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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 
(ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผล
การประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง หวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์
ต่อท่านผู้สนใจ 
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1 ส่วนน า 
 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจ านวนนิสิต 111 คน อาจารย์
ประจ า 5 คน โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 0 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน  2 
คน  

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

ด าเนินการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประเมินตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. เมื่อได้รับผลประเมินของปีการศึกษาที่แล้ว ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา น าข้อมูลแจ้งกับ

กรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง กรรมการร่วมพิจารณาศึกษาผลการประเมิน ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาผลการประเมินให้มีระดับสูงขึ้น โดยให้มีการจัดอบรม การก าหนดปฏิทิน และการรวบรวมข้อมูลที่ข าดตก
บกพร่องเพ่ือใช่ในปีการศึกษา 2564  

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

3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะก าหนดปฏิทินในการด าเนินการจัดท าเล่มรายงาน และ
ตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไปร่วมกับนักวิชาการศึกษาและประธานหลักสูตร  

4. จัดท าเล่มรายงานประเมินตนเอง โดยประธานหลักสูตรได้จัดประชุมคณาจารย์ที่รับผิดชอบในการ
จัดท าเล่มรายงาน อธิบายและแบ่งเนื้อส าหรับเขียนรายงาน 

5. ประธานหลักสูตรรวบรวมเนื้อหาและจัดท าเล่มรายงานเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ 

6. เข้าสู่กระบวนการตรวจประกันคุณภาพโดยกรรมการที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
7. น าผลการประเมินมาพิจารณาและพัฒนาระบบและกระบวนการต่างๆ เพ่ือเข้าสู่การประเมินในปี

การศึกษาถัดไป 
 
 1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
 ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือการพัฒนา
ประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการ เมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
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ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือการพัฒนา
ประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และ

การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ

ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเ มือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

 
ปรัชญาคณะดนตรีและการแสดง 
“ศิลปภิวัฒน์จากรากเหง้าสร้างมรดกชาติและปัญญา” 
วิสัยทัศน์  
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล” 
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง” หมายถึง การเป็นสถาบันด้านดนตรีและการแสดงที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์  

พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมวัฒนธรรมและสหศาสตร์ด้านดนตรีและการแสดง ( Innovation from Tradition) เพ่ือเสริมสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชน  

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

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

พันธกิจ 
จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้

ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) วิชาการและการเรียนการสอน (2) การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การพัฒนาคณะ ฯ ให้
เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 
 
 ปรัชญาหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีทักษะในการจัดการผลิตและสร้างสรรค์
งานด้านสื่อและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่สามารถน าไปต่อยอดให้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านงานผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืน 
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2 ผลการด าเนินงานของหลักสตูร 
 
2.0 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ.  คอลิด มิด า  นศ. ม. (สื่อสารการแสดง) 
อ. มโน วนเวฬุสิต นศ. ม. (การภาพยนตร์) 
อ.  ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน  ศศ. ม. (การบริหารงานดนตรี) 
อ. ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป. ด. 
อ. ดร.  อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป. ด. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   
   
   
   
   
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชาให้รายงานแยกตาราง 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการ

ท าการสอน 

อ.  คอลิด มิด า  นศ. ม. (สื่อสารการแสดง) มี.ค. 57 – ปัจจุบัน 
อ. มโน วนเวฬุสิต นศ. ม. (การภาพยนตร์) ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน 
อ.  ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน  ศศ. ม. (การบริหารงานดนตรี) พ.ย. 60 – ปัจจุบัน 
อ. ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป. ด. ส.ค. 48 – ปัจจุบัน 
อ. ดร.  อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป. ด. ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 

 
 (1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ชื่ออาจารย ์ ระดับการศกึษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายคอลิด มิด า ปริญญาโท  2553 นศ.ม.  สื่อสารการแสดง สื่อสารการแสดง จุฬาฯ 

ปริญญาตร ี 2549 นศ.บ.  วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ม. บูรพา 
2. มโน วนเวฬุสิต  ปริญญาโท  2555 นศ.ม.  การภาพยนตร์ การภาพยนตร์ จุฬาฯ 

ปริญญาตร ี 2550 นศ.บ.  การโฆษณา นิเทศศาสตร์ ม. บูรพา 
3. นายศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน                ปริญญาโท  2560 ศศ.ม.  การบริหารงาน

ดนตรี 
การบริหารงาน
ดนตรี 

มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ปริญญาตร ี 2552 ดศ.บ.  ดนตรีคลาสิก การแสดงดนตรี ม. ศิลปากร 
4. นายจักรี กิจประเสริฐ ปริญญาเอก  2562 ศป.ด.  การประพันธ์เพลง ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

ปริญญาโท  2547 ศป.ม.  การประพันธ์เพลง การประพันธ์เพลง จุฬาฯ 
ปริญญาตร ี 2539 กศ.บ.  ดุริยางคศาสตร์

สากล 
ดุริยางคศาสตร์
สากล 

ม. ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

5. นายอัครพล เดชวัชรนนท์  ปริญญาเอก  2561 ศป. .  ดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก 

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

ปริญญาโท  2554 ศป.ม.  สังคีตวิจัยและ
พัฒนา 

สังคีตวิจัยและ
พัฒนา 

ม. ศิลปากร 

ปริญญาตร ี 2550 ศป.บ.  ดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก 

ดุริยางคศาสตร์
ตะวันตก 

จุฬาฯ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       

      
      

หมายเหตุ  หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที ่
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

อ. คอลิด มิด า นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) 3 มี.ค. 2557 - 
อ. มโน วนเวฬุสติ นศ.ม. (การภาพยนตร์) 1 ธ.ค. 2560 - 
อ. ศักดิ์ชัย เจรญิสุขสนาน                ศศ.ม. (การบรหิารงานดนตรี) 1 พ.ย. 2560 - 
อ. ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. 4 ส.ค. 2548 - 
อ. ดร. อัครพล เดชวัชรนนท ์ ศป.ด. 1 พ.ค. 2558 - 
อ. คณพศ วิรัตนชัย  ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) 1 ต.ค. 2557 - 
อ. ดร. สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ศป.ด.  1 พ.ค. 2546 - 
อ.  ปาจารีย์ ปุรินทรกุล  ว.ม. (การสื่อสารมวลชน) 3 เม.ษ. 2560 - 
อ. พิมล เจมส์ แฮนซั่น  ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) 8 ต.ค. 2563 - 
อ.  ชรินทร์ ลิ้มรังษี  บธ.ม. (การบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร)  8 ต.ค. 2563 - 
อ. สรพงษ์ หนองแสง  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 8 ต.ค. 2563 - 
อ. ธีรพงษ์ เสรีส าราญ นศ.ม. (การภาพยนตร์) 8 ต.ค. 2563 - 
อ. มารุต จิรชุติพร  นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) 8 ต.ค. 2563 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ หรอืด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 2 ใน 5 ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัตกิาร 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 

    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรอืสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 
  คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 

   มปีระสบการณ์ท างานที่เกีย่วข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 

   อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นตอ้งใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชัว่โมงสอนมากกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 
 
สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 
 ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามที่ก าหนด) 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 
 ข้อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes 
2. 1. 1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university. 
 มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุม

ปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” และมีพันธกิจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. 
ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ
มาเพ่ือตอบรับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นขุมปัญญาตะวันออก หลักสูตรฯ ก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยดังนี้  
 1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม และการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ร่วมสมัย และเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีในการผลักดันตนเองเป็นพลเมืองที่ใช้ความรู้ของตนเองมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ นั้น สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทั้งนี้หลักสูตรยังออกแบบภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน  EEC โดยหลักสูตร
ออกแบบมาเพ่ือผลิตก าลังคนและรอบรับความเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยจะผลิตก าลังคนเพ่ือเป็นแรงเสริมในการ
พัฒนาสังคมใน EEC ผ่านการเป็นนักจัดการผลิตสื่อฯ ที่สามารถสร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสมกับริบทสังคมในปัจจุบัน 
และเป็นนักสร้างสรรค์เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
 2) หลักสูตรเน้นการศึกษาวัฒนธรรมและน ามูลค่าทางวัฒนธรรมมาต่อยอดในเกิดคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ 
ผ่านรายวิชาต่าง ๆที่ สอดคล้องกับพันธกิจในข้อนี้ ทั้งยังออกแบบการเรียนการสอน ที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรม และการผลิตงานสร้างสรรค์ด้านสื่อจากวัฒนธรรม โดยมีการท างานแบบที่ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างงาน มุ่งประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนด้วย จากแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดังกว่านี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาการวิจัยและผลงานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของสังคม ชุมชน  
 3) หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้ออกแบบรายวิชาที่เข้าไปสืบค้นทุนทาง
วัฒนธรรม และสร้างสรรค์งานสื่อ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากวัฒธรรมชุมชน ท้องถิ่น กิจกรรมในรายวิชา 
รวมทัง้ผลงานการผลิตสร้างสรรค์นั้น เน้นการท างานเพ่ือยกระดับวัฒนธรรมชุมชนให้สามารถมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้ จึงสัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
 

2.1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes. 
 หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีการการออกแบบหลักสูตรครอบคลุมถึงผลการ
เรียนรู้เฉพาะทางโดยออกแบบหลักสูตรให้เป็นกลุ่มวิชาในลักษณะโมดูลผ่านการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-based Learning ที่มาจากกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์จากความต้องการในพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยกลุ่มรายวิชาที่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่นิสิตทุกคนในหลักสูตร
ต้องเรียน ประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
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 โมดูลที่ 1 วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพ่ืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้องค์ความรู้ทางหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือกรอบความคิดและทัศนคติของผู้เรียนให้เข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้
ในหลักสูตร  
 โมดูลที่ 2 ทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้เครื่องมือ เทคนิคและกลวิธีส าหรับการผลิตสื่อและ วัฒนธรรม
สร้างสรรค ์โมดูลนี้เน้นทักษะในการปฏิบัติที่ส าคัญส าหรับการสร้างสรรค์สื่อ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตงานในระดับท่ีสูงขึ้น  
 โมดูลที่ 3 การจัดการและประกอบการสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในบริบทปัจจุบัน เน้นองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการจัดการในสมัยใหม่เสริมแนวคิดเรื่องการประกอบการและการบริหารงานบันเทิงแก่นิสิต  
 โมดูลที่ 4 ประสบการณ์การท างานเพ่ือความเป็นมืออาชีพ เป็นวิชาโครงการและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับองค์กรภายนอกเพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากโลกการท างานจริง 
 
 หลักสูตรได้แบ่งความสนใจเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายวิชาเลือกท่ีเน้นเฉพาะความสนใจของผู้เรียนเป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้  
  
 โมดูลที่ 5 การสร้างสรรค์คอนเทนต์สาระบันเทิงในสื่อดิจิทัล เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวในช่องทางดิจิทัลได้ 
 โมดูลที่ 6 การสร้างสรรค์และการจัดการอีเวนต์และธุรกิจไมซ์ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักสร้างสรรค์
และจัดการในธุรกิจด้านไมซ์  
 โมดูลที่ 7 การศึกษาอิสระผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เป็นกลุ่มรายวิชาที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้
ออกแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท างานตรงในสาขาวิชาชีพตามความสนใจ  
 
ตารางความเกี่ยวข้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลุ่มรายวิชาของโมดูลต่างๆ ในหลักสูตร  

ผลการเรียนรู้ที่คามหวัง โมดูลที่เกี่ยวข้อง 
PLO 1 แสดงพฤติกรรมในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีระเบียบวินัย 

ทุกโมดูล 

PLO 2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของ
ตนเองเป็นแรงเสริมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

ทุกโมดูล 

PLO 3 แสดงพฤติกรรมของการเป็นผู้มีจรรยาบรรณ ผลิตสื่อที่สร้างประโยชน์
และไม่เกิดโทษต่อบุคคล สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก 

ทุกโมดูล 

PLO 4 เข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  โมดูลที่  1 
PLO 5 เข้าใจแนวคิดเรื่องสื่อและหลักการสื่อสารเนื้อหาในส าหรับสื่อและ
วัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 

โมดูลที่  1 

PLO 6 เข้าใจหลักการทางศิลปะและการเล่าเรื่องเพ่ือใช้ในการผลิตสื่อและ
ผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได ้

โมดูลที่  1 

PLO 7 เข้าใจหลักการและวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีการ
สื่อสารในยุคดิจิทัลในการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

โมดูลที่  2  

PLO 8 สามารถสร้างสรรค์ผลงานสื่อและผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ท่ีเกิดจาก
หลักการการน าวัฒนธรรมมาสร้างให้เกิดมูลค่าและสะท้อนความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ 

โมดูลที่  4 โมดูลที่  5 
โมดูลที่  6 โมดูลที่  7 
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2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders. 
ในการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชองหลักสูตรได้ ออกแบบให้สอนคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นยังสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ กล่าวคือ ในการพัฒนาหลักสูตร
นั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้ใช้กระบวนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดสัมมนารวบรวมข้อเสนอของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนศิษย์เก่าของคณะดนตรีและการ
แสดงที่ไปท างานในสายธุรกิจสื่อ และการประกอบการสื่อถึงความต้องการและแนวโน้มที่ส าคัญของโลกธุรกิจ
บันเทิง 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างหลักสูตร โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย อาทิ
นักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม คณะยังได้เชิญตัวแทนจากสถานประกอบการคือ เดอะเลนเจนท์ สยาม แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบันเทิง โดยคุณธนิสร์ จ ารัสฉาย ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ มาเป็นคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 จัดการการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งผู้ประกอบการ นั กวิชาชีพ และ
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม 

ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาหลักสูตร ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการสภาวิชาการ กรรมการนโยบายด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการปรับปรุงย่อยหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความทันสมัย เช่นการ ขอ
เพ่ิมรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าไปเพ่ิมจากที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงของการประกอบการสื่อที่เป็นบุคคลและรายย่อยมากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถ
ฝึกงานกับบุคคลได้ด้วย  

ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อๆ ไป โดยคณะท างานก ากับหลักสูตรและฝ่าย
วิชาการของคณะดนตรีและการแสดง  

จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวนี้ น าไปสู่ในการก าหนดคุณสมบัติ และ
เอกลักษณ์ที่แตกต่างของบัณฑิต ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนต่างๆ ได้ให้ค าแนะน า หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์จึงมีรายวิชา และแนวทางการผลิตบัณฑิตที่สะท้อนผ่านความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคือ 

PLO 9 ประยุกต์หลักการจัดการมาออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตสื่อ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์แต่ละประเภทได้อย่างมีระบบ 

โมดูลที่  3 

PLO 10 สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการด้านสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ 

โมดูลที่  3 

PLO 11 มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือการเข้าใจตนเองและการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
(Empathy)ในการท างานได้ 

ทุกโมดูล 

PLO 12 สามารถใช้หลักการเรื่องการเคารพกันบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการท างานไ 

ทุกโมดูล 

PLO 13 สามารถใช้ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือบรรลุผลทางการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้ 

ทุกโมดูล 

PLO 14 สามารถใช้ภาษาในการน าเสนอและถ่ายทอดกระบวนการทางความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกโมดูล 
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หลักสูตรเน้นบูรณาการองค์ความรู้สามส่วนคือ 1) ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และดิจิทัล 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ดนตรี การแสดง 3) ด้านการจัดการและธุรกิจ ดังนั้นบัณฑิตในหลักสูตรนี้จึงมีอัตลักษณ์ที่ต่างไปจากหลักสูตรด้าน
สื่อในสถาบันอ่ืนๆ และความต้องการบัณฑิตได้สะท้อนผ่านปรัชญาของหลักสูตร ที่ก าหนดลักษณะของบัณฑิตให้
เป็น “นักจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์”   
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2.2 Programme Specification 
2.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-

date. 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการเผยแพร่
หลักสูตร โดยน าเสนอข้อมูล มคอ. 2 ที่มีรายละเอียดครบถ้วยผ่านช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
 1. การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ มีการน าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะดนตรีและ
การแสดง โดยด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรปรับปรุง 2564 ขึ้นแขวนไว้บนเว็บไซด์ โดยน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ
ใน มคอ. 2 ของหลักสูตร ซึ่งด าเนินการหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ประสาน
กับส านักงานจัดการศึกษาคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นเผยแพร่ 
 2. การเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรผ่านคู่มือ โดยคณะดนตรีและการแสดงได้จัดท าคู่มือรายละเอียดหลักสูตรฯ 
แจกให้กับนิสิตและผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศ โดยมีการน าเสนอแก่ผู้ปกครองและนิสิตให้เห็นแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนผ่านแผนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และมีการตอบข้อซักถามตรงจากผู้ปกครอง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
 3.การประสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ยังมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage คณะ
ดนตรีและการแสดง โดยในช่องทางดังกล่าวนี้ ได้มีการย่อรายละเอียดให้ผู้อ่านได้เห็นลักษณะส าคัญของหลักสูตร
ผ่านการน าเสนอคอนเทนต์แบบภาพในเพจคณะดนตรีและการแสดง และมีการลิงค์ข้อมูลที่มีรายละเอียดขึ้นหากผู้
ต้องการรับทราบข้อมูลสนใจ 

2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 
 หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อ ได้ท าการปรับปรุงและสื่อสารให้เกิดความเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2564) นั้น เกิดขึ้นหลังจากที่หลักสูตรเปิดจัดการเรียนการสอนไปได้ 2 ปี 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงใหม่เพราะเนื่องจากเข้ารอบปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยมรนโยบายใน
การปรับเนื้อหาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้รองรับทักษะที่เกี่ยวข้องกับสังคมร่วมสมัย และจุดเน้นที่มหาวิทยาลัย
ต้องการสนับสนุนเช่นทักษะการประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการปรับปรับปรุงตามไปด้วย โดยในการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้ หลักสูตรได้ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อ ตลอดจนรูปแบบขององค์กรผลิตสื่อ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันที่มีขนาดเล็กลงจากลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรมสื่อขนาดใหญ่ มาสู่การเป็น
ลักษณะกลุ่มบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตผลงานสื่อผ่านช่องทางในการเผยแพร่ (Platform) ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ มากขึ้นท าให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อจ าเป็นจะต้องมีความรู้รอบด้านในตัวเอง
ทั้งเรื่องทักษะการสร้างสรรค์สื่อ การจัดการและการประกอบธุรกิจเองได้ 
 เหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ฝึกฝนทักษะในการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเน้นรายวิชาที่เป็นการสร้างสรรค์สื่อสุนทรียะ (Aesthetic Media)  รวมทั้ง
ยกระดับกลุ่มวิชาที่เป็นการสร้างสรรค์ในธุรกิจไมซ์ (MICE) ให้มีความครอบคลุมทั้งด้านการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative) และการจัดการ (Management) เพ่ือรองรับธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว  
 นอกจากนั้นหลักสูตรยังปรับแผนการจัดการศึกษาให้มีรายวิชาเป็นลักษณะโมดูล (Module) ที่จัดกลุ่ม
รายวิชาให้สามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education –OBE) ที่
ชัดเจนขึ้น โดยที่กลุ่มวิชาในลักษณะโมดูลนี้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Non Degree ที่สามารถเปิด
ห้องเรียนให้ผู้สนใจทั้งท่ีเป็นบุคคลและองค์กรสามารถเลือกเรียนในชุดวิชาต่างๆ เพ่ือยกระดับทักษะการท างานของ
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ตนเอง ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ที่เป็นนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 หลังจากที่มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็น าเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เพ่ือให้คนเข้าถึงได้ง่าย โดยจัด
น าเสนอในรูปแบบไฟล์ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ ที่น าข้อมูลส าคัญไปแจ้งให้กับผู้สนใจ และใช้ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านรายการออนไลน์ของคณะ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งน า
ค าถามจากเพจ มาตอบค าถาม และมีการสื่อสารข้อมูลกลับไปยังผู้สนใจผ่านข้อความตรงในเพจคณะดนตรีและการ
แสดง  
  

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดแผนการสอน (มคอ.3)  ให้แก่  

1. นิสิต โดยแสดงรายละเอียดแผนการจัด การเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ระบบ
ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยบูรพา [reg.buu.ac.th] นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมไปถึง
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ด้วยวิธีเดียวกันกับนิสิต  

2. บุคลากร อาจารย์ ผู้บริหารคณะดนตรีและการแสดง โดยการจัดท ารูปเล่มรายละเอียดแผนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนภายในหลักสูตร ให้ร่วมพิจารณาและรับทราบโดยทั่วกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การแจ้งรายละเอียดการเรียนการสอนในกลุ่ม เฟซบุก๊สาขาการจัดการผลิตสื่อฯ 
 
 
 
 
 
 
  



14 

2.3 Programme Structure and Content 
2.3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้ออกแบบหลักสูตรจาก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้  
 PLO 1 แสดงพฤติกรรมในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ระเบียบวินัย  
    PLO 2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเองเป็นแรงเสริมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
    PLO 3 แสดงพฤติกรรมของการเป็นผู้มีจรรยาบรรณ ผลิตสื่อที่สร้างประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อบุคคล 
สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก 
      PLO 4 เข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
 PLO 5 เข้าใจแนวคิดเรื่องสื่อและหลักการสื่อสารเนื้อหาในส าหรับสื่อและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล 
 PLO 6 เข้าใจหลักการทางศิลปะและการเล่าเรื่องเพ่ือใช้ในการผลิตสื่อและผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้ 
      PLO 7 เข้าใจหลักการและวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลในการผลิต
สื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
    PLO 8 สามารถสร้างสรรค์ผลงานสื่อและผลงานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เกิดจากหลักการการน าวัฒนธรรม
มาสร้างให้เกิดมูลค่าและสะท้อน ความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได ้
 PLO 9 ประยุกต์หลักการจัดการมาออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
แต่ละประเภทได้อย่างมีระบบ 
      PLO 10 สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้ 
    PLO 11 มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือการเข้าใจตนเองและการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) ในการท างาน
ได้  
 PLO 12 สามารถใช้หลักการเรื่องการเคารพกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
 PLO 13 สามารถใช้ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบรรลุผลทางการ
สื่อสารในยุคดจิิทัลได ้

 
โดยสามารถเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้นตามชั้นปีที่เรียน ได้ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับ YLO PLO และ ชั้นปีที่จัดการศึกษา 
 

ชั้นป ี YLO PLO รายวิชา  
ปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจใน

แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เข้าใจหลักการ
พ้ืนฐานในการเล่าเรื่องใน
สื่อและศิลปะ ตลอดจน

PLO 1 2 4 
5 6 7 10 11 
12 13 

- วัฒนธรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
- สังคมดิจิทัล 
- ศิลปะการเล่าเรื่อง 
- พ้ืนฐานการออกแบบเพื่อการสื่อสาร 
- เทคนิคด้านภาพในสื่อ 
- การตดัต่อภาพเชิงสุนทรียะ 
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ชั้นป ี YLO PLO รายวิชา  
เข้าใจลักษณะส าคัญของ
สังคมดิจิทัล สามารถใช้
เครื่องมือและเทคนิคข้ัน
พ้ืนฐานในการผลิตสื่อได้ 

ปีที่ 2 มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด
เรื่องการสร้างมูลค่า
วัฒนธรรมผ่านการผลิตผล
งานสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ มีความเข้าใจ
สามารถออกแบบธุรกิจสื่อ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ไดแ้ละสามารถใช้แนวคิด
ทางการตลาดมาสร้างกรอบ
การท างานสื่อเพ่ือ
ตอบสนองในเชิงธุรกิจได้  

PLO 1 2 4  
7 9 10 11 
12 13 

- การสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 
- หลักการผลิตคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัล 
- การออกแบบประสบการณ์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการผลิต   
- มุมมองและแนวโน้มที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม 
- การออกแบบและสร้างธุรกิจสื่อและวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์
- หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
- การเขียนบทส าหรับคอนเทนต์ในสื่อบนจอ  
- การก ากับการแสดงส าหรับการผลิตสื่อ 
- การออกแบบและจัดการผลิตอีเวนต์ 

ปีที่ 3 มีทักษะในการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ตาม
ความสนใจในแต่ละด้าน มี
ความเข้าใจหลักการจัดการ
สามารถออกแบบธุรกิจสื่อ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ได้ 

PLO 1 2 3 
5 8 9 10 11 
12 13 

- การเขียนสร้างสรรค์เพ่ือสื่อสารธุรกิจ 
- การจัดการเพ่ือความเป็นเลิศในธุรกิจสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์  
- การผลิตรายการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
- การผลิตสารคด ี  
- สื่อเพ่ือการสร้างประสบการณ์ดิจิทัล 
- เทคโนโลยีส าหรับการผลิตอีเวนต์   
- การจัดการผลิตการแสดงสด 
- การจัดการผลิตงานนิทรรศการและการประชุม 
การผลิตคอนเสิร์ต 

ปีที่ 4  
 

ประยุกต์หลักการจัดการ
ธุรกิจและการประกอบการ
เพ่ือใช้ในการทดลอง
ปฏิบัติงานโครงการได้ 
สามารถวางแผนและ
ด าเนินงานในโครงการฝึก
ปฏิบัติด้านธุรกิจได้อย่าง
เป็นมืออาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานในองค์กรร่วมกับ
นักวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

PLO 1 2 3 
8 9 10 11 
12 13 

- โครงการธุรกิจด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 1 
- โครงการธุรกิจด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 2 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- สหกิจศึกษา  
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หลักสูตรออกแบบแผนการเรียนที่เน้นการเรียนที่ท าให้นิสิตคล่องตัว และสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เปิด
กว้างให้นิสิต โดยบรรจุรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ต้องเรียนในห้องเรียนรวมในระหว่างปี 1-2 และเรียนออนไลน์ในช่วงปี 
3 เพ่ือให้ระหว่างชั้นปีที่ 3-4 นิสิตสามารถออกไปเรียนรู้กับหน่วยงานที่ได้ท า MOU กับทางหลักสูตรได้สะดวก 
นอกจากนั้นนิสิตจะได้มุ่งไปในการเรียนในหัวข้อที่ลึกซึ่งได้อย่างสะดวกเช่นกัน 

หลักการในการวางรายวิชาของหลักสูตรนั้น ได้วางแนวทางเพ่ือติดตั้งเครื่องมือที่เป็นทักษะและแนวคิด
ส าคัญในชั้นปีที่ 1 เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 2 จะเน้นการพัฒนาความคิดในเชิงบริหารจัดการธุรกิจ และชั้นปีที่ 3 นิสิตจะ
ได้ทดลองท างานจริงผ่านรายวิชาต่างๆ และชั้นปีที่ 4 คือการให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงกับวิชาชีพที่ตนเองต้อง
ออกไปท างาน 

 
2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear. 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน มีการจัดโครงการเพ่ือ
สนับสนุน ดังนี้ 
 1. นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะดนตรี
และการแสดง โดยในโครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้นิสิต ได้มีทักษะในการท างานจริง และเกิดการเรียนรู้ 
โดยมีรายวิชาที่ด าเนินการร่วมกันคือ รายวิชาวัฒนธรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายวิชาศิลปะการ
เล่าเรื่อง โดยทั้งสองรายวิชาจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการนี้  
 กิจกรรมในโครงการจะท าหน้าที่เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของทั้งสองรายวิชากล่าวคือ 
รายวิชาวัฒนธรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้เป็นส่วนที่ก าหนดเนื้อหา โดยในรายการ MUPA Talks 
and News ซึ่งเป็นรายการสื่อสารออนไลน์ของฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะ ได้ก าหนดให้นิสิตได้เลือกประเด็นทาง
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ มาสร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือสื่อสารในรูปแบบรายการออนไลน์แก่ผู้ชมที่เป็นบุคคลทั่วไป โดย
นิสิตได้เลือกวัฒนธรรมร่วมสมัยต่างๆ เช่น วัฒนธรรม cover dance วัฒนธรรม rap และ ดนตรี hiphop ดนตรี
กับวัฒนธรรมร้านอาหาร วัฒนธรรมการจัดงานศพร่วมสมัย เทศกาลละครในบางแสน เป็นต้น  
 ส าหรับรายวิชาศิลปะการเล่าเรื่อง จะท าหน้าที่เป็นรายวิชาที่เสริมเครื่องมือ โดยเมื่อนิสิตได้เรียนรู้หลักการ
การเล่าเรื่องแล้ว นิสิตจะน าความรู้มาออกแบบการเล่าเรื่องในรายการ สามารถเขียนโครงสร้างรายการและ
หลักการสื่อสารเนื้อหาด้วยการเล่าเรื่องในสื่อได้  
 นอกจากนั้นยังเสริมความรู้นิสิตในทักษะการใช้อุปกรณ์ในการออกอากาศรายการสด นิสิตจะท าหน้าที่ใน
การควบคึมการออกอากาศ และแบ่งกระจายงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ทั้งฝ่ายเทคนิค ฝ่ายบริหารจัดการผลิต 
และฝ่ายสร้างสรรค์รายการ 
 
 2. นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบโครงการให้นิสิตได้เรียรู้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านสายตาของ
นักพัฒนาธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยในภาคการศึกษาต้น นิสิตจะได้เรียนในรายวิชาการสร้างสินค้า
และบริการทางวัฒนธรรม โดยรายวิชาดังกล่าวมุ่งตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านการเข้าใจแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (PLO 4) หลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
โครงการการศึกษานิเวศวัฒนธรรมชุมชนเกาะสีชังเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยนิสิตจะเดินทางไปลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนเกาะสีชัง เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นต้นแบบ
สินค้าหรือบริการ  
 อนึ่ง ในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 2 นี้หลักสูตร ได้ประชุมผู้สอนรายวิชา เพ่ือ
บูรณาการการเรียนร่วมกันในโครงการดังกล่าว โดยประกอบไปด้วย 4 รายวิชาที่เปิดในภาคต้น ได้แก่ หลักการ
จัดการธุรกิจสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ้ืนฐานการออกแบบเพ่ือการสื่อสาร การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจ
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สื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และรายวิชาการสร้างสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม แต่เมื่อเกิดการรระบาดของ
สถานการณ์โควิด ท าใหม่เมื่อจัดการเรียนการสอนไปแล้ว จ าเป็นจะต้องปรับแนวทางเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ จึงท าให้รายวิชาทั้งหมดไม่สามารถประเมินการเรียนรู้จากิจกรรมดังกล่าวได้  
 ในภาคปลาย นิสิตปีสองจะเรียนรายวิชาการออกแบบประสบการณ์ นิสิตจะฝึกการสร้างประสบการณ์
ผ่านโครงการการออกแบบประสบการณ์ที่นิสิตจะน าเสนองานในลักษณะ project pitching โครงการ โดยมี
คณะกรรมการประเมินจากภายนอกมาเพ่ือให้คะแนนการท างานของนิสิต 
 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ผ่านมา ได้ถูกออกแบบและวางแผนเพ่ือมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ผ่านการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันในหลายรายวิชา เพ่ือพัฒนา
นิสิตให้มศีักยภาพและความรู้ในเนื้อของรายวิชาอย่างเข้ามข้น  
 

2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
 หลักสูตรออกแบบรายวิชาให้มีล าดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีข้ันของกาเรียนรู้อย่างมีล าดับกล่าวคือ หลักสูตร
ไดอ้อกแบบและก าหนดเจตนารมณ์ของหลังสูตรที่วางแนวทางให้หลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ ให้นิสิตได้ลงสนามจริง 
ทดลองท างานจริง แก้ปัญหาจากโจทย์จริง ๆ จากพ้ืนที่วัฒนธรรม ดังนั้นควรมีการวางแผนให้ในแต่ละเทอมหรือปี
การศึกษา มี project ที่ให้นิสิตได้ทดลองท างานจริง ผ่านการบูรณาการรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษานั้น ๆ  ให้
สามารถรองรับการท า  project ของหลักสูตรได้ เป็นลักษณะ 1 Module หลายรายวิชา 1 Project ตามแนวทาง
ในการออกแบบรายวิชาในแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
  ชั้นปีที่  1 เรียนรู้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนมีอะไร มองเห็นคุณค่าของชุมชน ปูพ้ืนฐานหลัก
คิดเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โลกดิจิทัล ทักษะการสื่อสาร 
 ชั้นปีที่ 2 เรียนหลักการและวิธีการในการท าธุรกิจ เปิดไอเดียการท าธุรกิจจากวัฒนธรรม ไปสู่ความเข้าใจ
เรื่องแปลงคุณค่าวัฒนธรรมเป็นมูลค่า ทักษะด้านการสร้างสรรค์สื่อ 
 ชั้นปีที่ 3 เปิดโลกในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ลงลึกในความสนใจเฉพาะด้านของผู้เรียนด้านการ
จัดการผลิตสื่อ การแสดง ดนตรี 
 ชั้นปีที่ 4 การทดลองประกอบการสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และการท างานจริงในองค์กรธุรกิจ 
 ชุดรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจะเป็นขั้นตอนเพ่ือ พัฒนาผู้เรียนอย่างมีล าดับ  
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2.4 Teaching and Learning Approach 
2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders. 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า  “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จึงก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือ
เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรมุ่งน าเสนอปรัชญาการศึกษาที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้เห็นประเด็นส าคัญที่หลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตอบสนองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ 

1. หลักสูตรเน้นการสร้างสรรค์สื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่น าคุณค่าของวัฒนธรรรมาสร้างให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตงานสร้างสรรค์ด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

2. เน้นการสร้างบุคลากรที่เป็นนักจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศแลนะ
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลภายใต้นโยบานไทยแลนด์ 4.0  

 เนื้อหาที่เป็นจัดเน้นส าคัญของหลักสูตรได้ เผยแพร่สื่อสารไปยังตัวนิสิตและผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบ 
รวมทั้งสื่อสารไปยังหน่วยงานที่หลักสูตรเล็งเป้าถึงการส่งนิสิตไปปฏิบัติงาน และประสงค์จะร่วมจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  

 
2.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes. 
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและ

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Project Based Learning ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มีการจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับให้สอดคล้องกับรายวิชา ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิต
แสวงหาความรู้นอกจากบทเรียนในชั้นเรียน คิดวิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผล ทฤษฎีและปฏิบัติ ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งน าไปสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ตามหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจในรายวิชานั้น ๆ 
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตรประกอบไปด้วย 

1. การบรรยาย ในแต่ละรายวิชาจะมีการบรรยายให้ความรู้กับนิสิตในด้านหลักการส าคัญของ
รายวิชา องค์ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น เป็นการบรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชาหรือการบรรายายโดย
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาต่างๆ ที่เปิดในปีการศึกษาจะต้องฝีกฝนให้นิสิตมีการฝึก
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะการปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือโดยอาจารย์ประจ า
วิชาเอง 

3. การศึกษาดูงาน เพ่ือให้นิสิตเกิดประสบการณ์ตรง และอาจารย์ได้น าข้อสังเกตต่างๆ มาให้นิสิต
ได้ถกเถียงพูดคุยกันต่อในห้องเรียน 

4. การเรียนแบบท าโครงการ นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการจริง จากโจทย์ที่นิสิตได้รับจาก
อาจารย์  
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2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
หลักสูตรปลูกฝังให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการท างานจริงในคณะ ร่วมงานกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 

และกิจกรรมหรือโครงการของคณะเพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์ยเรียนรู้จริง และสามารถต่อยอดน าความรู้ไปใช้
ในบริบาทต่างๆ ในการท างานร่วมกับคนอ่ืน ทั้งยังฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ของตนเองในการท างาน หลักสูตรได้
จัดตั้ง Company in wall ของหลังสูตรที่เป็นกลุ่มต่อยอดความรู้ความสนใจของนิสิตให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยกลุ่มนี้มีชื่อว่า Content Administrative team – CAT นิสิตในหลักสูตรจะร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม
นี้และนิสิตก็สามารถรับงานทั้งจากภายในคณะหรือภายนอกคณะ เพ่ือพัฒนาทักษะตนเอง เป็นองค์กรที่สามารถ
ต่อยอดให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้  
 นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เชื่อมโยงความรู้ที่
ปรากฏอยู่ในเนื้อตัว ทักษะความสามารถที่ตนเองมี น ามาเชื่องโยงสู่บทเรียนในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติในการ
เรียนการสอนรายวิชา น าไปสู่การเกิดวงจรของการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด การเรียนรู้แบบเน้นการฝึกปฏิบัติกระตุ้นให้
ผู้เรียนตั้งค าถามและค้นหาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ดังตัวอย่างที่ปรากฎในการโครงงานการผลิต
รายการที่นิสิตได้น าความรู้จากกเรียนในห้องไปเชื่อมสู่การออกแบบเนื้อหารายการที่ต้องร่วมกันคิด นิสิต ได้น า
ความสนใจของตนเองมาเป็นเนื้อหารายการและไปศึกษาค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง และเผยแพร่สู่สาธารณชนจริง 
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นิสิตในหลักสูตรได้น าความรู้ความสามารถไปต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้กับการท างานข้ามศาสตร์ข้ามสายของ
ตนเอง ผ่านการด าเนินงานของ Company in wall ของหลักสูตร เป็นการพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรูปแบบประสบการณ์การท างานแบบมืออาชีพ 
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2.5 Student Assessment 
2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เริ่มมีนิสิตเข้าศึกษาในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยปัจจุบันมีนิสิต 2 ระดับคือระดับชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นปีที่ 2  จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ประธานหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุมวางแผนแนวทางการปรับ
การจัดการเรียนการสอนโดยได้วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน  ข้อดี ข้อเสียของการออกแบบวิธีการเรียนการสอนและให้
คณาจารย์ผู้สอนและคณาจารย์ภายในหลักสูตรร่วมกันวางแผนระบบการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการประเมิน
นิสิตใหม้ีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและท าให้ผู้สอนท างานได้อย่างคล่องตัวโดยหลักสูตรมีความ
ต้องการมุ่งเน้นนิสิตได้ฝึกปฏิบัติจากโจทย์ต่าง ๆ ที่นิสิตมีโอกาสใช้ความรู้  ประสบการณ์ ทักษะที่มีอยู่ในตัวตน
น ามาทดลองพัฒนากับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทักษะด้านการผลิตสื่อ  การสร้างคอนเทนต์  
การบริหารจัดการผลิต  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งภายในคณะ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เนื่องจาก
คณะกรรมการหลักสูตรมีความเห็นว่า นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้มีความจ าเป็นต้องเข้าใจศิลปะและสุนทรียะ 
ดังนั้นวิธีการประเมินจึงถูกออกแบบให้มีความเฉพาะเพ่ือพัฒนาศักยภาพในระยะเวลาสั้น ประการส าคัญ
บุคลิกภาพของนิสิตในหลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งถูกก าหนดให้มีชื่อย่อว่า “มีเดีย
คัลท”์ (MediaCult) ที่เข้ามาเรียนภายในคณะดนตรีและการแสดงมีความแตกต่างกับนิสิตในหลักสูตรอื่น ๆ   

 
 

 
บุคลิกภาพของนิสิตในหลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

 
 
จากการร่วมกันประชุมหลักสูตรร่วมกัน หลักสูตร ฯ จึงได้จึงก าหนดเป้าหมายที่คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนด
เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนจากการสังเกตและร่วมกันระดับปัญหาจาก
จุดอ่อนในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร แม้ว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรได้ปรับให้มีการจัดการเรียนการ

มีเดียคัลท์

ความรู้และ
เท่าทันโลก
และธุรกิจ
ในปัจจุบัน

ทักษะการ
ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี

ความคิด
สร้างสรรค์
และความมี

ศิลปะ
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สอนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระยะต้นที่เกิดปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าและใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนในท่ีตั้งไปพร้อมกันด้วย จึงได้ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกปฏิบัติของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในรายการ MUPA Talks and News 

MediaCult

ชั้นปีที่ 1 

ฝึกระบบการท างานและทักษะ
ทางสื่อผ่านรายการ MUPA 

talks and news

เน้นการท างานเดี่ยวจาก 
assignment ในช้ันเรียน

ชั้นปีที่ 2

เน้นการท างานเดี่ยว การเขียน
และการอธิบายความคิดและ

กระบวนการท างาน/ระบบการ
จัดการ

การฝึกการท างาน
และการออกแบบ
ประสบการณ์จริง

การท างานในทีมผลิต
กับนิสิตหลักสูตรอ่ืน 

ๆ 
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2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 
  หลักสูตร ฯ มีการวางแผนการประเมินศักยภาพของนิสิตในระหว่างที่ศึกษาอยู่ โดย 

ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือรับทราบปัญหา  ข้อดีของการจัดการเรียน
การสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายงานความก้าวหน้า (ใช้วิธีการพูดคุย หารือ) เพ่ือประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของนิสิต  หากพบนิสิตที่เป็นปัญหาเช่น นิสิตมีภาวะซึมเศร้าท าให้เกิด
ปัญหาในการอยู่ในสังคม ประธานหลักสูตรได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนและส านักงานจัดการศึกษาให้ดูแลนิสิตเป็นพิเศษ 
ตลอดจนพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนิสิตอย่างใกล้ชิดเพ่ือสังเกตและสร้างความไว้ใจ  ความเข้าใจ และได้จัดให้มีการ
พิจารณาจากสั่งงานและสอนเสริมเป็นกรณี  

หลักสูตร ฯ มีการวางแผนการสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือให้นิสิตได้ทดลองท างานจากการลงพ้ืนที่ (fieldtrip and study) เพ่ือทดลองท าการส ารวจปัญหา
จากธุรกิจในพ้ืนที่บางแสนเพ่ือน ามาเป็นตัวอย่างวิเคราะห์ นอกจากนั้นยังน านิสิตออกภาคสนาม ทัศนศึกษา ณ 
เกาะสีชังเพ่ือศึกษานิเวศวัฒนธรรมและน าปัญหามาทดลองสร้างสรรค์โครงการ (น าร่อง) เพ่ือพัฒนาชุมชนเกาะสี
ชังด้วยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร ฯ ก าหนดการประเมินคัดเลือกนิสิตแรกเข้าโดยมุ่งเน้นการประเมินด้านทักษะการคิด   การ

สร้างสรรค์โดยการสมัครสอบทฤษฎีตามรายละเอียดการรับเข้าศึกษาของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา นอกจากนั้นการสอบสัมภาษณ์ผู้ เข้าศึกษาต่อยังเป็นแนวทางการประเมินที่ส าคัญที่ใช้ประเมินการ
วางเป้าหมายในชีวิต  การวิเคราะห์ตนเอง  ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองในอนาคต  การวิเคราะห์สถานการณ์ในสังคมที่ส่งผลต่อการเมือง  เศรษฐกิจเพ่ือมองหาโอกาสในการ
สร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าและคุณค่าสินค้าได้ เมื่อผู้สมัครผ่านการประเมินทั้ง 2 ส่วน คณาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการคัดเลือกเพ่ือรับเข้าศึกษา 

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

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 
หลักสูตร ฯ ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนด าเนินการส่ง มคอ. 3 ในระบบออนไลน์ก่อนเปิดภาค

การศึกษา  ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษ  ประธานหลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ประจ าภายใน
หลักสูตรเป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์พิเศษเพ่ือให้อาจารย์พิเศษด าเนินการจัดท าประมวลรายวิชาก่อนส่งเข้า
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ระบบออนไลน์เพื่อก ากับให้ทิศทางการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.1  จากภาคการศึกษาที่
ผ่านมาเนื่องจากรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกที่เปิดรายวิชาให้นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน ประธาน
หลักสูตรจึงได้จัดให้มีการประชุมและหารือกับอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การเขียนประมวล
รายวิชา  อธิบายถึงบุคลิกลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรเพ่ือออกแบบกระบวนการในทุกรายวิชาให้
สอดคล้องกับข้อจ ากัดที่คณะมีเช่นอุปกรณ์  สถานที่ที่อาจมีผลต่อการออกแบบการจัดกิจกรรมการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของนิสิต 

การประเมินผลการเรียนของนิสิตในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของผู้สอนในแต่ละรายวิชา ก าหนดปฏิทินการประเมินตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่ง
ออกเป็น การประเมินกลางภาค การประเมินปลายภาค การเก็บคะแนนย่อย โดยมีการแจ้งให้นิสิตรับทราบใน
ชั่วโมงเเรกในการจัดเรียนการสอนและในระบบ reg.buu.ac.th 
  ระบบการประเมินผล อาจารย์ประจ ารายวิชาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ดูแล  ก าหนดโจทย์เพ่ือให้นิสิตได้
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการฟังการบรรยาย  การอภิปรายในชั้นเรียน  การเข้าร่วมเวิร์คชอป ระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตมุ่งเน้นการสังเกต และให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานตามโจทย์ที่ก าหนดให้โดยก าหนดโจทย์
ให้นิสิตส ารวจพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยง เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจึงเกิดเป็นโครงการต่าง 
ๆ มากมายและการประเมินผลการเรียนของนิสิตที่น่าสนใจจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Arts Project Based 
Learning  (APBL) ทั้งนี้ภายหลังจากการประเมินแล้วนั้น ได้ข้อเสนอเเนะจากผู้สอนเพื่อน าไปปรับปรุง หลังจากนั้น
ผู้สอนจะท าการบันทึกคะแนนลงในระบบซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบคะแนนและเกณฑ์ต่าง  ๆ ได้อย่างชัดเจน  
หลักสูตรได้สร้างพ้ืนที่ในการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพ่ือแจ้งคะแนนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะเพ่ือให้นิสิตได้ประเมิน
ตนเองถึงศักยภาพและแนวโน้มในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาหรือข้อซักถาม 
นิสิตสามารถสอบถามผ่านการสื่อสารบนเฟซบุ๊ก (กลุ่ม) ที่หลักสูตร ฯ ได้จัดท าไว้เพ่ือให้นิสิตรับทราบและลดปัญหา
ความไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรมในการประเมินผล  เพราะนิสิตสามารถรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผล  ปัญหาของตนเองได้ในชณะเรียน  นอกจากนั้นหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมรับรองเกรด  
การประชุมวางแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน  
และใช้ระบบการท างานแบบไม่เป็นทางการในการติดตามปัญหาต่าง ๆ ของนิสิตสม่ าเสมอ  ประการส าคัญนิสิต
สามารถประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนได้ในทุกภาคการศึกษา 
 

2. 5. 3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment. 

เกณฑ์การประเมินทุกรายวิชา หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้ด าเนินการบันทึกไว้
ใน มคอ.3 ดังที่อภิปรายไว้ในหัวข้อ 5.1 และ 5.2   หลักสูตร ฯ มีช่องทางการสื่อสารในเฟซบุ๊ก (กลุ่ม) ส าหรับให้
อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนได้รับทราบเป็นระยะโดยเฉพาะหลังสอบระหว่างภาคและก่อนสอบปลาย
ภาค  บางรายวิชาเปิดเผยคะแนนและแจ้งให้นิสิตทราบเพ่ือประเมินตนเอง ทักท้วง  สอบถามอาจารย์ผู้สอนได้หาก
มีข้อข้องใจในผลการประเมินของอาจารย์  ทั้งนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านศิลปะประเภทต่าง ๆ จึงก าหนดให้นิสิตทุกคนในหลักสูตร
ต้องมีชั่วโมงการท างานและการเข้าร่วมชมการแสดงและงานวิชาการ โดยก าหนดให้นิสิตฝึกงานภายในคณะและ
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของนิสิตที่ผลิตหรือสร้างสรรค์การแสดง  
 

2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
 หลักสูตร ฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาส่งเกรดภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
ประกาศการส่งเกรดของส านักงานจัดการศึกษา กรณีท่ีอาจารย์ไม่สามารถด าเนินการส่งผลการประเมินการเรียน
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ของนิสิตได้ตามก าหนดเวลาต้องประเมินความเป็นไปได้ในการส่งผลการประเมินโดยหารือกับนิสิตกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นต้องให้เกรด I กับนิสิต  ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลา 1 เดือนจากวันที่แจ้งกับคณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาการค านวณเกรดเฉลี่ยของนิสิต    

นอกจากนั้นหลักสูตรน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชารายงานต่อคณะ 
กรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดงในคราวการประชุมรับรองเกรดประจ าภาคการศึกษาเพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ได้รับทราบ โดยร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มที่อาจเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 

2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
หลักสูตร ได้ก าหนดและด าเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาวิชาดนตรี โดยนิสิต 

สามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งโดยตรงต่อบุคคลหรือระบบออนไลน์ที่คณะ ฯ 
ด าเนินการจัดท าไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต  ได้แก่  

การร้องทุกข์กับอาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นิสิตเกิดปัญหาด้านการเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตสามารถแจ้ง 
ร้องทุกข์กับอาจารย์ผู้สอนเป็นขั้นต้น 

การร้องทุกข์กับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี นิสิตสามารถปรึกษาได้โดยตรง ในรายชั่วโมงให้ค าปรึกษาโดยตรง 
ด้วยช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ หากมีปัญหาในการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วย
ประสานงาน และด าเนินการให้เบื้องต้น 

การร้องทุกข์กับส านักงานจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ส านักจัดการศึกษาเปิดรับเรื่องค าร้องเบื้องต้นส าหรับ
นิสิตด้านการจัดการเรียนการสอน หรือเรื่องทั่วไปในรูปแบบเอกสารออนไลน์ 

การร้องทุกข์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง facebook fanpage คณะดนตรีและการ
แสดง รวมไปถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

นิสิตในหลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ ในเชิง
ระบบนิสิตสามารถยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านเว็ปไซต์ของคณะ และมีประธานหลักสูตรคือ อาจารย์คอลิด  มิด า เป็น
ผู้ดูแลพร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากนิสิต  นอกจากนั้นลักษณะการเรียนการเรียนและการใช้ชีวิตภายในคณะดนตรี
และการแสดง  คณาจารย์และนิสิตมีความใกล้ชิดกับนิสิต ดังนั้นกระบวนการร้องทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่การเขียนเล่า
ปัญหาต่าง ๆ ให้อาจารย์ได้รับทราบทางข้อความเฟซบุ๊ก  การได้นั่งพูดคุยกับนิสิตทั้งในรายวิชา หลังเลิกเรียน หรือ
ในขณะที่ได้ท างานร่วมกัน  หลายครั้งปัญหาของนิสิตที่มีความเดือดร้อนไม่ได้มาจากกระบวนการร้องทุกข์  แต่มา
จากการรับฟังมาจากเพ่ือนของนิสิต เมื่อคณาจารย์รับทราบก็หาวิธีการพูดคุย  แก้ไขปัญหา  โดยใช้วิธีการทาง
จิตวิทยา และจิตปัญญาเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งร่วมสุขและร่วมทุกข์เพราะค่านิยมของพวกเราคือ  สุข  สนุก  
น าปัญหาเป็นแรงบันดาลใจ 
 คณะ ฯ ได้สร้างสรรค์ช่องทางในการสื่อสารส าหรับนิสิต ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ การตอบข้อสงสัย  ปัญหา การน าเสนอผลงานต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์  ทั้งนี้นิสิตสามารถร้ องเรียน
ปัญหาถึงคณบดีได้โดยตรงและทุกช่องทางเช่นเดียวกัน 
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    ช่องทางในการสื่อสารของคณะดนตรีและการแสดงผ่านสื่อที่เขาถึงง่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.6 Academic Staff Quality 
2.6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
จัดส ารวจความต้องการของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผนการสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การขอต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ฯ สนับสนุนให้อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ฯ สร้างผลงาน
วิชาการ ประกอบด้วย งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน บทความ เพ่ือยื่นเสนอพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามรอบการประเมิน รวมไปถึง การเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการสัมมนา
เรื่องการเขียนเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น  (2) การอบรมสัมมนา ที่เข้าร่วมตามรายละเอียดข้างต้น  
 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559  สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด  5 คน 
โดยมีนิสิตทั้งหมด 111  

ในการประชุมสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีวาระให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้น
ปี ติดตามเรื่องผลการเรียนของนิสิต และอาจารย์แต่ละท่านรายงานผลการปฏิบัติงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 
 

2.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

กระบวนการรับอาจารย์ของหลักสูตร ฯ มีการก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกโดยมีการก าหนด
คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า จาก (1) ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
โดยเสนอต่อกรรมการบริหารคณะเพ่ือให้ท าการเปิดกรอบอัตรา และได้ท าการประกาศรับสมัครอาจารย์ตาม
คุณสมบัติดังกล่าว และมีล าดับขั้นตอนการสอบเข้าดังนี้ (1) การเตรียมเอกสารบทความทางวิชาการมาเสนอต่อ
คณะกรรมการ (2) สอบการเขียนเค้าโครงงานวิจัย (3) สอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการสอบและเข้าบรรจุแล้ว หลักสูตร
ได้จัดแบ่งรายวิชาให้ดูแลและรับผิดชอบ และนอกจากนี้ได้มีการจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงมาช่วยดูแลในการเขียนบทความ 
เมื่อรับอาจารย์เข้าบรรจุแล้ว จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน สามครั้ง ครั้งที่หนึ่งเริ่มจากวันที่บรรจุ 
เป็นเวลาหกเดือน ครั้งที่ สอง คือ อีกหกเดือนถัดไป และครั้งที่ สาม คือ สองปีถัดไป วิธีการประเมิน คือ ให้รายงาน
การปฏิบัติตามผลงาน ตามหัวข้อ ดังนี้ (1)ภาระงานสอน (2)ภาระงานที่ปรึกษา (3) งานกิจกรรมนิสิตและกิจกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม (4)กรรมการวิชาการในหน่วยงาน/กรรมการประเมินการสอน/ในหลักสูตรและการสอน (5) 
งานวิชาการ (6) งานที่ได้รับมอบหมาย (7) งานที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย และ (8) ภาระงานด้านอ่ืนๆ 
โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานสาขา วิชาดนตรี ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งผู้รับการประเมินจะต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการทั้ง 5ท่านพิจารณา รวมไปถึงชี้แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
 

2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 
สาขาวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์แต่ละคน เขียนรายงานการปฏิบัติงานของตนเองตามหัวข้อดังนี้ (1) 

ภาระงานสอน (2) ภาระงานที่ปรึกษา (3) งานกิจกรรมนิสิตและกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม (4)กรรมการวิชาการ
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ในหน่วยงาน/กรรมการประเมินการสอน/ในหลักสูตรและการสอน (5) งานวิชาการ (6) งานที่ได้รับมอบหมาย (7) 
งานที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย และ (8) ภาระงานด้านอื่น โดยให้อาจารย์แต่ละคนส่งไปทางสาขาวิชาและ
สาขาวิชาจะด าเนินการส่งไปให้คณะเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 

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

หลักสูตร ฯ เสนอผลการส ารวจความต้องการด้านการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้คณะ ฯ พิจารณา ใน
ปีงบประมาณปี 2563 มีการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร เพ่ือ (1) ขอให้คณะ ฯ จัดอบรมให้กับอาจารย์ 
ได้แก่ โครงการอบรมเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ (2) การขอทุนสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ  

 
2.6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 
หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้มีแผนที่จะรวบรวมข้อมูลผลงานด้านวิชาการและ

มีการด าเนินการจัดการประสัมพันธ์แก่อาจารย์ผู้สร้างผลงาน เช่น การได้รับรางรางวัล การได้รับต าแหน่งทางวิชา 
จบการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นแสดงความยินดีและเป็นประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ ในรูปแบบของการท าป้าย
ประกาศ เว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง รวมไปถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 

2. 6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้ก าหนดคู่เทียบ
หลักสูตรกับวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 
2562  

 โดยประเด็นที่น ามาเทียบคือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ้าน การสัมมนา อบรม ทัศนศึกษา และ ฝึก
ปฏิบัติของนิสิตนิสิตของสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา และคู่เทียบวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ้าน การสัมมนา อบรม ทัศนศึกษา และ ฝึกปฏิบัติ 
สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรม

สร้างสรรค์ 
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อ
ใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมลูกไก่ต้านภัยยา
เสพติด” เพ่ือพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อเพ่ือต่อต้าน
ยาเสพติดในมหาวิทยาลัย   

จัดฉายภาพยนตร์ของนักศึกษาแบบออนไลน์ในชื่อ 
SISA En Scene  
 



29 

ตารางที่ 2.6.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ - - -  ร้อยละ 0  
2. รองศาสตราจารย์ - - - 0 ร้อยละ 0 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 0 ร้อยละ 0 
4. อาจารย์ 7 0 7 5.16 ร้อยละ 28.57 
5. อาจารย์พิเศษ 5 1 6 0.56 ร้อยละ 0 

รวม 12 1 13 5.72 ร้อยละ 28.57 
หมายเหตุ : 
1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร (รวม

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

1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ตารางที่ 2.6.2 อัตราส่วนอาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 

ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
2559 - - - 
2560 - - - 
2561 - - - 
2562 5.16 30.45 1:5.9 
2563 5.72 71.50 1:12.2 

 
ตารางที่ 2.6.3 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 
2559 - - - - - - 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 0 1 0 0 1 1:5 
2563 0 5 0 0 5 5:5 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ 

2559 - - - - - 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 3 0 0 3 3:5 
2563 0 0 0 0 0:5 
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2.7 Support Staff Quality 
2. 7. 1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service. 
คณะดนตรีและการแสดงมีการจัดระบบอ านวยความสะดวกและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือรองรับการ

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

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้

บุคลากรของคณะฯมีคุณภาพ ผ่านขั้นตอน 7 ขั้นตอน โดยมีการจัดท าเป็นระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งใน
ส่วนของ1) การวิเคราะห์งาน 2) การวางแผนอัตราก าลัง 3) การสรรหาและคัดเลือก 4) การบริหารจัดการ
สมรรถนะบุคลากร 5) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 6) การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน และ 7) ความก้าวหน้า
ในการท างาน ซึ่งมีกระบวนการทบทวนผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการด าเนินการในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการและนอกจากจะมีการด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยแล้ว คณะฯ ยังมีการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และสภาพการแข่งขัน มีการ
ประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดด้านบุคลากร 

 
2.7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated. 
งานบุคคลท าการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุพนักงาน ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง โดยเปิดโอกาสให้

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยไม่จ ากัดในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ของผู้สมัคร การค้นหาผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่จริง รวมถึงติดประกาศรับสมัครงานตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะต่างๆ ประชาสัมพันธ์ทาง Website คณะฯ และ Website มหาวิทยาลัย และสื่อต่าง ๆ 

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

 
 ตารางแสดงวิธีการสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคคลเพื่อเป็นพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขั้นตอน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

วิธีการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอ
บ 

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ พิจารณาขอ
ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังตามความ
ต้องการของคณะฯจาก
ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการ/ความจ าเป็น
ของคณะฯ 

แผนพัฒนา
บุคลากร 

1.วิเคราะห์
อัตราก าลัง ความ
ต้องการ/ความ
จ าเป็นของคณะฯ 
2. จัดท าแผน
บุคลากร 
3.ขออนุมัติกรอบ
อัตราก าลัง  
   สายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

-แผนอัตราก าลัง 
-จ านวนกรอบ
อัตราก าลัง
คณาจารย์ตาม
เกณฑ์ก าหนด 
-จ านวนกรอบ
อัตราก าลังสาย
สนับสนุนตาม
เกณฑ์ก าหนด 

ฝ่าย
นโยบาย
และแผน 

การสรรหาและ
คัดเลือก 

1. บันทึกข้อความ
ขออนุมัติจ้าง 
2. บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
ด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือก 
3. ภาระงาน 
4. ประกาศ
บริหารงานบุคคล 
เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา
หรือคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงาน
สนับสนุนวิชาการ
และลูกจ้าง 

1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา
หรือคัดเลือก 
ประกอบด้วย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกส่วนงาน 1 
คน 
- ผู้แทนจากสภา
พนักงาน 1 คน 
- ผู้แทนจากกอง
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 
-  เจ้าหน้าที่คณะฯ ที่
ปฏิบัติงานด้าน
บุคลากร เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

-ระเบียบและ
ขั้นตอนวิธีการสรร
หาหรือคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน 

ประชุมคณะกรรการ
สรรหาประชุมเพ่ือ

1. หนังสือเชิญ
ประชุม 

จัดท าวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสาร
แนบ 

1. จ านวนการเข้า
ร่วมประชุมของ
กรรมการ 

คณะกรรม 
การประจ า 
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ขั้นตอน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

วิธีการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอ
บ 

ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน 
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ 

2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรร
หา 
3. บันทึกข้อความ
ขอนุมัติ
ด าเนินการสรรหา 

2. ความส าเร็จของ
การท าประกาศ 

การคัดเลือก 1. เกณฑ์การ
คัดเลือกจาก
หน่วยงาน 
- สัมภาษณ์ 
- ข้อเขียน (ถ้ามี) 
- ปฏิบัติ (ถ้ามี) 

กรรมการสรรหาหรือ
คัดเลือกด าเนินการ
สอบข้อเขียน ,      
สอบภาคปฏิบัติ, 
สัมภาษณ์ 

-จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

ส านักงาน
คณบดี 

บรรจุพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

1. ค าสั่งจ้าง 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมิน 
3. รายละเอียด
บุคลากร (พร้อม
เอกสารแนบ) 

จัดท าค าสั่งจ้าง, 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมิน, 
รายละเอียดบุคลากร 

-ความส าเร็จของ
การบรรจุ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน 

 
ส่วนส าคัญที่คณะฯ จ าเป็นจะต้องพิจารณาคือ คุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร กับภาระงานที่

ต้องปฏิบัติ โดยผู้สมัครจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น การสอน การท าผลงานทาง
วิชาการ เป็นต้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ จะมีการแนะน าการใช้ชีวิตในองค์กร  เกิดความพร้อมที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของ
คณะฯ เป็นอย่างดี ดังนั้นหากคณะฯ จะรับสมัครบุคลากรเพ่ิมต้องพิจารณาคุณสมบัติอย่างละเอียดซึ่งจะส่งผลให้
คณะฯ ได้บุคลากรอย่างมีคุณภาพได้ 
 

2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
 หลักสูตรศิลปะศาสตร์ สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานสายสนับสนุนโดยด าเนินการตามแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการ
แสดงดังนี้ 
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การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

 
 

ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

สมรรถนะหลัก 
ความคาดหวัง 

สายสนับสนุน อาจารย ์
ก.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์  3 
ก.2 การบริการ 4  
ก.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3 3 
ก.5 การท างานเป็นทีม 4 4 
   

สมรรถนะประจ าสายงาน สายสนับสนุน อาจารย ์
ข.2 การมองภาพองค์รวม 2 2 
ข.6 ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม  3 
ข.8 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 3 3 
ข.9 การด าเนินการเชิงรุก  3 
ข. 10 การตรวจสอบความถูกกต้องตามกระบวนงาน 3  
ข.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ  5 
ข. 16 การสร้างสัมพันธภาพ 4  
   

สมรรถนะทางการบริหาร ผู้บริหาร  
ค.1 สภาวะผู้น า 4  
ค.2 วิสัยทัศน์ 3  
ค.3 การวางกลยุทธภาครัฐ 2  
ค.4 ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 3  
ค.5 การควบคุมตนเอง 3  
ค.6 การสอนงานและมอบหมายงาน 2  
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2. 7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 
 คณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนตามความจ าเป็นของการ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2563 มีบุคคลากรเข้าร่วมการอบรม-สัมมนาดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อบุคคลากร ต าแหน่ง โครงการ 
ชลธิกา  บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

ของผลงานวิจัยเบื้องต้น 
ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าที่วิจัย โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์

ป ร ะ เ มิ น คุณค่ า ผ ลกร ะทบทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่
เกิดข้ึนจากงานวิจัย 

ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าที่วิจัย ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วน
งาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางสาวอัมพร  ข าภู่  และ นางสาว
บุษกร  มณีสุธรรม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการส่ ง เสริมการมีส่วนร่วม
เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น
ประกันสั งคมสู่ ผู้ ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 39 

นางสาวอัมพร  ข าภู่  และนางสาว
บุษกร  มณีสุธรรม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการเสวนาด้านการบริหารงาน
บุคคล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 

ปาณิศา กิมทรง / อัมพร ข าภู่ นักวิ ชาการคอมพิว เตอร์  / 
เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป   

อบรมการใช้งาน Google Forms 
เ พ่ือสร้างแบบสอบถามอย่างมือ
อาชีพ 

นางสาวปาณิศา กิมทรง  / นางสาว
อัมพร ข าภู่ 

นักวิ ชาการคอมพิว เตอร์  / 
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms 
เ พ่ือสร้างแบบสอบถามอย่างมือ
อาชีพ 

น.ส.บุษกร  มณีสุธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน
อ อ น ไ ล น์  ( KPI Online) ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติ งานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา" 

นางสาวชลธิกา  บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารความเสี่ยง 
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ชื่อบุคคลากร ต าแหน่ง โครงการ 
นางสาวชลธิกา  บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แนวทางการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

นายมารุต จิรชุติพร นักวิชาการดนตรีและการแสดง ร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การ
จั ด ก า ร อบ ร ม ร ะย ะสั้ น  ( Short 
Course) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 
 
 
 
 
 

  
นายมารุต จิรชุติพร นักวิชาการดนตรีและการแสดง ร่ วม ฟั งบรรยายการจั ดท าแผน

บริหารความเสี่ยง 
นายมารุต จิรชุติพร นักวิชาการดนตรีและการแสดง เข้าร่วมฟังการอบรมชี้แจงการใช้งาน

ระบบเก่ียวชาวต่างประเทศ 
นายมารุต จิรชุติพร นักวิชาการดนตรีและการแสดง โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งาน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน
อ อ น ไ ล น์  ( KPI Online) ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติ งานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา" 

นายมารุต จิรชุติพร นักวิชาการดนตรีและการแสดง การเรียนหลักสูตรออนไลน์ (Thai 
MOOC) 
หลักสูตร  
1. สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. 
2. ทักษะงานช่างพ้ืนฐาน 

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นักวิชาการดนตรีและการแสดง ร่ วม ฟั งบรรยายการจั ดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นักวิชาการดนตรีและการแสดง 
 

โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน
อ อ น ไ ล น์  ( KPI Online) ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติ งานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา" 

นายธนพล ปิ่นแก้ว นักวิชาการดนตรีและการแสดง ร่ วม ฟั งบรรยายการจั ดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
 

นายธนพล ปิ่นแก้ว นักวิชาการดนตรีและการแสดง โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ออน ไลน์  ( KPI Online)  ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติ งานของส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา" 
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 ส าหรับการตอบรับความต้องการในการพัฒนาบุคคลากร อยู่ในระหว่างการจัดตั้งแผนในปีถัดไป 
 

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

ด าเนินไปตามแผนของคณะดนตรีและการแสดง 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ห้องสมุด - - - - - 
ห้องปฏิบัติการ - 4 - - 4 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - - 1  1 
บริการอ่ืน - 3 1 1 5 

 
 
 

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

published, and up-to-date. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีการก าหนดนโยบาย

และเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซด์
ของคณะ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลักสูตรได้ก าหนดรูปแบบการรับเข้าเพ่ือให้ได้นิสิตตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร แจ้งผ่านระบบของ ทอป. และเว็บไซด์มหาวิทยาลัยผ่านงานรับเข้า ของมหาวิทยาลัย และทางเว็ปไซด์
คณะดนตรีและการแสดง  

ส าหรับการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การสอบต่างๆ นั้น ได้ด าเนินการผ่านเว็บไซด์ของคณะ สื่อสังคมออนไลน์
ในรูปแบบการให้ข้อมูล และรายการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของคณะดนตรีและการแสดง มีการแจ้ง
ขั้นตอนวิธีการสอบปฏิบัติอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สมัครทราบ 
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การแจ้งรายละเอียดการสอบผ่านเว็บไซด์เพื่อสื่อสารให้ผู้สมัครรับทราบ 

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

evaluated. 
  หลักสูตรมีการรับนิสิตใรระบบ TCAS 5 รอบเพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้เลือกรอบ
รับสมัครที่จะแสดงความสามารถของตนเอง โดยในการรับสมัคร TCAS ในแต่ละครอบจะมเกณฑ์ที่ต่างกันกล่าวคือ  

TCAS 1 จะเน้นการรับสมัครผู้เรียนที่มีผลงานที่จัดท าเป็นที่ประจักษ์ มีคุณภาพดี เช่น
นิสิตที่มีความสามารถในการท าภาพยนตร์สั้น การด าคลิปวิดิโอ และความสามารถในจัดท าอีเวนต์
ในโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเข้าสัมภาษณ์ โดยนิสิตได้ส่งผลงานดังกล่าวในรูปแบบ Portfolio 
และบันทึกผลงานมาให้คณะกรรมการพิจารณา และจะมีการสัมภาษณ์เพ่ือดูทักษะการสื่อสาร 

TCAS รอบ 2 /5 เป็นการรับตรงของคณะดนตรีและการแสดง โดยในการรับนิสิตในรอบ
นี้ หลักสูตรจะเน้นคัดเลือกนิสิตที่มีความสนใจ และต้องมีการสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์
โดยการสอบปฏิบัติ นิสิตจะได้รับโจทย์เดียวกัน ล าเอกสารในรูปแบบ Mind Mapping เพ่ือแสดง
ทักษะในการเชื่อมโยง อธิบายเป็นขั้นตอน และต้องน าเสนอ โดยนิสิตจะต้องท าหน้าที่ขายงาน
ให้กับกรรมการ และจะมีการสอบสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรได้ก าหนดสัดส่วนของการให้คะแนนคือ 
การปฏิบัติ 70 คะแนน การสัมภาษณ์ 30 คะแนน 

TCAS 3/ 4 เป็นการรับผ่านระบบของ ทปอ. ที่มีการก าหนดค่าคะแนนที่ชัดเจนและ
จัดล าดับผ่านระบบการจัดล าดับของ ทปอ.  
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การแจ้งเกณฑ์การสมัครของหลักสูตรฯ ผ่าน 
1. https://www.mytcas.com/universities/019/faculties/14/fields/90_01 

2. http://regservice.buu.ac.th/tcas.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mytcas.com/universities/019/faculties/14/fields/90_01
http://regservice.buu.ac.th/tcas.html
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ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การสอบปฏิบัติรับเข้านิสิตในหลักสูตร 
 

 
 
 
 
8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ ทางวิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน

อย่างเพียงพอ ผ่านช่องทาง facebook ของหลักสูตร ที่อาจารย์ผู้สอยสามารถสื่อสาร และแจ้งรายละเอียดที่ส า
คัยเก่ียกับการเรียนกับนิสิตโดยตรง หลักสูตรได้ออกแบบกิจกรรม town hall เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์สื่อสารกัน
ในด้านการจัดการศึกษา ปัญหาระหว่างเรียน และแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆ แก่นิสิต นอกจากนั้นยังมีระบบติดตาม
การเรียนของนิสิตโดยส านักงานจัดการศึกษา 

ในประเด็นเรื่องการการติดตามศักยภาพของนิสิตนั้น เป็นในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
คณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้ข้อมูลด้านพัฒนาการของนิสิต นอกจากนั้นหลักสูตรยังจัดท าเอกสารการเข้าร่วม
กิจกรรมแบะฝึกงานของนิสิตเพ่ือเป็นเอกสารที่ใช้พิจารณาความสามารถของนิสิตผ่านงานที่นิสิตได้ฝึกปฏิบัติใน
รอบปีการศึกษา  

 
เอกสารเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลส าหรับการสอบเข้านิสิตใหม่ในหลักสูตร 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับกรรมการ 
ค าชี้แจง 
คะแนนปฏิบัติ 70 คะแนน แบ่งเป็น 
 1. คะแนนรวมจากข้อสอบ 66 คะแนน  
 2. อีก 4 คะแนนให้ภาพรวมด้านความคิดสร้างสรรค์ 
  4 คะแนน มีความน่าสนใจมาก ความคิดความสร้างสรรค์ดีเลิศ  
  3 คะแนน ความคิดดี สามารถพัฒนต่อยอดได้   
  2 คะแนน พอใช้ ท างานตามโจทย์ ไม่น่าตื่นเต้น 
  1 คะแนน ผิดเยอะมากกว่าถูก 
  0 คะแนน ไม่น่าสนใจ ท างานผิดโจทย์ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์  
 
1. ญาญ่า อุรัสยา และ ณเดช คุกิมิยะ ต้องการลงทุนท ารายการทาง YouTube โดยเป็นรายการที่น าเสนอไลฟ์
สไตล์ของคู่รัก ซึ่งอยากให้มีความแปลกแหวกแนว ไม่เหมือนใคร เน้นกลุ่มผู้ชมทั่วไป และในแต่ละตอนจะต้องมี
สปอนเซอร์ที่เป็นสินค้าหรือบริการร่วมรายการ โดยให้มีเนื้อหารายการบางส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่มาสนับสนุน 
อยากให้บริษัทรับผลิตสื่อออกแบบเนื้อหารายการ 5 ตอน พร้อมน าเสนอสินค้าหรือบริการที่จะติดต่อมาลง
โฆษณา 
 1. ชื่อรายการ............................................  1 คะแนน (น่าสนใจ 1 ไม่น่าสนใจ 0 คะแนน) 
 2. Concept ของรายการ............................ 1 คะแนน (เขียนรู้เรื่อง 1 ไม่สื่อสาร 0 คะแนน)  
 3. รายละเอียดรายการและสปอนเซอร์ของ 5 ตอน (เล่าให้เห็นรายละเอียดความน่าสนใจ เนื้อหาที่จะ
เกิดข้ึน กิมมิก ไฮไลท์ของแต่ละตอน) (20 คะแนน ข้อละ 4 คะแนน ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 แย่ 1 ผิดโจทย์ 0) 
 
  

ตอนที่/ชื่อตอน สปอนเซอร์ รายละเอียดเนื้อหารายการ 
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2. 8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 

มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ ทางวิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ ผ่านช่องทาง facebook ของหลักสูตร ที่อาจารย์ผู้สอยสามารถสื่อสาร และแจ้งรายละเอียดที่
ส าคัญเกี่ยกับการเรียนกับนิสิตโดยตรง หลักสูตรได้ออกแบบกิจกรรม town hall เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์สื่อสาร
กันในด้านการจัดการศึกษา ปัญหาระหว่างเรียน และแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆ แก่นิสิต  นอกจากนั้นยังมีระบบ
ติดตามการเรียนของนิสิตโดยส านักงานจัดการศึกษา 

ในประเด็นเรื่องการการติดตามศักยภาพของนิสิตนั้น เป็นในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
คณาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้ข้อมูลด้านพัฒนาการของนิสิต นอกจากนั้นหลักสูตรยังจัดท าเอกสารการเข้าร่วม
กิจกรรมแบะฝึกงานของนิสิตเพ่ือเป็นเอกสารที่ใช้พิจารณาความสามารถของนิสิตผ่านงานที่นิสิตได้ฝึกปฏิบัติใน
รอบปีการศึกษา  
 หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยกับกรรมการประจ าหลักสูตรในการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
ในการประชุมหลักสูตรประจ าแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ได้ออกแบบกิกจรรมเสริมทักษะให้นิสิตตามความสนใจ
เฉพาะกลุ่มผ่านกิจกรรมต่างๆ ของคณะเช่น 
 1. นิสิตที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ ได้จัดให้นิสิตฝึกงานในรายการสื่อสารองค์กรคณะ โดย
ด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และโครงการจากสาขาวิชาดนตรีและ สาขาศิลปะการแสดง 
ปัจจุบันมีนิสิตในกลุ่มดังกล่าวประมาณ 15 คน 
 2. นิสิตที่สนใจพัฒนาความคิดสร้างสร้างสรรค์ หลักสูตรได้ผลักดันให้นิสิตเข้าประกวดในโครงการประกวด
ในเวทีระดับนานาชาติโดยมีนิสิตที่เข้าร่วมโปรแกรมและเกิดผลงานดังนี้ 
  1. นางสาวศุจิตรา ศิริผล ชั้นปีที่ 1 โครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2563 คนไทยชีวิตปกติวิถีใหม่ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
  2. นายทักษ์ดะณัย อณาชัย ชั้นปีที่ 2 โครงการประกวดหนังสั้น ของหอภาพยนต์ (องค์การ
มหาชน) 
  3. นายบุญยกร อะติชาคะโร ชั้นปีที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เล่าเรื่องเป็นละคร ปีที่ 2” 
ของสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนสื่อสร้างสรรค์ 
 

2. 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability. 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้มีการจัดการให้
ค าปรึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นิสิตในที่ปรึกษาผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก และได้มีการตั้งเฟซบุ๊กกลุ่่ม
ส าหรับนิสิตในที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังมี
การจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างทักษะเฉพาะที่นิสิตสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  
 

2.8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being. 

ด้านกายภาพ คณะดนตรีและการแสดงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่จัดการเรียนรู้ เช่น ห้องบรรยาย
ขนาดเล็ก ห้องบรรยายขนาดใหญ่ ห้องเรียนปฏิบัติดนตรีขนาดเล็ก ห้องแสดงดนตรี MUPA 1 และห้อง Black 
Box รวมถึงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง นอกจากนั้นยังมีบริเวณลานธรรมที่มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามส าหรับการแสดงต่อสาธารณชน นิสิตในหลักสูตรยังสามารถใช้พ้ืนที่โถงบริเวณอาจารย์ปฏิบัติการดนตรี
และการแสดงในการประชุมกลุ่ม เป็นพื้นที่ท่ีนิสิตและอาจารย์ในหลักสูตรจะได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
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ภาพนิสิตจัดน าเสนอผลงาน และทดลองฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ห้องปฏิบัติการดนตรีและการแสดง 
รวมถึงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยคณะดนตรีและการแสดงมีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ 
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ภาพการใช้พื้นที่พูดคุยระหว่างอาจารย์กับนิสิตในอาตารคณะดนตรีและการแสดง เป็นลักษณะ Co-

working Space ที่นิสิตและคณาจารย์สามารถจัดประชุม ท างาน หรือท ากิจกรรมได้ สามารถสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการแก่นิสิต 

 
ในด้านการจัดพ้ืนที่และกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตใจของนิสิต หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุข และ

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตร อาจารย์จะจัดการประชุมนอกสถานที่อย่างไม่เป็น
ทางการ และพูดคุยเรื่องงานและให้ค าปรึกษาระหว่างมื้ออาหาร  
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การออกแบบกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์และใช้เวลาร่วมกัน ท าให้เกิดการ
สนทนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งยังสามารถรู้จักตัวตน จุดแข็ง จุดอ่อน ความสนใจและ

ศักยภาพของนิสิตแต่ละคนได้ 
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ตารางท่ี 2.8.1 การรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรก

ของภาค
การศึกษา 

(เฉพาะ ป.ตรี) 
1/2559 - - - - - 
1/2560 - - - - - 
1/2561 - - - - - 
1/2562 96 65 64 62 60 
1/2563 112 65 65 60 60 

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

 
ตารางท่ี 2.8.2 จ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ปี
การศึกษา 

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

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

2559 - - - - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - - - - 
2562 60 59 - - - - - - - - 59 
2563 55 55 56 56 - - - - - - 111 

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

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีห้องเก็บอุปกรณ์ถ่าย

ท าและอุปกรณ์บันทึกเสียง มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีอุปกรณ์กล้องและไมโครโฟนไร้สายส าหรับ
งานถ่ายท าในการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อจ านวนนิสิตโดยมีการจัดซื้อและจัดหากล้องเพ่ิมรองรับระบบการถ่ายท า
ด้วยความละเอียดสูง 4K พร้อมอุปกรณ์เสริมการถ่ายท าทั้งสเตดีแคมและเครน ส่วนอุปกรณ์บันทึกเสียงพกพามี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้ได้แก่ ไมโครโฟนชอร์ตกัน ขาจับยึดไมโครโฟนส าหรับท าเป็นอุปกรณ์บูมไมโครโฟน 
เครื่องบันทึกเสียง มิกเซอร์ รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิงทางอินเทอร์เน็ต  

ปัจจุบัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้มีการจัดหา
อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนแก่นิสิตดังนี้   

 
อุปกรณ์ จ านวนอุปกรณ์ 

กล้อง  
กล้อง Mirrorless Sony A6400 6  
กล้องวีดีโอระดับโพร Digital SONY PXW-Z150 2  
กล้องแฮนดิแคม Sony FDR-AX33 2  
Black Magic Pocket Cinema Camera 6K 3   
เลนส์กล้อง Sony   
เลนส์กล้อง Sony Mirrorless 16-50 MM 6  

เลนส์กล้อง Sony Mirrorless 35MM 2 
 
 

เลนส์กล้อง Sony Mirrorless 50MM 1  
เลนส์กล้อง Sony Mirrorless 18-135 MM 1  
เลนส์กล้อง Sony Mirrorless 18-200 MM 1  
เลนส์กล้อง Canon   
Canon Lens EF 50mm f/1.4 USN (Full Frame) 1  
Canon 24-70 mm f/4L IS (Full Frame) 1  
Canon Lens EF 16-35 MM 2  
Canon Zoom LENS EF 24-105 mm / 1:4L 1  
Canon EF 85 mm / 1:1.4L 2  
Canon EF 50 mm / 1:1.4 2  
SD Card   
SD Card 128 GB พร้อมกล่อง 2  
SD Card 64 GB พร้อมกล่อง 6  
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อุปกรณ์ จ านวนอุปกรณ์ 
SD Card 16 GB พร้อมกล่อง 3  
แบตเตอรีกล้อง   
แบตเตอรี่กล้อง Mirrorless Sony A6400 8  
แบตเตอร์รี่กล้อง PXW-Z150 4  
แบตเตอรีกล้องแฮนดิแคม Sony FDR-AX33 4  
แบตเตอรี Black Magic Pocket Cinema  4  
Black Magic Pocket Camera Battery Grip 3  
ที่ชาร์จแบตเตอรีกล้อง   
ที่ชาร์จแบตเตอรีกล้อง กล้อง Mirrorless Sony A6400 6  
สายชาร์จแบตเตอรี Black Magic Pocket Cinema  3  
กล่องชาร์จแบตเตอร์รี่ Black Magic 1  
ที่ชาร์จแบตเตอรีกล้อง Digital SONY PXW-Z150 2  
ที่ชาร์จแบตเตอรีกล้อง กล้องแฮนดิแคม Sony FDR-AX33 2  
ขาตั้งกล้อง   
ขาตั้งกล้องตัวใหญ่ E-Image 2  
ขาตั้งกล้องเล็ก Manfrotto 8  
ขาตั้งกล้องขนาดกลาง 1  
อุุปกรณ์อ่ืน   
Metabones Canon EF to Emount T V (Professional adapter ring) 1  
อุปกรณ์สเตบิไลเซอร์กล้อง DJI Ronin-S 3  
ไมค์โครโฟนไวเลส SONY รุ่น UWP- D11 4  
ไมโครโฟน SENNHEISER XS Wireless Digital 3  
RODE VideoMic Pro (ON-CAMERA Shotgun Microphone) 3  
RODE NTG2 Condenser Microphone 1  
ขาจับไมค์ RODE NTG2 Condenser Microphone 1  
RODE Blimp Suspension Windshield System 1  
อุปกรณ์ไฟพร้อมขาตั้ง 160 W 2  
อุปกรณ์ไฟพร้อมขาตั้ง 100 W 1  
แฟลช 1  
ปลั๊กพ่วง 5  
Reflector 1  
Deflector 1  



51 

อุปกรณ์ จ านวนอุปกรณ์ 
Color Screen 3  
ขาตั้ง Color Screen 1  
ดอลลี่ 1 ชุด  
อุุปกรณ์ Live, Monitor   
Capture Card Elgato HD60 S  3  
Black Magic - Switcher (2 port) 1  
Black Magic - Monitor 1  
Sony Monitor 1  
สาย HDMI -  
สาย SDI -  
อุุปกรณ์ เสียง   
ZOOM F4 Multitrack field recorder 2  

 
ในส่วนของสถานที่ เช่น ห้องเรียนและสตูดิโอนั้น ทางหลักสูตรได้มีสถานที่และห้องส าหรับถ่ายท าให้กับ

นิสิต  จ านวนหลายห้องแต่ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต ส าหรับวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
นั้นยังต้องการการจัดสรรห้องเก็บรักษาอุปกรณ์ถ่ายท าและบันทึกเสียงที่เพียงพอและเป็นระบบ และห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนและผลิตผลงานสื่อภาพยนตร์และผลิตคอนเทนต์ประเภทไลฟ์สตรีมมิงและ
รองรับการสืบค้นในรายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือ สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของอุปกรณ์
ถ่ายท าที่ยังขาดแคลนและช ารุด ทางสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีแผนด า เนินการจัดท า
โครงการเสนอของบประมาณในการจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ถ่ายท าและบันทึกเสียงในรอบงบประมาณครั้ง
ต่อไป  

 
2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ยังไม่มีห้องสมุดของสาขา

เฉพาะส าหรับหลักสูตร แต่ได้มีการการส ารวจความต้องการของคณะดนตรีและการแสดง เพ่ือจัดซื้อหนังสือท่ีความ
จ าเป็นต่อการค้นคว้าหาความรู้ของนิสิตเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยได้มีระบบการสั่งซื้อหนังสือ เข้า
ห้องสมุด เช่น เมื่อทางห้องสมุดเเจ้งโควตา ที่สามารถสั่งหนังสือที่คณะต้องการให้ห้องสมุดซื้อเข้า ทางคณะได้
ตรวจสอบความต้องการเเละข้อมูลต่างๆ เเละให้อาจารย์เเละผู้เกี่ยวข้อง คัดเลือกเเละตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่จะ
สั่งเข้าห้องสมุด  เพ่ือให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่เพียงพอต่อนิสิตที่มีความต้องการ ทั้งนี้นิสิตของคณะ
ดนตรีและการแสดงจึงใช้ห้องสมุดร่วมของทางมหาวิทยาลัย 

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

education and research. 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือในห้องปฏิบัติที่มีอยู่ ถึงเเม้จะมีอุปกรณ์บางชนิดอยู่ในห้องเเต่ก็ไม่ได้ทันสมัยเเละครบครัน และใช้ได้ในทุก 
ๆ ห้อง 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 คณะดนตรีและการแสดง มีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเพียงพอและมีความทันสมัยเพ่ือน าไปสู่การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

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

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

  
 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ยังไม่มีห้องสตูดิโอ
ส าหรับถ่ายภาพและถ่ายท าคอนเทนต์ออนไลน์ เพ่ือไว้ใช้งานในส่วนของโพสต์โปรดักชันทั้งงานภาพยนตร์และคอน
เทนต์ออนไลน์เป็นการเฉพาะ แต่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการการแสดงของคณะในการถ่ายท าการแสดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันตามนโยบายของคณะที่สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับความต้องการของนิสิต
ในทุกหลักสูตรได้ ประกอบกับลักษณะการผลิตสื่อสมัยปัจจุบันที่เน้นการท าเนื้อหาที่ไม่จ าเป็นต้องถ่ายท าในสตูดิโอ
เป็นหลัก 

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

 
2.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented. 
ปัจจุบันอาคารคณะดนตรีและการแสดง มีการเอ้ืออ านวยต่อผู้พิการเพียงบริเวณชั้นที่ 1 เช่น ทางลาด

ส าหรับรถเข็น และสุขาส าหรับผู้พิการ และมีการติดตั้งถังดับเพลิงในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ในส่วนของการอบรมนั้นได้
จัดให้มีการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์  การอบรมการซ้อมดับเพลิง -
อพยพหนีไฟประจ าป ี

จากการส ารวจนิสิตสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พบว่ายังไม่มีนิสิตที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ ได้มีการวางแผนพัฒนาส่วนที่จัดเตรียม เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องหากนิสิตเกิดอุบัติเหตุ 
เช่น ขาหัก จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตได้ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงสิทธิในการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
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2.10 Quality Enhancement 
2. 10. 1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development. 
ก่อนจะมีการเปิดหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร ฯ จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียโดยน าข้อมูลมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรให้อยู่บนอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณาจารย์
ภายในคณะดนตรีและการแสดงแต่ยังสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างอาชีพของบัณฑิตได้ 

 

 
 

 
นอกจากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรยังได้ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพ่ือร่วมก าหนดทิศทาง ประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

 

 
 

คุณพงษ์สุข  หิรัญพฤกษ์  ประธานกรรมการบริหารบริษัทโชว์ไร้ขีด จ ากัดผู้วิพากษ์หลักสูตร 
 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ได้จัดเสวนาผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ และผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
ข้อมูลน าเข้าในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
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โดยมีการประเมินและปรับปรุงกลไกดังกล่าวจากการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ

พัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 
 

ผลจากการสัมมนาได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือวางแผนการเก็บข้อมูลป้อนกลับจาก
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ในระบบออนไลน์เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรซึ่ง
ขณะนี้ส านักงานจัดการศึกษาได้ด าเนินการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
2.10.2 The curriculum design and development process is established and subjected 

to evaluation and enhancement. 
ภายหลังที่มีการเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้จัดให้มี

การประชุมหลักสูตรเพ่ือการปรับหลักสูตรตามนโยบายที่คณะก าหนดเพ่ือเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารของคณะดนตรีลและการแสดงภายใต้เป้าหมายเรื่อง  MUPA STANDARD ให้สามารถตอบโจทย์และ
ตอบสนองสมรรถนะหลักของคณะและหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถตอบโจทย์ประเทศและแรงงานของ
ประเทศได้โดยก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง)  2563 และในภาคการศึกษา 2/2563 คณะ ฯ  ได้เปิดรับนิสิตปี
การศึกษา 2564 แล้ว 
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นอกจากนั้นส านักงานจัดการศึกษายังได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามส าหรับนิสิตเกี่ยวกับคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้ในการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดยน าเป็นข้อมูลในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2563 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรอยู่ในระดับ 4.67 
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ประการส าคัญคณะ ฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการบริหารหลักสูตรโดยก าหนดให้มีการจัดการ

ประชุมสัมมนาเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และมอบนโยบายการพัฒนาคณะและการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขจากความต้องการของผู้เรียน
และผู้สอนในแต่ละหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา  ตามท่ีคณะ ฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา MUPA STANDART 
ไว้เพ่ือร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรด้วย 
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2.10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากการประเมินผลตามวัตถุประสงค์รายวิชาเพ่ือให้ 

เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอนตามการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว  หลักสูตรยังให้ความส าคัญกับ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้  การประเมินผลดังกล่าวนี้คณะกรรมการหลักสูตร
ไดจ้ัดให้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมของคณะโดย
ก าหนดเป็นรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้าน
งานสื่อสารองค์การเป็นผู้ก ากับ ควบคุมดูแล  หลักสูตรได้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์การของคณะ ฯ  ดังนั้น
การผลิตดรายการ MUPA Talks and News,  การผลิตคอนเทนต์ลงช่อง Youtube การบันทึกภาพการแสดงของ
ทุกการแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตผลิตสื่อ ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รวมถึงการสร้างบริษัทจ าลอง
ซึ่งไม่แสวงหาผลก าไร (Company in Wall) ภายใต้ชื่อ CAT เพ่ือด าเนินงานด้านสื่อและดิจิทัลคอนเทนต์จึงถูก
ก าหนดและออกแบบให้เกิดความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 
การจัดท าโครงการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการเรียน

การสอนกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ฯ อยู่เสมอ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมามีผลงานสร้างสรรค์และ
งานวิจัยที่คณาจารย์ด าเนินการและมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานเพ่ือฝึกฝนความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ประการ
ส าคัญนิสิตในหลักสูตรมีโอกาสได้ร่วมท างานด้วย ดังนี้ 

1.  การสร้างสรรค์และการผลิตผลงานส าหรับอีเวนต์การจัดงาน TEDXBuraphaU   
คณาจารย์ในหลักสูตรซึ่งน าโดยคณบดีคณะดนตรีและการแสดงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ  สร้างสรรค์
และท างานด้านการผลิตบนเวทีและสื่อในทุก ๆ กระบวนการท างาน  โดยเฉพาะการบันทึกเทปวีดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่
ทั่วโลก 

 
 
 

2.  การน าผลงานวิจัยของอาจารย์สัณห์ไชญ์  เอ้ือศิลป์ เรื่องการสร้างสรรค์ตราสินค้าแฟชั่น 
จากผ้าทอมือคุณย่าท่าน   น ามาเป็นโจทย์ในการศึกษาและการพัฒนาการสร้างสรรค์และการออกแบบ
ประสบการณ์ Le Costume Banpuek เพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้าในการพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
อีเว้นท์ในรูปแบบการแข่งขันเสนอรูปแบบการจัดงานตาม TOR (10 minutes pitching) 
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กิจกรรม Pitching จากรายวิชาการออกแบบประสบการณ์ 
 

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

คณะจัดให้มีสถานที่สืบค้นงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย สามารถรองรับการผลิตสื่อ
และคอนเทนต์ไว้อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานโดยการควบคุมและบริหารงานด้านเทคโนโลยีโดย BUU 
Performing Arts Center เพ่ือบริการและรองรับความต้องการในการเรียน  การสร้างสรรค์ของนิสิตและ
คณาจารย์ภายในหลักสูตร 
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 คณะ ฯ  ได้จัดให้มีบริการด้านการใช้สถานที่  อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ส าหรับนิสิตบนระบบออนไลน์  หาก
นิสิตในหลักสูตรมีความต้องการใช้ห้องสตูดิโอ  ห้องเรียน  ห้องท างาน  อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนนิสิตสามารถเข้าจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ใด ๆ โดยไม่ต้องเข้ามาในคณะ  โดย
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สามารถด าเนินการส่งความต้องการได้ที่ www.mupabuu.com  หรือนิสิตสามารถ สแกน QR Code โดยใช้ 
LINE เพ่ือเข้าถึงบริการได ้ดังรายละเอียดบนเว็ปไซด์ ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mupabuu.com/
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 ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับห้องเรียน อุปกรณ์และการ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวดเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนการสอนของนิสิต ผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับ ดี   
นอกจากนั้นนิสิตยังได้เขียนข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ  นิสิตหลายคนได้กล่าวขอบคุณถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่
ท าให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและเฝ้ารออาคารปฏิบัติการเพ่ือลงมือท างานในสตูดิโอซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับนิสิตในหลักสูตร  
โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรที่สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับความพยายามพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน  กิจกรรม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคะแนน 4.67 
 

 
 

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

evaluation and enhancement. 
คณะกรรมการหลักสูตรได้อยู่ในระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีส านักงานจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบและวางแผนการจัดการ
เพ่ือท าให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบทั้งการส่งแบบประเมิน ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและระบบ
ออนไลน์โดยได้จัดให้เกิดแหล่งรวบรวมข้อมูลการประเมินต่าง ๆ ไว้เป็น Common Data 
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2.11 Output 
2. 11. 1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
หลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง

มาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ ผ่านการด าเนินงานของส านักงานจัด
การศึกษา คณะดนตรีและการแสดง ผ่านข้อมูลทางสถิติที่รายงานในระบบสถิติและประมวลผลการศึกษา  

 จากนั้นส านักงานจัดการศึกษาได้มีกระบวนการรายงานจ านวนนิสิตที่สอบผ่าน ตกออก ให้กับ
คณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดงทราบ โดยรายงานในช่วงต้นเทอมเม่ือเปิดเทอมและนิสิตได้เพ่ิมถอน
แล้ว กลางเทอมก่อนสอบกลางภาค และปลายเทอมหลังการส่งผลการเรียนการสอน  

เมื่อจ านวนได้ถูกรายงานแล้ว จะมีการด าเนินการแจ้งนิสิตในช่องทางต่าง ทั้งในเฟซบุ๊กกลุ่มของคณะ
ดนตรีและการแสดง และอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามสอบถามนิสิตรายบุคคลแล้วแต่ละกรณี  

การด าเนินการเพ่ือป้องกันการตกออกในกรณีพ้นสภาพด้วยการไม่จ่ายค่าเทอม คณะดนตรีและการ
แสดงได้ด าเนินการด้วยการแจ้งให้นิสิตมาติดต่อเพ่ือขอผ่อนผันการจ่าย การด าเนินการให้ค าแนะน าเรื่องการกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา และการแจ้งให้นิสิตทราบถึงแหล่งทุนเพ่ือนิสิตจะสามารถไปขอได้ 

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

for improvement. 
ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปัจจุบันยังไม่มี

นิสิตจบหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตรในชั้นปี 2 เท่านั้น แต่หลักสูตรได้มีการพูดคุยถึงแนวโน้มการ
จบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร โดยจากการศึกษาข้อมูลผลการเรียนของนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 
พบว่า มีนิสิตตกรายวิชาภาษาอังกฤษจ านวนมาก และเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนหลักสูตรศึกษาทั่วไป อาจะเป็นผล
ท าให้นิสิตไม่สามารถจบหลักสูตรได้ตรงเวลา เมื่อทราบปัญหาดังกล่าวก็แจ้งกลับไปที่นิสิตเพ่ือวางแผนป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหา  
 

2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 
 ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปัจจุบันยังไม่มี
นิสิตจบหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตรในชั้นปี 2 เท่านั้น หลักสูตรได้วางแนวทางการช่วยนิสิตผ่าน
การเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาที่จะเปิดในอนาคต เมื่อนิสิตเรียนในชั้นปีที่ 4 เทอมปลาย โดยมีแนวทางหาสถาน
ประกอบการณ์ท่ีนิสิตไปสหกิจศึกษาและมีแนวโน้มที่จะสามารถสมัครงานต่อได้เลย 
 

2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
 ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปัจจุบันยังไม่มี
นิสิตจบหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตรในชั้นปี 2 เท่านั้น แต่หลักสูตรได้วางแผนการออกแบบโจทย์
การท าวิจัยในโครงงานที่นิสิตจะต้องท า ในลักษณะที่มีโจทย์จากลูกค้าจริง เพ่ือให้นิสิตได้ด าเนินจัดท าโครงการที่
เกิดประโยชน์จริง  
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2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 
 ปัจจุบันหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ปัจจุบันยังไม่มี
นิสิตจบหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตศึกษาอยู่ในหลักสูตรในชั้นปี 2 เท่านั้น แต่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 
ตารางที่ 2.11.1 ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นิสิตในรุ่น 

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

2562 64 - - - 7.81 0 0 0 
2563 65 - - - 7.69 0 0 0 

 
ตารางที่ 2.11.2 ข้อมูลสรุปผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 

จ านวน
นิสิต 

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์ 
ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ ระดับ 

ชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับ
นานาชาต ิProceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - 
2563 - - - - - - - - 
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน    
หลักสูตรระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -   
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -   
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร -   
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน -   
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด -   

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

 2 3 

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

 3 3 

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

 2 3 

Overall Opinion  2 3 
AUN. 2 Programme Specification 

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

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 3 

Overall Opinion  3 3 
AUN. 3 Programme Structure and Content 

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

 3 3 

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

 2 3 

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

 3 4 

Overall Opinion  3 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

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

 3 3 

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

 3 4 

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

 2 4 

Overall Opinion  3 4 
AUN. 5 Student Assessment 

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

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 3 

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

AUN. 6 Academic Staff Quality 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

 2 2 

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

 2 2 

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

 2 2 

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

 2 3 

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

 2 2 



70 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

 2 2 

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

 2 2 

Overall Opinion  2 2 
AUN. 7 Support Staff Quality 

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

 N/A 3 

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

 N/A 3 

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

 N/A 3 

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

 N/A 3 

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

 N/A 3 

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

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

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 4 

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

 3 3 

Overall Opinion  3 3 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
 9.1 The teaching and learning facilities and equipment 
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate 
and updated to support education and research [1] 

 3 3 

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

 3 3 

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

 3 4 

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

 3 3 

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

 2 3 

Overall Opinion  3 3 
AUN. 10 Quality Enhancement 

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

 1 3 

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

 1 3 

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

 2 3 

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

 2 2 

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

 1 3 

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

 2 2 

Overall Opinion  2 3 
AUN. 11 Output 

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

 2 3 

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

 2 2 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

 2 2 

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

 1 2 

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

 2 2 

Overall Opinion  2 2 
 
3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับบริบทของสังคมและนโยบายของประเทศ ออกแบบภายใต้วิธีคิดที่
ชัดเจนในการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ที่เป็นด้านศิลปะ การสื่อสาร เทคโนโลยีและการจัดการ
ธุรกิจ มีการก าหนดอัตลักษณ์ชองบัณฑิตที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ในสถาบันเดียวกัน 
หลักสูตรออกแบบอย่างกะทัดรัดท าให้บริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างสะดวก 

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงจากการท างาน มีลักษณะของจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Project-based Learning ที่มีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับโครงการฝึกปฏิบัติ
ของสาขาวิชา นิสิตได้เรียนรู้และทดลองท าจากโจทย์ปัญหา และมีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตที่
เป็นรูปธรรม  

3. หลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติงานจริงของ
นิสิต มี โครงการการผลิตรายการจริงทั้ งจากของคณะและงานของมหาวิทยาลัยอย่างงาน 
TEDxBuraphaU โดยที่หน่วยงานร่วมผลิตท าหน้าที่เป็นโค้ชในการฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ โดยในอนาคตหลักสูตรยังมีแผนการท าข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐและเอกชนเพ่ือสามารถเป็น
หน่วยช่วยเสริมการเรียนการสอนของหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพ และ
ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
1. การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ที่จะสามารถเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตได้มากขึ้น เช่นกการมี

ห้องปฏิบัติการด้านภาพถ่ายหรือห้องสตูดิโอการถ่ายท า ที่จะให้นิสิตสามารถมีประสบการณ์จากการ
ท างานและปฏิบัติการ 

2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้มีแนว
ทางการท างานประสานกันอย่างเป็นระบบ อาจารย์ในหลักสูตรได้มีความรับผิดชอบและมีแนวทางที่จะ
เชื่อมโยงความสนใจของตนเองมาสู่การจัดการหลักสูตร ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรอย่างมีขั้นตอนและมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ให้เกี่ยวข้อ ง
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากข้ึน จากเดิมท่ีคณาจารย์ในหลักสูตรที่มาจากฐานการเป็นศิลปิน 
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นักสร้างสรรค์ที่เป็นแนวขนบนิยม และแนวอนุรักษ์ ให้สามารถบูรณาการฐานความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ศิลปะดนตรี ละคร ภาพยนตร์ นาฏศิลป์ ให้เชื่อมโยงกับโจทย์การพัฒนาประเทศ และขยายพื้นที่ในการ
วิจัยจากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ไปสู่งานวิจัยที่มาจากความต้องการของเอกชน หรือ
องค์กรที่ต้องการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยที่
หลากหลายกว่าปัจจุบัน 

 
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 

1. รับอาจารย์ประจ าที่เป็นอาจารย์ที่สามารถรับผิดชอบรายวิชาด้านการตลาด การจัดการผลิตเพ่ิม 
2. จัดหาสถานประกอบการที่สามารถรับนิสิตไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของ

นิสิตในอนาคต 
3. ด าเนินการการเรียนการสอนที่ร่วมมือกับสถานประกอบการในรายวิชาต่างๆ  

   4. ออกแบบและใช้ระบบการพัฒนานิสิตรายบุคคลให้ครอบคลุมความต้องการของนิสิตมากขึ้น 
   5. การพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตในหลักสูตรหลักจากที่เกิดสถานการระบาดของโค
วิดและต้องยกเลิกกิจกรรมไป 
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3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
การชี้แจงผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรเขียนใน
รูปแบบการอ้างอิงในรายการบรรณานุกรม ในส่วนของ
งานสร้างสรรค์ ควรเป็นไปตามเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

ใ ช้ ข้ อมู ลที่ น า ออกจากระบบ  E Research ของ
มหาวิทยาลัย 

2. Programme Specification 
มีการส ารวจความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ยังไม่มีข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มหลัก เช่น ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
 

คณะด าเนินการส ารวจข้อมูลจากนิสิตในปีการศึกษา 
2563 ในเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน 

3. Programme Structure and Content 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

4. Teaching and Learning Approach 
ควรวางแนวทางในการประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการท างานกับองค์กร
ภายนอก ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
 

อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทาง 

5. Student Assessment 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. Academic Staff Quality 
1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท ควรมีแผนพัฒนา
บุคลากร ระยะยาวในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2. ควรมีการเก็บรวบรวมผลงาน การได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณต่างๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
3. ควรระบุรายละเอียดจ านวนผลงานวิชาการของ
อาจารย์ในตารางแสดงผล 
 

มีอาจารย์ในหลักสูตรวางแผนศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 1 ท่าน และส่งผลงานเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน 
 
มีระบบการให้ค าปรึกษากับคณาจารย์ในการพัฒนา
ผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง และการ
ก าหนดปฏิทินของอาจารย์ที่ต้องเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

7. Support Staff Quality เป็นไปตามเกณฑ์ 
8. Student Quality and Support 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
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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 ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา , 
2563. 

[2] หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ , เล่มหลักสูตรหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (มคอ. 2), คณะดนตรีและการ
แสดง, 2564. 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

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

10 - ---ระดับปริญญาโท 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 111 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 111 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5 
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  0 
21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 5 
22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ

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

ประชุมวิชาการระดับชาติ 0 
52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

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

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

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 4 
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.   หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 0 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  1 

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

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

วิชาการแล้ว 0 
62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 0 
63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

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

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0 
70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 0 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน  1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 0 
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72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ

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

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 0 
80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 0 
81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

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

ระดับชาติ 0 
84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 0 

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

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

0 
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88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

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

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

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

หรือเผยแพร ่ 0 
98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  0 
99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 0 

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

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

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

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

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

อิเลคทรอนิกส์ online 0 
106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 0 
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
1. นายคอลิด มิด า 
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2559 การน าเสนอความขบขันแบบแทรจิคคอเมดี: 
กรณีศึกษาการสร้างสรรค์การแสดงละครเรื่องการมา
เยือนของหญิงชรา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน 
งบประมาณ 85,000 คณะดนตรีและการแสดง 
ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ 
Midam, K. (2021). Connecting Faith through 
Theatre: Barazan’yee as a Semi-Ritual 
Performance in Thai Muslim Communities. 
Manusya, Journal of Humanities, 24, 1-23.  

  

ระดับชาติ 
คอลิด มิด า. (2563). กลวิธีการน าเสนอลักษณะแทร
จิคคอเมดีในละครเวทีเรื่องการมาเยือนของหญิงชรา. 
วารสารดนตรีและการแสดง, 6, 128-146.  

  

คอลิด มิด า. (2562). การสร้างละครชุมชนมุสลิมจาก
ศิลปะการขับร้องและบทกวีสรรเสริศาสดา‘บัรซันญี’ 
เพ่ือสื่อสารศาสนธรรมสูชุมชน. หนังสือรวมบทความ
วิจัย ปรากฏการณ์การแสดง โครงการวิจัย “วิจัยการ
แสดง: สร้างสรรค์งานวิจัยสาขาศิลปะการแสดงไทย
ร่วมสมัย”, 1, 186-237.  

  
คอลิด มิด า. (2558). ละครกับพื้นท่ีในชุมชนมุสลิม: 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านม้า. วารสารดนตรีและการแสดง, 
1, 95-111.  

 
 
2. นายศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน 
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 

ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2564). แนวคิดในการเรียบ
เรียงเสียงประสานบทเพลงประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา
ชุด "เสียงประสานบูรพา". วารสารดนตรีและการ
แสดง, 7, -.  

  

ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2563) .  การเรียบเสียง
ประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงส าหรับ
วงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น. วารสารดนตรีบ้าน
สมเด็จฯ, 2, -.  
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ศักดิ์ ชั ย  เ จริญสุ ขสนาน .  (2561) .  แนวคิ ด งาน
สร้างสรรค์การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์เพลินภูพิงค์. วารสารดนตรีและการแสดง , 
4, 97-113.  

 
3. นายอัครพล เดชวัชรนนท์ 
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2564 การประพันธ์เพลง Clarinet Evolution 
ส าหรับการบรรเลงเดี่ยวคลาริเน็ตและคอมพิวเตอร์
ดนตรี แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 
100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
อัครพล เดชวัชรนนท์. (2564). การวิเคราะห์และ
ตีความบทประพันธ์ บทเพลง Three Pieces for 
Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตราวินสกี. 
ดนตรีและการแสดง, 7, -.  

  

อัครพล เดชวัชรนนท์. (2562). อรรถาธิบายวิธีการ
บรรเลงของวงคลาริเน็ตอองซอมเบิล กรณีศึกษา: บท
เพลง Danse Macabre ประพันธ์โดย Camille Saint-
Saens เรียบเรียงส าหรับวงคลาริเน็ตอองซอมเบิลโดย 
วรรธนะ ตันเจริญผล. ดนตรีและการแสดง, 4, 19.  

 
 
4. นายมโน วนเวฬุสิต 
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 

มโน วนเวฬุสิต. (2564). การปรับรูปแบบการท างาน
ในกองถ่ายภาพยนตร์ในสถานการณ์โคโรนาไวรัส
ระบาด. วารสารดนตรีและการแสดง, 8, ยังไม่ได้
ก าหนด.  

  
มโน วนเวฬุสิต. (2561). การสร้างตัวละครเชื้อพระ
วงศ์ในซีรีส์ เดอะคราวน์. วารสารดนตรีและการแสดง, 
4, 20-32.  
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5. นายจักรี กิจประเสริฐ 
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 

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

 
4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

 
1 

 
นายคอลิด มิด า  

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

เพ่ือน านโยบายมาก ากับ
หลักสูตรให้อยู่ในทิศทางที่
มหาวิทยาลัยต้องการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA 
Implementation and Gap Analysis 
วันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 
09.00 – 16.00 น. 

เพ่ือพัฒนาการเขียนเล่ม
ประกันหลักสูตร 

ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการรางวัล BTF Award 
2020 จัดโดยเครือข่ายละครกรุงเทพ   
21 -29 พ.ย. 2563 

สร้างเครือข่ายศิลปินกับ
นักวิชาการ 

การเข้าร่วมการแสดงละครเวทีเรื่อง ละครครแห่ง
ประเทศฟะรังฟะแรงก์  จัดโดยเครือข่ายละคร
กรุงเทพ กรุงเทพ  21 -29 พ.ย. 2563 

ได้รับรางวัล Special 
Mention  

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

เพ่ือด าเนินการไห้เป็นไป
ตามก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 

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

เพ่ือด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์คณะ 

2 นายมโน วนเวฬุสิต การประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ของประเทศ 

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

เ พ่ื อด า เ นิ นการ พัฒน า
หลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์คณะ 

อบรมอาสาสมัครนักวิจารณ์ในเทศกาลละคร
กรุงเทพ 2020 วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  

สามารถน าความรู้มาสอน
การประเมินคุณค่างานการ
แสดงได้    

3 นายอัครพล เดชวัช
รนนท ์

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

เ พ่ื อด า เ นิ นการ พัฒน า
หลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์คณะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA 
Implementation and Gap Analysis 
วันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 
09.00 – 16.00 น. 

เพ่ือพัฒนาการเขียนเล่ม
ประกันหลักสูตร 

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

เ พ่ื อด า เ นิ นการ พัฒน า
หลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์คณะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA 
Implementation and Gap Analysis 
วันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 
09.00 – 16.00 น. 

เพ่ือพัฒนาการเขียนเล่ม
ประกันหลักสูตร 

5 นายศักดิ์ชัย เจริญสุข
สนาน 

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

เ พ่ื อด า เ นิ นการ พัฒน า
หลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์คณะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA 
Implementation and Gap Analysis 
วันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 
09.00 – 16.00 น. 

เพ่ือพัฒนาการเขียนเล่ม
ประกันหลักสูตร 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
 

ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 ชลธิกา  บุญก่อเกื้อ 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยง 

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
ด้านความเสี่ยงของคณะ 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย
เบื้องต้น 

เพ่ือก ากับการท าวิจัยของ
คณะ 

แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 นางสาวอัมพร  ข าภู่ 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป   

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

3 นางสาวบุษกร   
มณีสุธรรม 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

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

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

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 ชื่อพนักงาน
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 
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4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 4.6  ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

  

 

ล าดับ 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

รายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนิสิต 

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

สอบ
ผ่าน 

1 1/63 ศิลปะและสุนทรียะ 40 2 11 1 1 1 1 0 1 0 0 1 60 58 
2 1/63 วัฒนธรรมสร้างสรรค์และ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
18 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 60 

3 1/63 ศิลปะการเล่าเรื่อง 43 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 60 59 

4 1/63 หลักการจัดการธุรกิจสื่อ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

26 23 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 57 56 

5 1/63 การสื่อสารการตลาด
ส าหรับธุรกิจสื่อและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

23 16 9 5 2 1 0 1 0 0 0 0 57 56 

6 1/63 พ้ืนฐานการออกแบบเพ่ือ
การสื่อสาร 

3 9 24 19 3 0 1 1 0 0 0 1 61 60 

7 1/63 การสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรม 

8 24 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 55 54 

8 2/63 สังคมดิจิทัล 52 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 58 56 

9 2/63 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการผลิต 

42 5 2 3 1 3 0 1 0 0 0 1 58 57 

10 2/63 การเขียนสร้างสรรค์เพ่ือ
สื่อสารธุรกิจ 

16 9 8 6 8 7 0 3 0 0 0 1 58 54 

11 2/63 การออกแบบประสบการณ์ 14 13 10 10 4 2 3 0 0 0 0 0 56 56 

12 2/63 ภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมสื่อ 

14 16 20 3 3 0 0 0 0 0 0 0 56 56 

13 2/63 เทคนิคด้านภาพในสื่อ 25 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 46 46 

14 2/63 การผลิตเนื้อหาในสื่อดิจิทัล               
15 2/63 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ดนตรี 
11 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

16 2/63 กระแสดนตรีโลก 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
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2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
ตารางท่ี 4.7-2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 
1 

รหัสวิชา1 ชื่อรายวิชา1 
นิสิตลงทะเบียน    คน  สอบผ่าน    คน  
มินิสิตที่สอบผ่าน    % 

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

2 
รหัสวิชา2 ชื่อรายวิชา2 

นิสิตลงทะเบียน    คน  สอบผ่าน    คน  
มินิสิตที่สอบผ่าน    % 

 การด าเนินการตรวจสอบ 
   - 
 
 เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรือ เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
   - 
 
 มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
  ตารางท่ี 4.7-3-1  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้

ด าเนินการ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

  
 
ตารางท่ี 4.7-3-2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
ไม่มี 
  

 
 


