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หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขต บางแสน คณะดนตรีและการแสดง  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส     
ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.F.A. (Music and Performing Arts) 
 

3. วิชาเอก    -ไม่มี- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)  
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน..................................................................... .............................. 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.......................................... ..... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  10/2561 
  วันที่ 30  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2561 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 22/2561 
  วันที่ 6   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2561 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
อาจารย์ นักวิชาชีพ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการวัฒนธรรม นักสร้างสรรค์

วัฒนธรรม  ผู้ประกอบการด้านดนตรีและการแสดง  ครีเอทีฟ  โปรดิวเซอร์   
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   (1)  นางสาวจันทนา  คชประเสริฐ         เลขประจ าตัวประชาชน  3 1806 0048x xx x     

           ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 

    ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 

    กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2540 

      ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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 (2) นางสาวพิมลพรรณ เลิศล้ า    เลขประจ าตัวประชาชน  3 1020 0094x xxx 
 ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558  
 ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2545 
 ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  พ.ศ. 2543 

     ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

   (3) นายรณชัย  รัตนเศรษฐ          เลขประจ าตัวประชาชน  3 3099 0037x xx x     
     ปร.ด. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2554  

               ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2545 

                    กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2537  
          ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 

 (4) Dr.Koji  Nakano     เลขหนังสือเดินทาง TZ0705071   
  Ph.D. (Composition) University of California at San Diego, United States of  
          America พ.ศ. 2549 
  MA. (Music in composition, with academic honors and distinction)  
        New England Conservatory of Music, United States of America พ.ศ. 2542 
  BM. (Music in Composition, with distinction) New England Conservatory  
        of Music, United States of America พ.ศ. 2540  
  ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการสร้างงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านดนตรีและ

การแสดง น าไปสู่การพัฒนาสังคม เพ่ือสร้างขุมปัญญาจากรากวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง 
  

-ความส าคัญ- 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เป็นหลักสูตรที่น าศาสตร์ของ

ดนตรีและการแสดงมาบูรณาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ โดยน าความรู้ หลักแนวคิดที่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักการทางวิชาการ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยมีแนวคิดการสร้างงานจากราก
วัฒนธรรม "รากวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง" หมายถึง “การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี ขับร้อง ร า เต้น และ
ละครที่แสดงเป็นเรื่องเป็นราว มีความเป็นมาและภูมิหลังที่ชัด เจน มีรูปแบบการน าเสนอที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจ สร้างความประทับใจได้ มีการบ่มเพาะ ต่อยอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอ่ืน
และคนรุ่นต่อไป มีการพัฒนา สร้างสรรค์ปรับประยุกต์ อยู่บนพ้ืนฐานการรับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม
ไทย สร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน” ท าให้เกิดแรงขับเคลื่อน
กระแสความนิยมวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนา การผลิต การแพร่กระจาย การบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมซึ่งใช้ภูมิปัญญา เช่น ประเพณี ศิลปะ และวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน เป็นต้น  มาเชื่อมร้อยเข้ากับความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเทคโนโลยี โดยถือว่าเทคโนโลยีเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่ สร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางด้านเศรษฐกิจ เพ่ือขยายการเรียนรู้ด้านดนตรีและการแสดง การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนา
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 

 

-วัตถุประสงค์- 
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ดังนี้   

1. มีคุณธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในวิชาชีพ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมของผู้น า 

2. มีความรู้ ความสามารถในหลักวิชาการด้านดนตรีและการแสดง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติผ่าน
กระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ น าไปสู่การพัฒนาสังคมโดยมีแนวคิดการสร้างงานจากรากวัฒนธรรม 

3. มีทักษะทางปัญญาในการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ น าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม  

4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถถ่ายทอดแนวคิดมุมมองที่มีคุณค่า
ต่อสังคม เข้าใจบทบาทและหน้าที่สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม 

5. มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

6. มีทักษะในการแสดงดนตรีและการแสดงที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจากการ
ปฏิบัติสู่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อประเทศและยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สร้างหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิตให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ก าลังคนในด้านดนตรีและการแสดง ทั้งในภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และความต้องการของสังคม เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
- มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจบัณฑิตโดยเฉลี่ย
ระดับ 3.51 จากระดับ 
5 

การสร้างเครื่อข่ายความ
ร่วมมือในด้านดนตรีและ
การแสดง กับทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 

- จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในเรื่องของ
ความเปลี่ยนแปลงด้านดนตรีและการแสดง จากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

- หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ
ในการจัดโครงการความ
ร่วมมือต่างๆ  

ยกระดับทรัพยากรสาย
ผู้สอน เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิต 

- อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับบริหาร
จัดการการเรียนการสอน และกระบวนการถ่ายทอด 
- อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิหรือองค์ความรู้ ตรง
ตามรายวิชาที่สอน 

- หลักฐานหรือเอกสาร
ผลการด าเนินการอบรม 
ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้สอน 
- หลักฐานหรือเอกสาร 
การแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่า
ด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน-เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน-เวลาราชการ  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  
 แผน ก แบบ ก 1  
 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิเฉพาะด้าน ที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  - เป็นผู้ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการทางสาขาศิลปะการแสดง หรือดุริยางคศาสตร์  

     รวมถึงสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
- เป็นศิลปินหรือผู้ผลิตงานสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านดนตรี หรือการแสดง หรือสาขา 
  อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 2. เป็นผู้มีผลงาน ที่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
- มีผลงานวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่ด าเนินการวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุม 
  วิชาการหรือวารสารในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรก ไม่น้อยกว่าสอง 
  เรื่อง ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 
- มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ   

 3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 (ข้อ 4)  

 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1-4 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
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 แผน ก แบบ ก 2 

  1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ดุริยางคศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง 

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    

 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และคาดว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาในภาคนั้นแล้วจะได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2.50 

 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 (ข้อ 4)  

 5. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1-4 อาจสมัครได้ตามดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    

  

2.3 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 1      36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   1) แผน ก แบบ ก 1 
   วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต 
 2) แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ  12   หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
    วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



9 
 

3.1.3 รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 1    
วิทยานิพนธ์      36 หน่วยกิต 

 77269762 วิทยานิพนธ์      36(0- 0-108) 
Thesis 
 

3.1.4 รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2    
หมวดวิชาบังคับ       12 หน่วยกิต  

77250862   การศึกษาสังคมผ่านดนตรีและการแสดง     3 (3-0-6) 
Social Concepts through Music and Performing Arts 

77251062  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับดนตรีและการแสดง    3 (3-0-6) 
Research Methodology 

77250962  นวัตกรรมจากขนบวิถี     3 (2-2-5) 
Innovation from Tradition  

77260462   การฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรีและการแสดง   3 (2-2-5) 
Performance Practicum 
 

หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
77550162   การเล่าเรื่องในการแสดง      3 (2-2-5)          
 Narrative in Performance 
77550262 ดนตรี ศิลปะการแสดงกับชุมชน     3 (2-2-5) 

Music, Performing Arts and Community 
77550362  การศึกษาจากห้องปฏิบัติการด้านดนตรีและการแสดง 3 (1-2-6) 
  Studio Study in Music and Performing Arts 
77550462 การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง  3 (2-2-5) 

Creative Expression in Performance 
77550562 การออกแบบการเรียนรู้เพ่ืองานดนตรีและศิลปะการแสดง  3 (2-2-5) 

   Learning Design for Music and Performing Arts 

วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 77269962 วิทยานิพนธ์      12 (0-0-36) 

Thesis 
  

ความหมายของรหัสวิชา 
รหัส 770   หมายถึง    วิชาแกน (พ้ืนฐานคณะดนตรีและการแสดง) 
รหัส 771  หมายถึง    วิชาเฉพาะด้าน 
รหัส 772  หมายถึง    วิชาเอกบังคับ   
รหัส 775  หมายถึง   วิชาเอกเลือก 
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 เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขหลักท่ี 5-6 หมายถึง ล าดับของรายวิชา 
 เลขหลักท่ี 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ 
การแสดง) แบบ ก 1  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 77269762 วิทยานิพนธ์  
Thesis  

9 
 

รวม (Total) 9 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 77269762 วิทยานิพนธ์  
Thesis  

9 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 77269762 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

9 

รวม (Total) 9 
 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 77269762 วิทยานิพนธ์  
Thesis  

9 

รวม (Total) 9 
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แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 
แบบ ก 2  ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 
 

77250962 นวัตกรรมจากขนบวิถี 
Innovation from tradition 

3 (2-2-5) 

77250862 การศึกษาสังคมผ่านดนตรีและการแสดง 
Social Studies through Music and 
Performing Arts 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือก XXXXXXXX วิชาเลือก 6 
รวม (Total) 12 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 77260462 การฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรีและการแสดง 
Performance Practicum  

3 (2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ 77269962 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

6 

รวม (Total) 9 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 77251062 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับดนตรีและการแสดง  
Research Methodology 

3 (3-0-6) 

วิชาเลือก XXXXXXXX วิชาเลือก 6 
รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 77269962 วิทยานิพนธ์  
Thesis 

6 

รวม (Total) 6 
 

 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
ศึกษา ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดเฉพาะบุคคลด้านดนตรีและการแสดง  โดยใช้

กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีทางศิลปะ ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
และข้อมูลทางวิชาการภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านกระบวนการพิจารณา 
จากคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วยเอกสารรายงานการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน หรือผลงานการสร้างสรรค์ 
ประกอบการอธิบายขั้นตอน ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัยและมีการแสดงผลงานต่อหน้าสาธารณชน 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัยของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นหรือ
น าเสนอผลงานต่อสาธารณชนพร้อมเอกสารประกอบ 

4.2 ช่วงเวลา :  ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2  
4.3 จ านวนหน่วยกิต : วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
4.4 การเตรียมการ ก่อนการเสนอวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการเรียนรายวิชาบังคับจ านวน 9 หน่วยกิต 

และวิชาเลือกจ านวน 12 หน่วยกิต 
4.5 กระบวนการประเมินผล 

  ประเมินจากผลงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดร่วมกันโดยวิธีการและเครื่องมือวัดผลที่ถูกต้องเหมาะสม 
ตามหลักการศึกษาโดยคณะกรรมการปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
สถาบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะดนตรีและการแสดง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนสิิต 

เป็นนักสร้างสรรค์ท่ีสร้างงานจากราก
วัฒนธรรม 
 

ก าหนดให้มี กิ จกรรมในรายวิชาต่ า ง  ๆ  เ พ่ือน า ไปสู่
คุณลักษณะพิเศษ 
จัดให้มีรายวิชาที่สังเคราะห์ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างสรรค์งานจากรากวัฒนธรรม 
เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือการออกแบบ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง จากหน่วยงาน
ชั้นน าและบุคคลที่สังคมยอมรับ  น ามาเป็นองค์ความรู้และ
ใช้ประโยชน์ในสังคมและชุมชน   

สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์
อ่ืนได้ 

จัดให้มีรายวิชาที่สังเคราะห์ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การ
สร้างสรรค์งานจากรากวัฒนธรรม 

สามารถจัดการงานทางดนตรีและการ
แสดง 

ออกแบบกิจกรรมในรายวิชาให้มีการท างานเชิงการจัดการ
และการสร้างโครงงาน   
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเก่ียวกับปัญหา
ทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพด้วยความเข้าใจ
ในความรู้สึกของผู้อ่ืน 
2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและมีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม
ในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข 
3) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้น า 

1) สอดแทรกความรู้และกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมบนพื้นฐานปรับควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมี
ความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิความคิดเห็นและคุณค่าท้ัง
ตนเองและผู้อื่น รวมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อน
แนวคิดท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ซื่อสัตย์
สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระท าการทุจริตใน
การเรียนและการสอบ ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการมีวินัย ในการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านดนตรี
และการแสดงอย่างถ่องแท้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบและมี
ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ 
3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดใน
กระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการปฏิบัติทาง
วิชาชีพด้านดนตรีและการแสดง 

 
1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชา 
2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการ
ปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อน าความรู้มา
สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
3) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดยให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงจากการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 
1) การสอบประมวลความรู้  
2) รายงานการวิจัย  
3) การจัดโครงการและกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีแนวคิดเทคนิค
ต่างๆ ที่หลากหลายแปลกใหม่และไม่อาจท านายหรือ
คาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่
ศึกษาข้ันสูง 
2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์วิพากษ์และวิจารณ์อย่าง
ผู้รู้    
3) สามารถคิดแบบองค์รวมคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆอย่างบูรณาการจับประเด็นของแก่นความคิด
ส าคัญได้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินความรู้

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนแนวคิด  
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มจากปัญหาที่ง่าย
และเพ่ิมระดับขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายวิชา 
 

1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย กระบวนการแสดงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การน าเสนอรายงาน
ประเมินจากผลงานหรือโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 
2) ประเมินคุณภาพผลงานตามมาตรฐานของ
ความคิดสร้างสรรค์ 
3) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่ง
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
5) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ด้ านดนตรีและการแสดงจากราก
วัฒนธรรมที่ เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์ ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองชุมชนและสังคมสู่ระดับชาติอย่างมี
คุณค่าและยั่งยืน 
6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของโครงการ
และจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างได้ในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทางด้านดนตรีและการแสดงและพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ ที่ส าคัญ โดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มี
อยู่หรือที่สร้างใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ใ น ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและในระดับนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่า
ต่อสังคมและเมื่อใดที่มีความต้องการข่าวสารและทักษะ
เพ่ิมเติมก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการ 
แสวงหาและประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้นๆ 
2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม      
3) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มในภาพรวมและ
สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายโดย หลัก
ธรรมาภิบาล 
4) มีความรับผิดชอบต่อความคิดค าพูดและการกระท า
ของตนเองสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบและตามระเบียบ
ข้อบังคับทั้งองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ  

1) สอดแทรกและปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมผ่านการแก้ปัญหา หรือสถานการณ์ใน
ชุมชน สังคมและวิกฤตของประเทศในบริบทของความ
เป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดมความคิดและบทบาท
สมมติ 
2) จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม ส่งเสริม
และพัฒนาการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นผู้ตาม การมี
มนุษย์สัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรในการท ากิจกรรมและ
การฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมผลงาน และการน าเสนอผลงาน เช่น 
ความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของ
นิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
3) ประเมินโดยให้เพ่ือนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน
เป็นผู้ประเมินโดยผู้สอนสามารถตั้งขอบเขตที่
จะประเมินตามความเหมาะสมในรายวิชา 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการ
ประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณสามารถน าแนวคิดเชิงสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยภาษาต่างประเทศและภาษา
สื่อสารอื่นๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษาภาพ ภาษาเสียง 
ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการสร้างสรรค์ ผลงานการน าเสนอผลงาน 
ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1) จัดกิจกรรมในรายวิชา โดยเน้นให้นิสิตใช้วิธีการต่าง 
ๆ และเทคโนโลยีการแสวงหาความรู้ ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบบทความตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และ
อ่ืน ๆ รวมถึงการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ 
2) จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสาร
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ส่งเสริมให้
นิสิตทุกคนได้น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการ
พูดและการเขียนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์ 

 
1) ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงาน
จากการน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบค าถาม
หรือการแก้ปัญหา 
2) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน
ในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผัง
กราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย 
วารสาร และการเสนอผลงานในที่ประชุม 
3) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย  
การอภิปราย การศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน 
 

6. ด้านทักษะพิสัยด้านดนตรีและการแสดง 
 1) สามารถแสดงดนตรีและการแสดงที่เกิดจากความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาสู่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่
ระดับชาติ อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
2) สามารถบูรณาการภาคปฏิบัติด้านดนตรีและการแสดง 
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลายแปลกใหม่และไม่

 
1) ในชั้นเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
วิธีการหรือแนวทางของการสร้างสรรค์ผลงาน และ
แนวทางในการแสดงผลงานและแนวทางในการแสดง 
ผลงาน 

 
1) จัดให้ผู้เรียนได้น าเสนอแนวคิดและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2) จัดให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานการแสดง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

อาจท านายหรือคาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก 
สาขาวิชาที่ศึกษาข้ันสูง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 ระบบการให้ค่าคะแนนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 ข้อที่ 19 ระบบการให้คะแนนรายวิชาโดยแสดงเป็นระดับขั้น ดังนี้  
 ระดับขั้น  ความหมาย  ค่าระดับข้ัน 
 A   ดีเยี่ยม   4.0 
 B+   ดีมาก   3.5 
 B   ดี   3.0 
 C+   ค่อนข้างดี  2.5 
 C   พอใช้   2.0 
 D+   อ่อน   1.5 
 D   อ่อนมาก  1.0 
 F   ตก   0 
 

 1.2 ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับข้ัน แสดงด้วยสัญลักษณ์และ
ความหมาย ดังนี้  

 สัญลักษณ์ ความหมาย 
 S  ผ่านตามเกณฑ์ Satisfactory) 
 I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
 W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 Au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 

1.3 ระบบการให้คะแนนวิทยานิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้  
 สัญลักษณ์ ความหมาย 
 S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
 I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
หรือไม่  
 2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 3.1  ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 3.2  เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่า และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ 
 3.3  สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 3.4  ต้องน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการแบบปากเปล่าระดับชาติหรือนานาชาติ  

3.5  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ซึ่งเป็นวารสารที่มี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา 
อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยนิสิตต้องปรากฏเป็นผู้วิจัยชื่อแรก 
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ค าอธิบายรายวิชา(Course Description) 

 
77250962   การศึกษาสังคมผ่านดนตรีและการแสดง      3 (3-0-6) 

 Social Concepts through Music and Performing Arts 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของโลกทางสังคม มนุษย์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์

และการเมืองผ่านดนตรีและการแสดง  
 Social, historical, human, geographical, and political changes and movements 

through music and performing arts 
 

77251062  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับดนตรีและการแสดง     3 (3-0-6) 
 Research Methodology 
 แนวคิดการวิจัยทางศิลปะในสังคมโลก กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ทางดนตรีและ 

การแสดง ทักษะปฏิบัติ การใช้กระบวนการและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ การสังเคราะห์ความรู้ของนักวิจัย
ผ่านการสะท้อนตนเอง   

 Art research concepts in global context; creative research methodology in 
music and performing arts; practical skills; creative process and production; knowledge 
synthesis through self-reflection 

 

77250862   นวัตกรรมจากขนบวิถ ี      3 (2-2-5) 
 Innovation from Tradition 
 กระบวนทัศน์ของประเพณีนิยม ประวัติ แนวคิดและหลักการสร้างนวัตกรรมที่เกิด 

จากรากวัฒนธรรม แนวคิดข้ามวัฒนธรรม แนวคิดเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ แนวคิดวัฒนธรรมร่วมราก 
 Paradigms of traditions; history, concepts, and principles of innovation from 

traditions; cross-cultural concepts; cross-disciplinary concepts; concepts of traditions from 
shared cultural roots 
 

77260462   การฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรีและการแสดง    3 (2-2-5) 
 Performance Practicum  
 การน าองค์ความรู้และทักษะมาคิดวิเคราะห์ สร้างงาน เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงสร้าง

งานวิจัย 
 Analysis of knowledge and skills; creating new work; guidelines for research 

development 
 

77550162   การเล่าเรื่องในการแสดง      3 (2-2-5)          
   Narrative in Performance 

  รูปแบบการเล่าเรื่องที่ปรากฏในศิลปะ การเล่าเรื่องผ่านภาษา ภาพและเสียง คุณลักษณะ
ของเรื่องเล่า กระบวนการในการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเพ่ือสื่อสารความหมายและความรู้สึกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  Narrative styles in the arts; narrative through languages, images, and sounds; 
characteristics of narrative; process of narrative; effective communication of meaning and 
feelings through narrative 

 

77550262  ดนตรี ศิลปะการแสดงกับชุมชน     3 (2-2-5) 
 Music, Performing Arts and Community 
 แนวคิด ทฤษฎีด้านดนตรีและการแสดงกับชุมชน พัฒนาการของการใช้ดนตรีและการแสดง

ในชุมชน บทบาทของดนตรีและการแสดงกับการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน การใช้ดนตรีและ
การแสดงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน 

 Concepts and theories of music, performing arts, and community; 
development of music and performing arts in community; role of music and performing arts 
in building strength and longevity of community; music and performing arts for the needs of 
community   

 

77550362        การศึกษาจากห้องปฏิบัติการด้านดนตรีและการแสดง  3 (1-2-6) 
 Studio Study in Music and Performing Arts 

การพัฒนาทักษะทางดนตรี การแสดงจากรากฐานความเชี่ยวชาญ การทดลองฝึกปฏิบัติจาก
โจทย์และประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 

Skill development in music and performing arts from individual expertise; 
practice from problems and topics of interest 

 

77550462 การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง   3 (2-2-5) 
 Creative Expression in Performance 

การคิด ถ่ายทอดจินตนาการในรูปแบบงานสร้างสรรค์ จากแนวคิด ทฤษฎีด้านดนตรีและการ
แสดง  

Thinking and expressing imagination through creative work from music and 
performing arts theories and concepts 
 

77550562  การออกแบบการเรียนรู้เพ่ืองานดนตรีและศิลปะการแสดง   3(2-2-5) 
 Learning Design for Music and Performing Arts 
 แนวคิดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนรู้บนฐานสมอง แนวคิดด้านการเรียนรู้ 

สู่การเปลี่ยนแปลง การอ านวยความสะดวก  บทบาทของผู้อ านวยความสะดวก หลักพ้ืนฐานของผู้อ านวย
ความสะดวก เครื่องมือของผู้อ านวยความสะดวก การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ส าหรับดนตรีและการแสดง 
  Learning concepts; psychology of learning; brain-based learning; concepts of 
learning for change; learning facilitating; the role facilitator; basic principles and tools for 
facilitator; learning design for music and performing arts 
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77269762 วิทยานิพนธ์       36(0-0-108) 
  Thesis  
  กระบวนการพัฒนากรอบแนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากรากวัฒนธรรม 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน การทบทวน การวิเคราะห์ 
และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์
การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการ
วิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตาม
ระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Creative framework development; theory of creative research; data collection 
process and analysis; determining research topic; creative process from traditions; creative 
process for social and community development; literature reviews, analysis and synthesis; 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies; 
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; result 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report 
compilation; research article authoring for academic journal publication; abstract 
preparation; oral presentations; ethics and code of conducts of researchers; ethics in 
publishing academic works 
 

77269962 วิทยานิพนธ์       12(0-0-36) 
  Thesis 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ 
วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย  
การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล 
การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การ
เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการการเขียน
บทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมใน
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Determining research topics; literature reviews, analysis and synthesis; 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies; 
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; result 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report 
compilation; research article authoring for academic journal publication; abstract 
preparation; oral presentations; ethics and code of conducts of researchers; ethics in 
publishing academic works 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะกาวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ
พิสัยด้านดนตรี
และการแสดง 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

หมวดวิชาบังคับ                       
77250862 การศึกษาสังคมผ่านดนตรีและการแสดง                       

77251062 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับดนตรีและการแสดง           
 

 
           

77250962 นวัตกรรมจากขนบวิถ ี                       

77260462 การฝึกปฏิบัติทักษะทางดนตรีและการแสดง                       

หมวดวิชาเลือก                       

77550162 การเล่าเร่ืองในการแสดง                       

77550262 ดนตรี ศิลปะการแสดงกับชุมชน                       

77550562 การออกแบบการเรียนรู้เพื่องานดนตรีและศิลปะการแสดง                       

77550362 การศึกษาจากห้องปฏิบัติการด้านดนตรีและการแสดง                       

77550462 การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง                       

วิทยานิพนธ์                       
 77269762 วิทยานิพนธ ์                       

 77269962  วิทยานิพนธ ์                       
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาชีพ

ด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น 
(2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีความกระตือรือร้น 

มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการทบทวนและ
แก้ไข 

(3) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ แสดงออกซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้น า 
2. ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านดนตรีและการแสดงอย่างถ่องแท้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

(2) สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นระบบและมีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจอย่างละเอียดในกระบวนการวิจัย การสร้างสรรค์และการปฏิบัติทาง

วิชาชีพด้านดนตรีและการแสดง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีแนวคิดเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายแปลกใหม่และไม่อาจ
ท านายหรือคาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 

(2) สามารถคิดวินิจฉัย วิเคราะห์วิพากษ์และวิจารณ์อย่างผู้รู้    
(3) สามารถคดิแบบองค์รวมคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอย่างบูรณาการจับประเด็นของ

แก่นความคิดส าคัญได้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินความรู้เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่าเหมาะสม 
(4) สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติ

ในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
(5) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเป็นต้นแบบได้อย่าง

สร้างสรรค์สู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 
(6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลของ

โครงการและจากสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพทางด้านดนตรีและการแสดงและ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญ โดยการบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ 
  (7) สามารถประยุกต์ความรู้จากหลักการทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวมและตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและในระดับนานาชาติที่
อาจมีผลกระทบต่อศาสตร์ด้านศิลปกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

(8) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีและการแสดงจากราก
วัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

 (9) พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านดนตรีและการแสดงสู่ระดับชาติอย่างมีคุณค่าและ
ยั่งยืน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (1) สามารถเสริมสร้างแนวคิด ถ่ายทอดมุมมองที่มีคุณค่าต่อสังคมและเมื่อใดที่มีความต้องการ
ข่าวสารและทักษะเพ่ิมเติมก็สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหาและประยุกต์ใช้ข้อมูล
ข่าวสารและทักษะนั้นๆ 

(2) มีความสามารถในการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมต่างวัฒนธรรม      
(3) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มในภาพรวม

และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีหลากหลายโดย หลักธรรมาภิบาล 
(4) มีความรับผิดชอบต่อความคิดค าพูดและการกระท าของตนเองและตามระเบียบข้อบังคับท้ัง

องค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(5) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะ

ได้รับผลกระทบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีตรรกะทางความคิด มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณสามารถน า
แนวคิดเชิงสถิติมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยภาษาต่างประเทศและภาษาสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ภาษาอักษร ภาษา
ภาพ ภาษาเสียง ภาษากาย ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดแนวความคิดได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 

(4) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการสร้างสรรค์ ผลงานการ
น าเสนอผลงาน ตรวจสอบปัญหา หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ด้านทักษะพิสัยด้านดนตรีและการแสดง 

(1) สามารถแสดงดนตรีและการแสดงที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาสู่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน 

(2) สามารถบูรณาการภาคปฏิบัติด้านดนตรีและการแสดง ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย
แปลกใหม่และไม่อาจท านายหรือคาดหมายได้ทั้งจากภายในและภายนอก สาขาวิชาที่ศึกษาขั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


