางคณะได้สร้างไว้ โดยก าหนดข้อตกลงการใช้ห้องอย่างชัด
แจน 

 

ช่องทางการจองห้องเรียน  
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ข้อตกลงในการใช้ห้องซ้อม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2.6.6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, 

benchmarking, and enhancement. 
 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้น าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปี 2562 มาใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้เรียน 
โดยเลือกประเด็นมาใช้ในการพัฒนา ประเด็นที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความต้องการพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเรี ยนรู้ 
จ านวนห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ความต้องการในการเข้าถึงบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว  รวมถึงการใช้บริการในสถานการณ์การระบาดโควิด 19  
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 ทีมบริหารหลักสูตรได้ร่วมหารือกับคณะฯ ร่วมเสนอแนวทางการปรับปรังห้องและการใช้บริการ ซึ่ง
คณะฯ ได้ด าเนินการปรับพ้ืนที่ อาคาร ชั้น 4  นอกจากเพ่ิมจ านวนห้องเรียนที่ทันสมัย เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้น
แล้ว ยังปรับปรุงพ้ืนห้องโดยการปูพ้ืนไม้ และติดกระจก ให้เหมาะสมแก่รายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติทักษะการใช้
ร่างกายเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บระหว่างการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม   
            อีกท้ังคณะยังมีมาตรการการใช้ห้องในสถานการณ์โควิด 19 มีการวางระบบการท าความสะอาด การ
พักการใช้ห้องเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงจาก สถานการณ์โควิด 19 
 

 
 
  ห้องปฏิบัติการแสดง MUPA 4/2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพห้อง MUPA 4/2 หลังการปรับปรุง 
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นอกจากนี้คณะฯ ยังวางแผนร่วมกับประธานหลักสูตร เพ่ือพัฒนาห้องจัดแสดงผลงานทางดนตรีและการแสดง 
ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในช่วงภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา 
 

 
ห้องจัดแสดงจัดแสดงผลงานทางดนตรีและการแสดง ณ. MUPAC คณะดนตรีและการแสดง 

 
 นอกจากนี้ส านักงานจัดการศึกษา ได้พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ และมาตรการการป้องกันโรค
ติดเชื้อโควิด 19 โดยสื่อสารผ่านช่องทาง https://www.mupabuu.com และFacebook  ซึ่งมีรายละเอียด
ต่างๆ ที่เป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและคอยอ านวยความสะดวก 
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การเข้าถึงระบบการบริการการใช้ห้องเรียนผ่านการจองออนไลน์ 
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นอกจากนี้ คณะดนตรีและการแสดงได้ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เพ่ิมห้องเรียนบรรยาย และต่อเติมด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ PA  Center เพ่ิมโรงฉาก ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต และปรับภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อม และบรรยายการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 

ตารางท่ี 2.8.x การรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา)  
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้สมัคร 

(No. 
Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. 
Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรก

ของภาค
การศึกษา 

(เฉพาะ ป.ตรี) 
1/2559 - 90 132 75 79 
1/2560 - 90 138 80 84 
1/2561 140 90 75 66 69 
1/2562 286 90 104 99 93 
1/2563 251 90 72 68 69 
1/2564 218 90 71 68 68 

หมายเหตุ : 1. ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
2. แหล่งข้อมูล ณ งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  
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ตารางท่ี 2.8.x จ 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 

2559 79 70         70 
2560 84 68 67 66       134 
2561 69 60 68 65 66 66     191 
2562 93 89 54 54 64 64 63 45  0 252 
2563 69 65 89 87 55 53 64 63  6 274 
2564 64 63 55 54 77 76 51 51   242 

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. 
    คณะดนตรีและการแสดง สาขาศิลปะการแสดง เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ
ทฤษฎีและรูปแบบการสอนปฏิบัติ ทางคณะได้จัดอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนิสิต
อย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุน การใช้งานอย่างเป็นระบบและเพียงพอต่อระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเข้า
กับสถานการณ์  พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ได้แก่ ห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องเรียนที่ใช้ส าหรับการสอบทั้งทฤษฎีและห้องการเรียนแบบปฏิบัติ ห้องฝึกซ้อม ห้องจัดการน า เสนอการ
แสดง  โรงละคร พร้อมทั้งอุปกรณ์แสง  เสียง และสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการปรับปรุงตรวจสอบ เรื่อง
ของเจ้าหน้าที่ดูและห้องเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้ทั้งห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ทางการแสดงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 คณะและสาขาวิชามีห้องเรียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง MUPAC 
Center ส าหรับจัดการแสดงผลงานของนิสิตและคณาจารย์ได้อย่างทั่วถึง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
มีระบบอินเตอร์เน็ต ที่นิสิตสามารถเข้าใช้ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัยของการแพร่เชื้อของโรค 
โคโร่นา 2019 จัดเครื่องวัดอุณหภูมิ แฮลกอฮอล์ แจลล้างมือไว้ด้านหน้าอาคาร รวมถึงมีเจ้าหน้าที่และแม่บ้าน
คอยดูแลท าความสะอาดห้องปฏิบัติทุก 2 ชั่วโมง  
 

2. 7. 2 The laboratories and equipment are shown to be up- to- date, readily 
available,and effectively deployed. 
 คณะได้จัดห้องปฎิบัติการส าหรับการเรียนการสอน โดยแบ่งออกได้เป็นดังนี้   จากห้องที่ได้ถูกจัดให้
ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดเรียนการสอนตามตารางการศึกษาและการจองห้องนอกเวลาเพ่ือการจัดกิจกรรม
โครงการทบทวน ฝึกซ้อม ตลอดการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาเพ่ือการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ของนิสิต
ตารางแสดงห้องปฎิบัติการ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้ 
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ชั้นที่ 1 ห้องส านักงาน  ห้องดนตรีสากล  ห้องจัดการแสดง  ห้อง Desize  
ชั้นที่ 2 ห้องเครื่องสาย  ห้องดนตรีไทย  ห้องสมุด  ห้องประชุม  
ชั้นที่ 3 ห้องพักครู  ห้องเรียน 1  หอ้งเรียน 2  ห้องปฏิบัติการเครื่องแต่งกาย

การแสดง  
ชั้นที่ 4 ห้องซ้อมการแสดง 1  ห้องซ้อมการแสดง 2  ห้องซ้อมการแสดง 3    
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ห้อง LAB ที่ใช้ในการปฏิบัติการออกแบบฉากและห้องตัดเย็บเครื่องแต่งกาย 
 

ชั้นที่ 1 ชื่อห้อง ห้องเรียนและปฏิบัติการ ภายในห้อง 
ห้อง LAB 1 ห้องออกแบบฉาก มีสื่อและอุกรณ์การเรียนการออกแบบอย่าง

ครบถ้วน 
ห้อง LAB 2 ห้องออกแบบเครื่องแต่งกาย มีสื่อและอุกรณ์การเรียนการออกแบบเครื่องแต่ง

กายอย่างครบถ้วน 
ห้อง LAB 3 ห้องตัดเย็บเครื่องแต่งกาย มีสื่อและอุกรณ์การเรียนการตัดเย็บอย่างครบถ้วน 

ชั้นที่ 2 ห้อง LAB 4 ห้องเรียนทฤษฏี  
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ห้อง MUPAC HALL- Music and Performing Arts  
ชั้นที่ 1  PA HALL   ห้อง MU HALL  ห้องควบคุมระบบ  ห้องซ้อมR1/ R2 /R3  
ชั้นที่ 2  ห้อง BIGBAND  M 1/ M 2/ M3/ M4  ห้อง studio    
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ห้อง BLACK BOX  
ชั้นที่ 1  ห้องจัดการแสดง   ห้องเรียน  
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2.7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in 
information and communication technology. 

คณะเพ่ือให้นิสิตได้เข้ามาใช้สืบค้น ค้นคว้าหนังสือวารสาร เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพทางดนตรีและการแสดง โดยเชื่อมผ่านเวปไชต์ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา BUU Library 
Digital ผ่านช่องทางรับบริการออนไลน์ ได้ดังนี้   - Re Soures Delivery , - @ Buu library , - Facebook 
ส านักหอสมุด, - โทรศัพท์ 038 – 102-475 , 2476 และทาง E-Form   
 

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 เพ่ิมเชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เนตและคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตและคณาจารย์มีในการ
ติดต่อสื่อสารกับนิสิตหลากหลายช่องทาง ได้แก่ Facebook, line, Google Metting classroom, โปรแกรม 
Zoom และ Email ส่วนตัว ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว  ผลการ
ด าเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด พบว่านิสิตได้เข้ามาเรียน สอบ และการส่งงานผ่านช่องทาง Google 
Metting Classroom มากที่สุดและติดต่อสายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่การศึกษาประจ าคณะ  
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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. 
 คณะได้ด าเนินติดตั้งระบบ Router  เพ่ีอเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของ OSI Model. ให้ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกอาคารเพ่ือให้นิสิตได้ใช้ในการ
เรียนการสอนระบบ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

2. 7. 6  The environmental, health, and safety standards and access for people 
withspecial needs are shown to be defined and implemented. 
    คณะมีมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยภายในอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
นิสิตมีความปลอดภัยในการเข้ามาภายในอาคาร ดังนี้  
 
 1. จัดอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ส าหรับบุคคลที่เข้า-ออกในคณะ  
 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจตารักษาความสะอาดทุกคนที่เข้ามาใช้บริการและท าความสะอาดห้อง
ทุก  
              2 ชั่วโมง   
 3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้เรียนในรูปแบบ online และ onsite   
 4. คณะฯ ด าเนินการจัดท าการบริการพ้ืนฐานให้กับผู้พิการ เช่น ห้องน้ าผู้พิการ และทางลาดส าหรับ 
              รถเข็นผู้พิการ/ผู้ป่วย 
 5. เมื่อนิสิตติดเชื้อโควิด นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือติดต่อส านักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ด าเนินการ 
     ประสานไปยังกองกิจการนิสิต เพ่ือเข้ารับการตรวจและการรักษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 
  

 
 

  เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก 
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2.7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 
 มหาวิทยาลัย และคณะฯ ได้ค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จะส่งผลต่อจิตใจและเอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย ดังนี้ 
 
 ด้านกายภาพ 
 1. คณะ ฯ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอาคาร ห้องปฏิบัติการ เพ่ิมเติมอุปกรณ์ เครื่องมือที่
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของนิสิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่นิสิต โดย
ให้บริการห้องปฏิบัติการภายในคณะ ฯ ในการฝึกซ้อมการแสดง การทบทวนจากการเรียน การจัดกิจกรรมของ
คณาจารย์ และนิสิต ซึ่งสามารถขอใช้ห้องผ่านระบบจองห้อง MUPA ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. โดยมี
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร และห้องเรียน ตลอดจนตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้เป็นปกติ  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

ระบบคุรภัณฑ์ (รายงานสถานะความพร้อมการรายการคุรภัณฑ์) 
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 2. คณะฯ ได้จัดพื้นที่ส าหรับห้องพักคณาจารย์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ปริ้นเอกสาร อีกทั้งยังจัดให้มีห้องประชุม และห้องครัว เพ่ืออ านวยความสะดวกและเป็นมุมพักผ่อนแก่
คณาจารย์ และบุคลากร    
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 3. คณะฯ ด าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลทั่วไป และติดตั้งระบบ
สแกนลายนิ้วมือเข้าออกส านักงาน และห้องพักคณาจารย์ 
 

 ด้านสังคม 
 1. มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความปลอดภัยของนิสิตเป็นส าคัญจึงได้ท าประกันอุบัติเหตุของนิสิต เพ่ือ
คุ้มครองอุบัติภัย ค่ารักษาพยาบาล นิสิตสามารถเบิกประกันอุบัติเหตุได้ทุกกรณี  
 2. คณะ ฯ ได้จัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ ประสานงาน และติดตามอาการ นิสิตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือ 
 3. คณะ ฯ ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ทั้งทุนจากเงินรายได้ส่วน
งานและทุนสนับสนุนจากภายนอก 
 4. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา (กรณีพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปีการศึกษา 2564 
 5. ส านักงานจัดการศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าในการยื่นเอกสารกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ม.บูรพา 
             6. มหาวิทยาลัยและคณะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  จ านวน 
50 % 
   7. คณะ ฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรโดยจะให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามเพ่ือ
เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจ าปี และจะก าหนดวันตรวจสุขภาพแจ้งกลับไปยังบุคลากร 
 
 
 
 
กลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ประสานงาน และติดตาม 
อาการ นิสิตที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 ด้านจิตใจ 
 1. คณะ ฯ จัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชั่นไลน์ Onestop Service เพ่ือเป็นกลุ่มส าหรับนิสิต และผู้ปกครอง
สอบถามข้อมูล และติดต่อคณะ ฯ ในการขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาด้านการเรียน 
 2. ส านักงานจัดการศึกษาจะมีการตรวจสอบการศึกษาของนิสิตหากมีปัญหา ทางส านักงานจะติดต่อ
หานิสิตเพ่ือร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหา และให้ค าแนะน ากับนิสิต 
 3. คณะ ฯ ได้จัดท าแบบสอบถามไปยังนิสิต คณาจารย์ สอบถามความพึงพอใจการให้บริการพื้นฐาน 
การเรียนการสอน และความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ โดยจะมีการน าผลสรุปการประเมินการวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนปรับปรุงแก้ไข้ต่อไป 
 

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. 
 คณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการท าสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายตามทักษะ
ความสามารถของแต่ละท่านออกเป็นดังนี้  
 
ตารางแสดงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ชื่อคุลากร ต าแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ 
นางสาวศธุาศินี บุญเกาะ  นักวิชาการดนตรีและการแสดง  ดูแลด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
นายมานพ เกษประดิษฐ์  นักวิชาการดนตรีและการแสดง ดูแลระบบเทคนิคแสง/อาคารสถานที่ 
นายธนพล  ปิ่นแก้ว นักวิชาการดนตรีและการแสดง ดูแลระบบเทคนิคเสียง/อาคารสถานที่ 
นายวีระวัฒน์ เสริมศรี  นักวิชาการดนตรีและการแสดง ดูแลด้านกิจการนิสิต/อาจารย์พิเศษ 
นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์ ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  

2. 7. 9  The quality of the facilities ( library, laboratory, IT, and student services) 
areshown to be subjected to evaluation and enhancement. 
 สาขาวิชา ฯ ได้มีจัดห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตโดยมีการส ารวจความพึงพอใจใน
การใช้บริการ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย โดยทางสาขาวิชา ฯ ได้ส่งผลสะท้อนของ
นิสิตที่ได้จากการส ารวจไปยังคณะ ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารรับทราบและพิจารณา ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 มีนิสิตสะท้อนความเห็นต้องการให้สาขาวิชาจัดท าพ้ืนห้องปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์เพ่ือประโยชน์ในการ
ซึมซับแรงกระแทกในการเรียน และฝึกซ้อมทักษะด้านการเต้น โดยทางคณะ ฯ ได้รับทราบและอนุมัติการ
ปรับปรุงดังกล่าว ฯ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ และเปิดใช้ไปเมื่อปีการศึกษา 2564 
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ผลการประเมินคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกของนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 รายงานต่อที่ประชุม
คณาจารย์ โดยทางประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการเสนอต่อไปยังคณะกรรมการบริหาร
คณะ ฯ เพ่ือจัดบรรจุในแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกของนิสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ดังนี้ 
 1. เพ่ิมเติมกระจกเงาในห้องปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ 
 2. ขอให้คณะจัดหา/ต่อเติมพ้ืนที่ส าหรับบริการนิสิตในการนั่งท างานหรือทบทวนการเรียนภายในคณะ 
 3. เพ่ิมเติมจุดปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
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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. 
 คณะกรรมประจ าหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 มีการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของนิสิตของนิสิตปริญญาตรีโดยมีข้อมูลในเวปไซด์ 
www.reg.buu.ac.th ดังนี้ มีผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง หลักสูตร 2559 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2563 รวมทั้งสิ้น  525 คน สละ
สิทธิ์ 6 คน ไม่มารายงานตัว 111 ลาออก 17 คน พ้นสภาพ 56 คน ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 274 คน จบการศึกษา 54 และคาดว่าจะจบการศึกษาอีก 69 คน   
หมายเหตุ * (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564) 
  

รหัส สมัครเข้าศึกษา สละสิทธิ์ ไม่รายงานตัว พ้นสภาพ ลาออก ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการจบ
การศึกษา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

59 76 56 - 1 31 21 4 9 1 4 4 2 36 18 90 % 90 % 

60 90 48 3 2 25 22 10 5 4 2 47 16 - - - - 

61 49 26 - - 3 1 10 3 5 0 31 22 - - - - 

62 79 29 - - 3 2 7 5 - - 65 22 - - - - 

63 55 17 - - 3 2 2 1 - 1 50 15 - - - - 
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ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทางหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีก ากับติดตาม
ผลการลงทะเบียน แนะน าวิธีปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง ทั้งนี้นิสิตยังสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่แนะน า ณ ส านักงานจัดการศึกษา  

 
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. 

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการหลักสูตรได้มีการวางแผนการส ารวจภาวะการได้งานท า และแนวทางในการ
ท างานของบัณฑิต เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 
ในปี 2564 ทั้งนี้ทางหลักสูตรจะด าเนินการพัฒนาระบบในการเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพในล าดับต่อไป  

ในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นปีแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นปีแรก โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น
จ านวน 54 คน โดยคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นติดสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 จึง
เป็นผลให้ทางหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได ้
 

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. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ก าลังด าเนินการรวบรวมงานวิจัยของ
นิสิตในชั้นปีการศึกษาที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์  โดยรูปแบบงานวิจัยของนิสิตสาขาศิลปะการแสดง จะมุ่งเน้น
การปฏิบัติงานจริง มีการประสานงานกับผู้ใช้บัณฑิตร่วมด้วย  เช่นการจัดแสดงในพ้ืนที่ชุมชน ศิลปะการแสดง
เพ่ือการพัฒนา  การน าเสนอผลงานในเทศกาลศิลปะ ในการนี้หลักสูตรจะด าเนินการพัฒนาระบบในการเก็บ
ข้อมูลในเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องโดยตรงกับผลงานวิจัยของนิสิตเอง น ามาเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน และปรังปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

 
2. 8. 4 Data are provided to show directly the achievement of the programme 

outcomes, which are established and monitored. 
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นิสิตในรุ่น 

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

2560 65 - 35.4 30.8 24.5 3.1 3.1 3.1 
2561 72 - - - 27.8 5.6 1.3 - 
2562 61 - - - 21.3 - - - 
2563 78 - - - 26.9 - - - 
2564 64 - - - - - - - 
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2.8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 
หลักสูตรมีการส าราจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้มีก ากับติดตามประกอบไป

ด้วย ความพึงพอใจของนิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือน าผลดังกล่าวน ามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และปรังปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  
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แบบสอบถามการมีงานท า : กองแผนงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หรือ  หรือ  หรือ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี     
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. 

3 4 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- 4 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). 

3 4 4 

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. 

3 4 4 

1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achieved by the students by the time they 
graduate. 

3 4 4 

Overall Opinion - -  
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
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 4 4 

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

3 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 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 4 4 

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

4 4 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 4 4 

Overall Opinion - -  
AUN. 3 Teaching and Learning Approach 

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 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 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 

4 3 3 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
critical inquiry, information-processing skills, and a willingness 
to experiment with new ideas and practices). 
3.5. The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 

4 4 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 4 4 

Overall Opinion - -  
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. 

3 3 4 

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

4 4 4 

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

3 4 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 4 

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

4 3 4 

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

4 4 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. 

4 2 2 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
Overall Opinion - -  

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 3 3 

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

3 3 3 

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

4 4 4 

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

3 3 3 

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. 

3 3 3 

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. 

3 3 3 

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. 

3 3 3 

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

3 3 3 

Overall Opinion - -  
AUN. 6 Student Support Services 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
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 4 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 3 3 

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. 

3 3 3 

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

3 3 3 

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. 

3 3 3 

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

3 3 3 

Overall Opinion - -  
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. 

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

7.4. The information technology systems are shown  3 3 3 



124 
 

 

เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
to be set up to meet the needs of staff and students. 
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. 

3 3 3 

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

3 3 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 3 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. 

3 3 3 

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

3 3 3 

Overall Opinion - -  
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. 

2 2 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. 

2 2 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. 

2 2 2 

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

2 2 2 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

2562 2563 2564 
8. 5.  Satisfaction level of the various stakeholders are shown 
to be established, monitored, and benchmarked for 
improvement. 

2 2 2 

Overall Opinion - -  
 
 
 
3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น  
 1. หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการออกแบบกลุ่มวิชาที่หลากหลายครอบคลุมศาสตร์ด้านการแสดงไว้
ด้วยกันอย่างครบถ้วนคือศาสตร์นาฏศิลป์ไทย ศาสตร์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ศาสตร์ด้านการละคร และการ
ออกแบบเพ่ือการแสดง ที่จะสามารถท าให้นิสิตได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่คลอบคลุมทุกด้านเพ่ือน าไปพัฒนาต่อ
ยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการแสดงให้นิสิตได้สมารถเลือกเรียนข้ามสายไปมา
ระหว่างกันได้อย่างอิสระ นิสิตสามารถวางแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการเลือกเรียนในรายวิชาเอก
เลือกต่างๆ ในทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นแผนที่ส าหรับนิสิตที่จะประกอบองค์ความรู้เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
ตนเอง 
 2. หลักสูตรมีรายวิชาที่ทันสมัย และตรงต่อความต้องการของสังคม ทั้งที่เป็นวิชาในกลุ่มองค์ความ
แบบประเพณีและองค์ความรู้ร่วมสมัย ท าให้นิสิตสามารถเกิดการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะการแสดง ที่ไม่ได้
เพียงสืบทอด หรือเรียนแบบขนบเท่านั้น แต่การสนับสนุนแนวคิดด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยก็สามารถท าให้
นิสิตได้พัฒนารากวัฒนธรรมของตนเองให้สมารถด ารงอยู่ในสังคมร่วมสมัยและอนาคตได้อย่างมีหลักการ 
 3. หลักสูตรมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านโครงการของ
สาขาวิชา อันจะท าให้นิสิตผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้แบบลงมือท า 
และเน้นการสร้างโครงการงานแสดงเพื่อจัดแสดง ดังนั้นนิสิตในหลักสูตรจะได้ทดลองท างานจริงในสนามปฏิบัติ 
ร่วมกับคณาจารย์ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
  
จุดที่ควรพัฒนา   
 1. โครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ยังมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนิสิต ท าให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถของนิสิตนั้นเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 2. หลักสูตรต้องเร่งจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในนิสิตได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่จะเป็นต้นทุนส าคัญในการท างานต่อในอนาคต 
 3. หลักสูตรต้องเร่งพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น เพ่ือจะท าให้มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในหลักสูตร 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
 หลักสูตรศิลปะการแสดงมีแผนการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ดังนี้  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดและสายงานด้าน
ศิลปะการแสดงในหลากหลาย
มิต ิ

- พัฒนาทักษะเฉพาะ (Specific 
Skill) และทักษะรอง (Soft-Skill) 
ของนิสิต 
-  จั ด ใ ห้ เ รี ย นต ามชุ ด ร า ยวิ ช า 
(Modules) อย่างเป็นระบบ 
- เพ่ิมเติมให้นิสิตเรียนเลือกเรียนใน
กลุ่มรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
 
 
 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
- การจัดโครงการบูรณาการายวิชา 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จาก
ระดับ 5 
 
 
 
 

- ส่งเสริมประสบการณ์ท างาน
อย่างมืออาชีพแก่นิสิต 

- โครงการจัดท า MOU กับองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือให้นิสิตได้
ฝึกประสบการณ์การท างานจริงทั้ง
ในและต่างประเทศ 

- รายงานผลการด าเนินงาน         
การประเมินผลจากองค์กภายนอก 

- ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดให้มีการเรียนการสอนกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและ
ต่างประเทศ จัดฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะ
การน าเสนอต่อหน้าสาธารณะชน 

- รายงานผลด าเนินการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิต 
- ผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ผลักดันให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ รู้เท่า
ทันเหตุการณ์ และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- จัดให้เรียนรายวิชา การพัฒนา 
ในการประกอบอาชีพด้าน
ศิลปะการแสดง เพื่อให้นิสิตได้
สามารถประเมินตนเอง มีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในสาย
ศิลปะการแสดง 

- รายงานผลด าเนินการ 

 - จัดให้นิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ หรือ 
การฝึกปฏิบัติทางศิลปะการแสดง 
เพ่ือให้นิสิตได้สามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

- สร้างหลักสูตร
ศิลปะการแสดงให้มีมาตรฐาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และความต้องการของ
สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
-  ผู้ ใช้บัณฑิตมีความ พึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จาก
ระดับ 5 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
- มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- ยกระดับทรัพยากรสายผู้สอน
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิต 

- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 
การวัดและประเมินผล 

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การด าเนินการอบรมหลักสูตร   
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้สอน 

 - อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผล 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 

 
 

 - อาจารย์ทุกคนต้องผลิตงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ผลงาน 

 

 
3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางที่ 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. Programme Specification 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. Programme Structure and Content 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

4. Teaching and Learning Approach 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 
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5. Student Assessment 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. Academic Staff Quality 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

7. Support Staff Quality 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

8. Student Quality and Support 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

9. Facilities and Infrastructure 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

10. Quality Enhancement 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

11. Output -เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4  ภาคผนวก 
 
4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2563. 

[2] หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 2559,  (มคอ. 2), คณะ
ดนตรีและการแสดง, 2559 

[3] หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 2564,  (มคอ. 2), คณะ
ดนตรีและการแสดง, 2564. 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

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

10 - ---ระดับปริญญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญาเอก   
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  274 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  274 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 12  
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
  

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

9  

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

3  

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 11  
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 9  
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   1 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1  
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 12  
40 - - --ระดับปริญญาตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 9  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก 12  
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1  
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 11  
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 61  
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
18  

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

2  
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ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
54 -  -  - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
13  

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

2  

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

3  

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

แล้ว 
  

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

วิชาการแล้ว 
  

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

9  

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

66  

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 24  
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 32  
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 13  
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 2  
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  18  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 274  
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน  1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
  

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

  

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

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

  

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

ระดับชาติ 
  

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

  

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

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

  

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

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

อิเลคทรอนิกส์ online 
  

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

หรือเผยแพร ่
  

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

  

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

  

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

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

  

103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

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

อิเลคทรอนิกส์ online 
  

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตารางแสดงช่ือผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ   
 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2559). 
หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรม
ชุมชนชายทะเล. ในการสัมมนา
วิชาการและการน าเสนองานวิจัย 
“วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี. หน้า 71-
80. ชลบุรี: คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 

ภัชภรชา แก้วพลอย. (2559).  
บทความวิชาการเรื่อง “หลักสูตรการเรียน
การสอนบัลเล่ต์ในค่านิยมในปัจจุบันของ
สังคมไทย”. วารสารดนตรีและการแสดง 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2563).  
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2559).  
งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
สมัยใหม่ (โนรา). วารสารศิลปกรรมบูรพา, 
2559, 115-131. 
 

นพพล จ าเริญทอง. (2559). 
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี: การ
แสดง ชุด “เฮ็งกอยุทธนารี”. วารสาร
ดนตรีและการแสดง, 2, 76 - 96. 
 

Ingkatecha, O., Lertlam, P. 
(2017). The Effect of Ballet 
Program on Balance and 
Muscle Strength in Elderly. In 
The 5th PSU-USM International 
Conference on Arts and 
Sciences (pp.-) 

 7 
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

 
มานิต เทพปฏิมาพร. (2559).  
การสื่อความหมายภาษาท่าร าการ
เคลื่อนไหวของนางอัปสรเรื่องนนทุก. 
วารสารดนตรีและการแสดง, 2, 117-132. 
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2559).  
หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
ชายทะเล: การวิจัยผ่านกระบวนการ
ศิลปะการละคร. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 
19(1), 73 - 91. 

2560  สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2560). พญาฉัททนัต์: 
การสร้างสรรค์การขับร้องไทยรว่มสมัย. ศิลป์
ปริทัศน์, 5, 73-83. 

  1 

2561 ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561). 
ละครเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 
กรณีศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเลบางแสน. ใน การสัมมนา
และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม: ดนตรีและ
ศิลปะการแสดง วันที่ 23 มีนาคม 
2561. (หน้า 73-74). ชลบุรี: คณะ

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561).  
การสร้างละครเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์: 
กรณีศึกษาสถาบนัวิทยาศาสตรท์างทะเล
จังหวัดชลบุรี. ทีทัศน์วฒันธรรม, 17(2), 19-
43. 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และคณะ. (2561). 
ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรมต่อ

  6 
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

ดนตรีและการแสดง  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  
นพพล จ าเริญทอง. (2561).  
ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึง : งานสร้างสรรค์การ
แสดงข้ามวัฒนธรรมระหว่างโต
ของไทยใหญ่และสิงโตของไต้หวัน
.. ในการประชุมโครงการสัมมนา
และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม. คณะดนตรีและ
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
(pp.60-69) 
 

พฤติกรรมเอ้ือต่อสังคมของนิสิตปริญญาตร
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชส้ังคม, 4(2), 
111-125.  
อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การมาเยือนของหญิงชรา: ปฏิบตัิการณ์
สร้างสรรค์ละครฝรั่งเพื่อผูช้มไทย.วารสาร
ไทยศึกษา, 14(2), 125-150. 
 

มโน วนเวฬุสิ. (2561).  
การสร้างตัวละครเชื้อพระวงศ์ในซีรีส์ เดอะ
คราวน์. วารสารดนตรีและการแสดง, 4, 20-
32. 
 

คณพศ วิรัตนชั. (2561).  
ละครเวทีเร่ือง Kitchen’s Monologue: 
การออกแบบฉากรูปแบบสญัลักษณ์นิยมใน
ละครสัจนิยม. วารสารดนตรีและการแสดง, 
4, 102-118. 

2562  ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2562).  
ละครเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตัวตน
ภายใน. วารสารดนตรีและการแสดง, 5(2), 
106-122. 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2562).  

Sophonsuwapap, P., 
Adornnithee, S.,Mongkolkiatsri, 
S’., & Kailast, W. (2019). When 
We really See Nature: Insightful 
Moments in two Holistic 
Outdoor Classrooms. In The 7th 

Lertlam, P., Ingkatecha, O. 
(2019). Effect of ballet 
program on rhythmic 
recognition in elderly. Journal 
of Engineering and Applied 
Sciences, 14, 444-448. 

6 
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

การสร้างแนวทางใหม่ในการสอนร าไทยใน
มหาวิทยาลยั โดยใช้แนวคิดเทพนมของ
ศิลปินพิเชษฐ์ กลั่นชื่น.. หนังสือรวมบทความ
วิจัย ปรากฏการณ์การแสดง, 2, 112-138.  
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2562).  
การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่น
จากหัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก-อ่างศิลา 
จังหวัดชลบุรีด้วยเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูง
เพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาดสินค้าแฟชั่น
ส าเร็จรูป. -, 5, 1108-1123. 
 

สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2562).  
แนวคิดการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์การขับ
ร้องเพลงไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 
5, 100-112. 

Roundtable Meeting of Asia-
Pacific Network for Holistic 
Education 2019. Holistic 
Education for Peace.  
(pp.155-173). Gyeongin National 
University of Education in 
Anyang Korea: Korean Society 
for Holistic Convergence 
Education (KSHCE).  
 

2563  ภัชภรชา แก้วพลอย. (2563).  
“พา เดอ เดอซ์: ศิลปะการออกแบบและ
ก ากับลีลาในนาฏกรรมบัลเลต์”. วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,  (24)1, 125-140.  
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ สมสิทธิ์ อัศดรนิธี 
และกัญจน์ ทัตติยกุล.  (2563). 

 Lertlam, P. (2020).  
Awareness Raising of Marine 
Biodiversity and Plant Genetic 
Diversity Through Drama 
Process. Journal of 

5 
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ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนว
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะผูป้ระกอบการ
ทางนิเวศวฒันธรรมของชุมชนลุม่แม่น้ าบาง
ปะกง. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา, 28(2), 
265-294. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2563).  
แม่ค้าตลาดหนองมน: กระบวนการ
สื่อสารอัตลักษณ์ผู้สูงอายุ ผ่านการสร้าง
ละครแบบชีวประวัติ. วารสารไทยศึกษา, 
16(2), 165-186. 
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2563).  
การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ภาคตะวันออก ผ่านการสร้างบทและการ
ก ากับละครเพลงเรื่อง “เจ้าแม่โคกพนม
ดี”. วารสารศิลปการจัดการ, 4, 100-115. 

Engineering and Applied 
Sciences, 15, 1659-1663. 
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ตารางแสดงช่ือผลงานวิชาการ ประเภทผลงานสร้างสรรค์   

ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

2559 อาทรี วณิชตระกูล. (2559).  
การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง นางฟ้าก ามะลอ จากบท
ละครเรื่อง Fallen Angels ของ Noel Coward. 

 คณพศ  วิรัตนชัย. (2559 - 2560)  
ออกแบบเครื่องแต่งกายและหน้ากาก เรื่อง มหาสมุทรสุดหัวใจ  
Ocean"s Blue Heart ; Masks and Shadow Puppet Play ก ากับการ
แสดงโดย นิกร แซ่ตั้ง  3-5 พฤศจิกายน ที่โรงละครครีเอทีฟ อินดัสทรี่ ณ เอ็ม
เธียร์เตอร์ กรุงเทพมหานคร และ 24 กุมภาพันธ์ 2059  จัดการแสดงที่ Store 
House Ueno Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 

2 

2560 ภัชภรชา แก้วพลอย. (2560).  
ร่วมแสดงบัลเล่ต์คลาสสิคเรื่อง ซินเดอเรลล่า ร่วมกับคณะไรซิ่ง
สตาร์บลัเล่ต์. โรงละครเอมเธียเตอร์ กรุงเทพ. 
 

นพพล จ าเริญทอง. (2560).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ถวาย อาลัย รชักาลที่ 9 (9 
ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน). วันที่ 14  มกราคม 2560. 
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2560 - 2561).  
การก ากับละครและออกแบบกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์ เร่ือง เมื่อโลกนี้ไม่มีน้ า (The Last Drop of Water). 
วันที่ 8- 11 กันยายน 2559 และวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 จัด
แสดงในงานเทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ ประจ าปี 2561. 
ชลบุรี: พิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2560).  
นักแสดง การแสดงร่วม สมัยชุด “Dancing with Death”งานสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วันที่ 8  พฤษภาคม 2560. ประเทศสิงคโปร์: Da:ns 
festival,Esplanade Theatre.  
 

7 
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

 
คณพศ  วิรัตนชัย. (2560)  
ออกแบบเครื่องแต่งกายในวิจัยเรื่อง การมาเยือนของหญิงชรา 
ก ากับการแสดงโดย อาทรี วณิชตระกูล 24-26 กุมภาพันธ์ ที่
ศูนย์ศิลปะการละคส พันธุมโกมมล คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2560).  
การก ากับการแสดงละครเรื่อง การมาเยือนของ 
หญิงชรา จ านวน 5 รอบ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล  
กรุงเทพมหานคร .  
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2560).  
การดัดแปลงบทละครเรื่อง การมาเยือนของหญิงชรา จากบท
ละครเรื่อง The Visit ของ Friedrich Durrenmatt. 
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

2561 ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561).  
ออกแบบและก ากับการแสดงบลัเล่ต์แบบครบองก์เรื่อง The 
wizard of Oz. โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุันทา กรุงเทพมหานคร.  
 

ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561).  
นักแสดงบลัเล่ต์ เร่ือง La fille mal gardee  ร่วมกับสถาบัน 
Rising Star dance Studio. ณ โรงละครเอมเธียร์เตอร์ 
กรุงเทพมหานคร.  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และ กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2561). บอร์ด
เกม เกมกระดานเพื่อเท่าทันพนนั ชุด Farmfest. มิถุนายน – 
ธันวาคม 2561 เผยแพร่ให้กับโรงเรียนภาคีการท างานเครือข่าย
รณรงค์หยุดพนัน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนนั  
 

นพพล จ าเริญทอง. (2561).  
ก ากับการแสดงและร่วมแสดง ละครนอกเรื่อง ไกรทอง ตอน “พ้อ
ล่าง” (เทศกาลดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 
2561). วันที่ 26 มีนาคม 2561. ชลบุรี : PA center คณะดนตรี
และการแสดง มหาวทิยาลัยบูรพา. 
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การแปลและเรียบเรียงบทละครเร่ือง Red จากบทละครเร่ือง Red 
ของ John Logan. 
 

 จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2561).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “M.I(X).G” เทศกาล “Festival Tokyo” 
งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ร่วมสมัย.วันที่ 6 กรกฎาคม 2561.ประเทศญี่ปุ่น: 
Minamiikebukuro Park. 
 

นพพล จ าเริญทอง. (2561).  
ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง ชุด “Spring Breathes” ( Asian Young  
Musicians Connection). วนัที่ 23-24 กันยายน 2561. Y Studio Hong 
Kong. 
 

10 
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

 

อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง เอมิลี่แห่งมรกตคีรี จาก
บทละครเรื่อง Emily of Emerald Hill ของ Stella  Kon. 
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2561).  
การก ากับการแสดงละครเรื่อง ตัวแม่. วันที่ 11-13 พฤษภาคม 
2561 จ านวน 5 รอบ บลูบ็อกซ์ สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร. 

   

2562 ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และเครือข่ายส่ือนิทานและละคร. 
(2562). 
คู่มือการ ใช้สื่อนิทานเพื่อส่งเสริมภูมิรู้ สู้พนัน. เผยแพร่ให้กับ
โรงเรียนภาคีการท างานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 5 จังหวัด. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด FLY:  Dance Performance 
and Movement Exhibition งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วม
สมัย. วันที่18-20 ตุลาคม 2562. กรุงเทพฯ: โรงละครช้าง. 
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “คนจนป้ายแดง”งานประชุม
วิชาการระดับชาติโดยสมาพันธ์ศิลปะการแสดง

 นพพล จ าเริญทอง. (2562).  
ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง ชุด เทพอ านวยพร. (The ๒ nd World Eco –  
Design Conference). วันที่  4 – 8  ธันวาคม 2562. Conghua 
Guangzhou Guangdong China.  
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “Dancing with Death”งานสร้างสรรค์ 
นาฏศิลป์ร่วมสมัย.วันที่ 26-27  สิงหาคม 2562. ประเทศไต้หวั่น: Cloud 
Gate Theater.  
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด BIRD  งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.  
วันที่ 26 และ 27กรกฎาคม 2562. ประเทศมาเลเชีย: George Town 
Festival 

13 
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ศอท.) วันที่ 9 มิถุนายน 
2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “คนจน ป้ายแดง”งาน
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.จัดแสดง 6 มิถุนายน 2562. 
กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562). 
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “The Intangibles of 
Emptiness” งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วันที่ 12 
มกราคม 2562. กรุงเทพฯ:หอศิลป์กรุงเทพฯ. 
 

อาทรี วณิชตระกูล. (2562).  
การก ากับการแสดงละครเรื่อง มัทนะพาธา. วันที่ 21-23 
มิถุนายน 2562 จ านวน 5 รอบ อาคารนวมภูมินทร์  
โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลัย. กรงุเทพมหานคร 
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ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

2563 นพพล จ าเริญทอง. (2563).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดงร าถวายพระพร ชุด ราช
สดุดีบรมราชชนนีพันปีหลวง. รายการ mupa talk & new 
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563. Black Box Theater  คณะ
ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.   
 

นพพล จ าเริญทอง. (2563).  
ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ระบ ามหาสวัสดิ์นคร
กัณฑ.์ (เทศน์มหาชาติมหาเวชสันดรชาดก เนื่องในโอกาสคล้าย
วันสถาปณาโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา). 
วันที่ 26 – 27  มกราคม 2563. ลานรมณีย์  โรงเรียนสาธิต 
พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2563). 
ชุดกิจกรรมละครเพ่ือการเรียนรู้เรื่องเมืองคลั่งหวย.(ละครเพ่ือ
การเรียนรู้). มิถุนายน 2563. ขอนแก่น: มูลนิธิรณรงค์หยุด
พนัน.   
 

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2563).  
นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “no.60'  demonstration”
งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วันที่ 10 กรกฎาคม 2563. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  4 
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ. ภัชภรชา แก้วพลอย 1. ประชุมการประกันคุณภาพ  EdPEx Criteria วันที่ 5 – 6 พ.ย. 2564 
ห้อง PJ 301  อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง วันที่ 4 ก.พ. 2564  (ระบบออนไลด์) 
จัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 3.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 2564  
ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
4.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 – 
16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
5.  ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัยสู่การไต่อันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) วันที่ 
29 มี.ค. - วันที่ 30 มี.ค. 2564  ห้องประชุม ic 203 วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

2 อ. นพพล จ าเริญทอง 1. ประชุมการประกันคุณภาพ  EdPEx Criteria วันที่ 5 – 6 พ.ย. 2564 
ห้อง PJ 301  อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง วันที่ 4 ก.พ. 2564  (ระบบออนไลด์) 
จัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 3.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 2564  
ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
4.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 – 
16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
5.  ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัยสู่การไต่อันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) วันที่ 
29 มี.ค. - วันที่ 30 มี.ค. 2564  ห้องประชุม ic 203 วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา   จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
6.  อบรม HACK นาฏศิลป์ FOR TEACHER ส าหรับคุณครู  การฝึกอบรม
เขิงปฏิบัติการ วันที่ 3 เม.ย. 2564  โรงละครช้าง จัดโดยพิเชฐ กลั่นชื่น 
Dance Company  

 

3 อ. ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ 1.การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านละครกับจิตตปัญญา The Awakening Drama 
Project   
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

2. การประชุมชี้แจงระบบแผน แนวทางการจัดท าค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
3.การบรรยายเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของ CWIE 
4. การอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 
2563 รุ่นที่ 2 
5. การอบรมนพลักษณ์ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้จักตัวตน 
6. อบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis 
7. วิทยากร หัวข้อการเรียนรู้บนฐานชุมชน และวิทยากรกระบวนการระดม
ความคิดทิศทางการพัฒนาตะวันออก ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ วุฒิอาสา
ธนาคารสมองภาคตะวันออกเสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคม
เสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ 3 
8. กระบวนกรจัดกิจกรรมกลุ่ม โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดัชนีชี้
วัดความส าเร็จ และการประเมินผลงานระดับบุคคล กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บูรพา 
9. กระบวนกรจัดการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีครูนอกระบบกับพ่ี
เลี้ยง ครั้งที่ 1 เรื่องสร้างฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าและความไม่
เสมอภาคทางการศึกษา (System Thinking) 
10. ผู้ด าเนินการเสวนา งานจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 73 หัวข้อ ละครกับโลก
ด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนม ี
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

11. วิทยากรบรรยาย หัวข้อการสร้างนวัตกรรมสื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ประสบการณ์การท างานขับเคลื่อนคน ชุมชน สังคมด้วยกระบวนการของสื่อ 
ท างานร่วมกับกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์ เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5 ภูมิภาค ห้องเรียนรู้ที่ 2 
12.กระบวนกร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมศักยภาพพัฒนาแนว
ทางการในการติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
ค าปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายฯ 
13. กระบวนกรจัดการอบรมเพ่ือเสริมความรู้ เรื่องการสื่อสารเพ่ือสันติ 
ให้กับคณะท างานไตรภาคีท้ัง 32 คน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพพหุ
ภาคีเพ่ือประสานความร่วมมือต่อการพัฒนาสังคมอ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

4 อ. คณพศ วิรัตนชัย 1.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 2564  
ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 2.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 – 
16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

5 อ. จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ 1.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 2564  
ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

2.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 – 
16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  

ล าดับ ชือ่พนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 ชลธิกา  บุญก่อเกื้อ 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยง 

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
ด้านความเสี่ยงของคณะ 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย
เบื้องต้น 

เพ่ือก ากับการท าวิจัยของ
คณะ 

แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 นางสาวอัมพร  ข าภู่ 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป   

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

3 นางสาวบุษกร   
มณีสุธรรม 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

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

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

4 ปาณิศา กิมทรง 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 
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ล าดับ ชือ่พนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

5 ชลันดา พันธุ์พานิช 
 
เจ้าหน้าที่วิจัย 

ประชุมชึ้แจงแนวปฎิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วนงาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยใน
คณะ 

โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่
เกิดข้ึนจากงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยใน
คณะ 

 
4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 4.6  ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาปี 63 (ปฏิบัติโครงการบางแสนปั้นท่า ครั้งที่11) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ผู้ส าเร็จ/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี 

ที่เผยแพร่ 
ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

1 นางสาวบุญฑริกา  แสนฟู
เฟ่ือง   

สอดลาย 3 /02/2563    

2 นายอดิศร  หนานแก้ว HUG 3 /02/2563    
3 นางสาววริยา  คงทน  กาแล 3 /02/2563    
4 นางสาวช่อทิพย์  ชัยภูมิ แก้วนาคราช 

 
3 /02/2563    

5 นางสาวดวงฤทัย ไชยเชษฐ์ ย้อมลวดลายหลายลีลา 
 

3 /02/2563    

6 นางสาวจริยา  งอยผาลา เซิ้งพร้าอีสาน 3 /02/2563    
7 นายคเชนทร์ ด าเวียงค า โสมานาคเทวี 3 /02/2563    
8 นายศุภศักดิ์  มาตะยา โสมานาคเทวี 3/02/2563    

 
ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาปี 64 (ปฏิบัติโครงการบางแสนปั้นท่า ครั้งที่12) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ผู้ส าเร็จ/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี 

ที่เผยแพร่ 
ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

1 นางสาวสิรินรัตน์ เห็มทอง ประทีปล่องวารีอัญชุลี
รอยพระบาท 

20/04/2564    

2 นางสาวศศินา พลวรรณา ฮีตบุญคูนลาน 
 

20/04/2564    

3 นางสาวณัฏฐธิ ดา  บุญอนันต์
  

บ าบวงปทุมมา 
 

20/04/2564    
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ผู้ส าเร็จ/ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

4 นา งส า วปัญญดา  เ ดื อนด า ว
  

คนคู ่
 

20/04/2564    

5 นางสาวณัฐนรี ลิมปิชาติ จันทราภาวารีนาฏ 
 

20/04/2564    

6 นางสาวมิ่งขวัญ ภูลายยาว จันทราภาวารีนาฏ 20/04/2564    
7 นางสาวจันทร์เจตน์ อุณหเลขกะ ความคิด 20/04/2564    
8 นางสาวแพรวไพลิน เม็งไธสง สัตตภัณฑ์นาคา 20/04/2564    
9 นางสาวปาจารี จันทรี ภาษิตนารี 20/04/2564    
10 นางสาวกัญญาภั ทร  ร่ ว มสุ ข

  
สมุทร 20/04/2564    

11 นางสาวนิตยา เกียรติรัมย์ เสือสมิง 20/04/2564    
12 นางสาวเพชรงาม ตรีโอสถ ค าหวาน 20/04/2564    
13 นางสาว เพชรคัมภรณ์ บุญมั่น ระบ าบูชาพญาหงส์ 20/04/2564    
14 นางสาวธนพร จันทร  T 20/04/2564    
15 นางสาวอิสิริยาภรณ์ วงศ์อรุณ บาปแรกของโลก 20/04/2564    
16 นางสาวอิสริยาภรณ์ สิงห์ค าป้อง บาปแรกของโลก 20/04/2564    

 

ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  

1 
นางสาวภิญญาพัชญ์ 
พงศ์พิชาธนาพร 

ละครเวทีเรื่องเสื้อสมุทร 

16-17 พฤศจิกายน 
ร่วมแสดงในงาน
เทศกาลละครกรุงเทพ 
2562 กรุงเทพ 

  

2 
นางสาวเจนจิรา มี
สุข 

การแสดงลิเกเรื่อง น้ าค้าง
หยดเดียว เดอะลิเก  

15 ธันวาคม 2562 
แสดง ณ วัดบางเป้ง อ.
เมือง จ.ชลบุรี 

  

3 
นางสาวสวรรญา 
แตงเจริญ 

งานเขียนบทละคร
โทรทัศน์เรื่องค ารัก  

17 มกราคม 2563   

4 

นางสาววรพร ลัทธิ
วงศกร 
นางสาวจินตนีนาฏ 
บุญทอง 

ละครเวทีเรื่อง the Glory 
of Living 

22-23 มกราคม 2563   
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  

5 

นายรัฐธรรมนูญ  
ผางาม 
นางสาวศลิษา 
จันทร์ศรี 
นางสาวโศภนิศนันท์ 
กันภัย 
นางสาวยศวดี  
งามลม้าย 

ละครเวทีเรื่อง The 
Crucible หมอผีครอง
เมือง 

26 มกราคม และ 8 
กุมภาพันธ์ 2563  

  

6 

นางสาวแพรวา เดช
ภูริปรัชญา 
นายชนะศักดิ์ พันโน
ฤทธิ์ 

งานละครเวที เรื่อง The 
mystery of love & sex 

27 มกราคม และ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 

  

7 

นางสาวนิจจารีย์ 
เฉลิมทรัพย์ 
นางสาวนนทพรรษ 
ซ้ายเกลี้ยง 

ละครเวทีเรื่อง Milk Like 
Sugar 

29-30 มกราคม และ 
1 กุมภาพันธ์ 2563 

  

8 

นายภาณุพงศ์ 
ทับทิมทอง 
นายศิลปชัย กุล
พรศิริ 

ละครเวทีเรื่อง The Zoo 
Story 

31 มกราคม และ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 

  

9 
นายอดิศร สนธิเกษ
ตริน 
นายธนโชติ ค าพรม 

ละครเวทีเรื่อง I am My 
Own Wife 

3 และ 8 กุมภาพันธ์ 
2563 

  

10 

นายปฏิวัติ ชาวเกาะ 
นายพรมงคล แพร
ด า 
นายธนากร เชียง
สกุล 
นางสาวผไทมาศ 
เถาหล้า 

ละครเวทีเรื่อง ต้องตาย 
(เดอะ ขายข า) 

กุมภาพันธ์ 2563    

11 
นางสาวพัชริดา ทะ
แพงพันธ์ 

Physical theatre เรื่อง 
มรสุมแห่งความเงียบ  

 8-9 กุมภาพันธ์ 2563   

12 นายณพล อินทโชติ 
ละครเวทีเรื่อง One flow 
over the cockoo's nest 

15 – 16 กุมภาพันธ์ 
2563 
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  

13 

นางสาวธาราเพชร 
ขวัญชื่น 
นายภานุวัฒน์ ฟู
น้อย 

ละครเวทีเรื่อง Another 
flower บุปผา...ลาที 

14-16 กุมภาพันธ์ 
2563  

  

14 
นายชัชชัย เจริญสา
ริกร 

ละครเวทีเรื่องพบรัก 
22-23 กุมภาพันธ์ 
2563 

  

15 
นายภานุพงษ์ ภาณุ
รังศิริกุล 
 

งานสร้างสรรค์เครื่องแต่ง
การการแสดงชุด Dora 

26 กุมภาพันธ์ 2563    

16 
นางสาวปาลิตา 
ปัญญาปฏิมา 

งานเขียนบทละคร
โทรทัศน์เรื่องช่างส าราญ  

กุมภาพันธ์ 2563   

17 
นางสาวพรนัชชา 
พิรกิตติวรกุล 

งานเขียนบทละคร
โทรทัศน์เรื่องรุ่งอรุณแห่ง
หัวใจ  

กุมภาพันธ์ 2563   

18 
นางสาวกนกพร 
ชลมารค 

งานเขียนบทภาพยนตร์
เรื่อง Father  

 29 กุมภาพันธ์ 2563    

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 รหัสนิสิต 60 
19 นางสาวปรารถนา 

เอ้ือวงศ์วิไล 
การสร้างสรรค์ฉากและ
การจัดการพ้ืนที่ส าหรับ
คอนเสิร์ตชื่อ " มังกี้คลีนิค 
ไลฟ์ อิน คาเฟ่” 

พฤศจิกายน 2563   

20 นางสาวมนพัทธ 
บุญชู 

การจัดกระบวนการละคร
เพ่ือความมั่นคงภายใน
จิตใจ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 
๑  

11-13 ธันวาคม  
2563 

 การจัด
กระบวนการ
อบรม 

21 นายภัทรพล จิระ
ภัทรศิลป 
นางสาวกัญญาณัฐ 
ดับสันเทียะ 

ละครเวทีเรื่องวงโคจร 19 ธันวาคม 2563   

22 นายพุชพัช ศรีสว่าง ละครเวทีเรื่องในตู้เสื้อผ้า 26-27 ธันวาคม 2563   
23 นายคณิศร โดลอร์ฟิ

โน 
การแสดงเรื่องระหว่าง
คอยโกโดต์ 

19-20 ธันวาคม 2563   

24 นายธนพงศ์ ลิ่มหลัก การแสดงเรื่องการเดินทาง 26-27 ธันวาคม 2563   
25 นายนฤมิต งามดวง

จันทร์ 
การสร้างละครแบบร่วม
สร้าง เรื่องจักรกล

มกราคม 2564   
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  
 
 
นางสาวบวรลักษณ์ 
โท้ประยูร 

กาลเวลาในรูปแบบฟิสิ
คัลเธียเตอร์ 

เข้าร่วมแสดงในงาน 
Bangkok Design 
week 2021   การสร้างละครฟิสิคัลเธีย

เตอร์แบบร่วมสร้าง และ
การท าหน้าที่เป็นนักแสดง
ละครเรื่องจักรกลกาลเวลา 

26 
 

นางสาวปิยธิดา 
เหล่าเรือง 
 
นายภูกัณไท 
วงษ์กัณหา 
 
นายนนท์รวิศ 
เหลืองถกลไทย 

การสร้างสืู่อวิูดิทัศน์เพ่ือ
การเรียนรู้ประเด็นการ
กลั่นแกล้งในวัยรุ่น เรื่อง
กลั่นแกล้งเกลอ 

มกราคม 2564   ผลงาน
สร้างสรรค์
สื่อวิดีทัศน์ 
เรื่องกลั่น
แกล้งเกลอ การเป็นตัวละคร “เอิง

เอย” ในสื่อวีดิทัศน์เพ่ือ
การเรียนรู้ เรื่อง กลั่น
แกล้งเกลอ   
การถ่ายท าและการเป็นผู้
ด าเนินเรื่องในสื่อวีดิทัศน์ 
เรื่อง “กลั่นแกล้งเกลอ 

27 นางสาวปรียาภรณ์ 
หอมหวล 

การสร้างสรรค์บทละคร
เพลงเรื่องขุนรองปลัดชู 

มกราคม 2564   

28 นางสาวปรียกาญฐ 
วรพิสุทธิวงศ 
 
นายณัชพล สังข์
ช่วย 
 
 
 
นางสาวยุวากร  
ชิวปรีชา 
 
นายเสฏฐวุฒิ แก้ว
จันทร์  

การสวมบทบาทเปนตัว
ละคร “แคลร” ในละคร
เวทีเรื่อง “เดอะเมด” 

มกราคม 2564   

การค้นหากลวิธีการก ากับ
การแสดงและกระบวนการ
เพ่ือการแก้ไขปัญหาการ
ก ากับการแสดงผ่านการ
ก ากับการแสดงละครเวที
เรื่อง “เดอะเมด” 
การสวมบทบาทเป็นตัว
ละคร “โซลองก”์ ในละคร
เวทีเรื่อง “เดอะเมด” 
การสร้างสรรค์ออกแบบ
ฉากละครเวทีในบทละคร
เรื่อง The Maids  
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  
29 นายวงศธร บุญเพ็ง การได้รับการยอมรับจาก

พ่อแม่ที่มีลูกเป็นเพศ
ทางเลือกโดยถ่ายทอดผ่าน
การแสดง Performance 
Art เรื่อง เป็นฝัน 

19 ธันวาคม 2563   

30 นายธีรภัทร์ นาค
ปานเสือ 

การสร้างสรรค์การแสดง
เดี่ยวเรื่อง Masterpiece  

9-10 มกราคม 2564   

31 
 

นางสาวโยษิตา ยิ่ง
สบาย 
 
 
นางสาวณัฐมล บุญ
ธรรม 

การสวมบทบาทเป็น มลิ 
เลขานนท์ ( มลิ) ในบท
ละครเวทีเรื่อง “ หาเมียให้
ผัว “ ประพันธ์โดย ศรี
อยุธยา นามปากกา 

มกราคม 2564    

การสวมบทบาทเป็น นางวิ
สุทธิทรัพย์ ( ฉันทนา ) ใน
บทละครเวทีเรื่อง “ หา
เมยีให้ผัว “ ประพันธ์โดย 
ศรีอยุธยา นามปากกา 

32 นางสาวพันธุ์สุดา 
แท่นดี 
 
 
นางสาวปวริศา สุภา
ษร 
 
 
นายวณิชย์  สายวัน 
 
 
นางสาว ณัฐกานต์ 
เทพบรรจง 

การสร้างและสวมบทบาท
ตัวละคร “นางช้างจุลล
สุภัททา”และ “พระนาง
สุภัททาราชกัญญา” ใน
ละครเวทีเรื่อง ฉัททันตล า
กลอน 

มกราคม 2564 
 

  
 

การสร้างและสวมบทบาท
ตัวละคร “นางช้างมหา
สุภัททา” ในละครเวทีเรื่อง 
ฉัททันตล ากลอน 
การสร้างสรรค์ละครเวที
จากอัตลักษณ์หมอล า ผ่าน
การก ากับการแสดง เรื่อง 
ฉัททันตล ากลอน 
การออกแบบเครื่องแต่ง
กายในละครเวทีเรื่อง 
ฉัททันตล ากลอน 

16 มกราคม 2564   
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  
33 นายจิรายุส   

มูลเฉลียว  
การสวมบทบาทเป็นตัว
ละคร “บัญชา” ในละคร
เวทีเรื่องสุขสันต์วันวิวาห์ 

มกราคม 2564   

34 นางสาวปุรัศรินทร์ 
ปพลภัทรนันท์ 
 
นางสาวรฐา หาญ
จักแก้ว 
 
นางสาวสกาวรัตน์ 
ยงปรึกษา 

การสวมบทบาทเป็นตัว
ละคร “เปิ้ล” ในเรื่อง สาม
สาวทรามทราม 

8-10 มกราคม 2564   

การสวมบทบาทเป็นตัว
ละคร “นวล” ในเรื่อง 
สามสาวทรามทราม 

8-10 มกราคม 2564   

การสวมบทบาทเป็นตัว
ละคร “แอน” ในเรื่อง 
สามสาวทรามทราม 

8-10 มกราคม 2564   

35 นายชนินทร์ พูล
ลาภผล 

การสร้างสรรค์การแสดง
รูปแบบ Devised 
theatre เรื่อง ปรลัย ช้อป 
(PORRALAI SHOP) 

10 กุมภาพันธ์ 2564   

36 นายทยากร ทัศนา 
นายสุรชัย ศรีจันทร์
ดี 
นางสาวบุปผาชล 
พูลสวัสดิ 

การแสดงเรื่อง A piece 
of memories 

4-5 เมษายน 2564   

37 นายธนารัฐ ชมพู
วณิชกุล 
นางสาวสุฑาศิณี สิน
บ ารุง 
นางสาวอวิกา พิน
ยาหาร 
นางสาวธนพร 
ช านาญพล 

ละครเวทีเรื่องรถรางคัน
นั้นชื่อปรารถนา 

เมษายน 2564   

38 นางสาวปริญภรณ์ 
ม่วงปาน 
นางสาวชลดา จง
เจริญ 
นายธนากร จันทร์สี
ดา 

ละครเวทีเรื่องพระขโนง
เกือบจะมิวสิเคิล 
 

เมษายน 2564  
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  
39 นางสาวณัฏฐณิชา 

อุปนาม 
นายไกรฤกษ์ โพธิ์
พันธุ์ 
นายพศิน โภค
ทรัพยไพศาล 
นายกรกช เชิดฉาย 

ละครเวทีเรื่องบาร์รักสีรุ้ง เมษายน 2564    

40 นายนิธิกร สีลากูล 
นายเรืองฤทธิ์ สัจจะ
เทวะ 

Your voice เมษายน 2564   

 
 

       
                    งานสร้างสรรคล์ะครเวทีเรื่องเสื้อสมุทร            งานสร้างสรรค์ลิเกเรื่องน าค้างหยดเดียว เดอะลิเก 
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        งานเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่องช่างส าราญ                         ละครเวทีเรื่อง the Glory of Living 
 

               
         งานสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายการแสดงชุด Dora                 ละครเวทีเรื่อง ต้องตาย (เดอะ ขายข า) 
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บางแสนละครก่อนจบ รุ่นที่ 12 

 
การสร้างสรรค์ฉากและการจัดการพ้ืนที่ส าหรับคอนเสิร์ตชื่อ " มังกี้คลีนิค ไลฟ์ อิน คาเฟ่” 

 



164 
 

 

                             
      การออกแบบเครื่องแต่งกายในละครเวทีเรื่อง ฉัททันตล ากลอน       การแสดงเรื่อง A piece of memories 

               
       การสร้างสรรค์การแสดงเรือ่ง ปรลัย ช้อป (PORRALAI        ละครเวทีเรื่องพระขโนงเกือบจะมิวสิคลั 

 

          
ผลงานสร้างสรรค์การแสดงเรื่องระหว่างคอยโกโดต์   บรรยากาศการแสดง Performance Art เรื่องเป็นฝัน      
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การสร้างสรรค์การแสดงเดี่ยวเรื่อง Masterpiece    
สื่่อวิ่ดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ประเด็นการกลั่นแกล้งในวัยรุ่นเรื่องกลั่นแกล้งเกลอ 

 
 

 
 
 


