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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 
2559 มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการ
ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้ นสังกัด
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่
สาธารณชน  

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 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 หวังว่า รายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญท่ีแสดงถึงการมี
คุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและ
คุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1 ส่วนน า 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มีจ านวนนิสิต 195 คน อาจารย์ประจ า 11 คน โดย
คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าจ านวน 5 คน  

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

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

3. ตรวจสอบ 
มีประธาน และเลขานุการ หลักสูตร ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้อง ความเชื่อมโยงของแต่ละ

ตัวบ่งชี้ ก่อนส่งกลับไปให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
4. ด าเนินการ 

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน เพ่ือหาข้อควรพัฒนาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ท่ีสุด 
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1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 

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

ประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และ

การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ

ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

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

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

พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมวัฒนธรรมและสหศาสตร์ด้านดนตรีและการแสดง ( Innovation from Tradition) เพ่ือเสริมสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชน  

“บนรากวิถีไทย” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยและวิชาการด้านดนตรีและการแสดงเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่จากแนวคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบนิยม และวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน 
สร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาผู้ชมและสังคมด้วยศิลปะให้วัฒนธรรมไทยคงอยู่ ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน และ
สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

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

 



4 

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 

ปรัชญาของหลักสูตรฯ 
“สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ดนตรีสู่สากล” 
จากปรัชญาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะ

ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา “และพันธกิจโดย
หลักสูตร ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรี และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน สามารถอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้วิธีการจัดการและการสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางดนตรีเป็นอย่างดี รวมไปถึงมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับสากล ให้สร้างนิสิตเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม ทั้งนี้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชามีวัตถุประสงค์ในการสร้างบัณฑิตให้ตอบรับกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพราะเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต บัณฑิตต้องเป็นผู้มี
สมรรถนะดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 2) มีความรู้ทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติด้านดนตรีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน
ให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 3) มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ด้านดนตรี 4) มีความเข้าใจหลักและ
กระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี น าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
5) มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับอ่ืนในบริบทที่แตกต่างกันทั้ง ในด้านความคิดวัฒนธรรมและองค์กร 6) 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและเก่ียวข้อง 7) สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ดนตรี  

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านดนตรี 
สามารถอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรี รวมไปถึงนวัตกรรม โดยจัดการอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการ
ศาสตร์ทางด้านดนตรีและการแสดงเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี เป็นบุคลากรผู้พัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีให้กับ
ประเทศชาติเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจะได้ประกอบอาชีพศิลปิน ธุรกิจทางดนตรี ครูสอนดนตรี นักวิชาการทางดนตรี  
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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) 
ตารางที่ 2.0.1 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีไทย 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ  ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
ผศ. สันติ อุดมศรี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 

อ.ดร. สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด.  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 

 
ตารางที่ 2.0.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีสากล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ ศศ.ม. (ดนตรี) 
อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล  ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 

ผศ. ศานติ เดชค ารณ  M.F.A. (Conducting) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ. ปภัสพล สว่างสุข กศ.ม. (การอุดมศึกษา 

ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรฐ ปร.ด. (ดนตรี) 

ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. (การประพันธ์เพลง) 
อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป.ด.(ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 

อ. ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ดศ.บ. (การแสดงดนตรี) 

อ.ดร. Koji Nakano Ph.D. (Composition) 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 
ตารางที่ 2.0.3 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีไทย 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการ

ท าการสอน 

อ. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ  ศศ.ม. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) มี.ค. 57 - ปัจจุบัน 
ผศ. สันติ อุดมศรี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) พ.ย. 51 - ปัจจุบัน 

อ.ดร. สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด.  พ.ค. 46 - ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) ธ.ค. 43 - ปัจจุบัน 
ตารางที่ 2.0.4 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาเอกดนตรีสากล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการ

ท าการสอน 

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

อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล  ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) พ.ค. 51 - ปัจจุบัน 
ผศ. ศานติ เดชค ารณ  M.F.A. (Conducting) ม.ค. 43 - ปัจจุบัน 

อ. ปภัสพล สว่างสุข กศ.ม. (การอุดมศึกษา พ.ค. 31 - ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ ปร.ด. (ดนตรี) มี.ค. 55 - ปัจจุบัน 
ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. (การประพันธ์เพลง) ส.ค. 48 - ปัจจุบัน 

อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท ์ ศป.ด.(ดุริยางคศิลป์
ตะวันตก) 

พ.ค. 58 - ปัจจุบัน 

อ. ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ศศ.ม.บริหารงานดนตรี พ.ย. 60 - ปัจจุบัน 

อ.ดร. Koji Nakano Ph.D. (Composition) ต.ค. 58 - ปัจจุบัน 
 
(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ตารางที่ 2.0.5 ประวัติการศึกษาอาจารยวิ์ชาเอกดนตรีไทย 

ชื่ออาจารย ์ ระดับการศกึษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ศิลปกรรม ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2551 ศป.บ. ศิลปกรรม ดุริยางคศาสตร์ ม.บูรพา 

ผศ.สันติ อุดมศรี ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2549 ศศ.ม. ศิลปกรรม ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์ 
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มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2540 ศป.บ ศิลปกรรม ดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

อ.ดร. สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ปริญญาเอก 2563 ปร.ด. ศิลปกรรม ศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2545 ศป.ม. มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

ปริญญาตรี 2539 กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
ไทย 

ดุริยางคศาสตร์
ไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปริญญาเอก 2558 ปร.ด. ปรัชญา ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปริญญาโท 2542 ศศ.ม. ศิลปศาสตร ์ ดนตรี มหาวิทยาลัยมหดิล 

ปริญญาตรี 2540 กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรฒ 

 

ตารางที่ 2.0.6 ประวัติการศึกษาอาจารยวิ์ชาเอกดนตรีสากล 

ชื่ออาจารย ์ ระดับการศกึษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อ.ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ 
 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ดุริยางคศิลป์ ดนตรีปฎิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี 2552 ศป.บ. ศิลปกรรม ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล  
  

ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ การบริหารจัดการ
ด้านดนตรี 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ปริญญาโท 2543 ศศ.ม. ดุริยางคศิลป์ ดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาตรี 2540 ศศ.บ. มนุษยศาสตร์ ดนตรี มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผศ.ศานติ เดชค ารณ ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2538 M.F.A. 
(Conducting) 

Academic 
Choir 

Conducting Saint-Petersburg 
State University 
of Culture and 
Arts 

ปริญญาตรี 2528 ศศ.บ (ดุริยศิลป์) ดนตรีสากล ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ.ปภัสพล สว่างสุข 
 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2543 กศ.ม. อุดมศึกษา - มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ปริญญาตรี 2531 กศ.บ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ 
 

ปริญญาเอก 2554 ปร.ด. ดนตรี ดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาโท 2545 ศป.ม. ศิลปกรรมศาสตร์ มานุษยดุริยางค
วิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  

ปริญญาตรี 2537 กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ 
(สากล) 

มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  
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อ.ดร.จกัรี กิจประเสริฐ ปริญญาเอก 2560 ศป.ด. - ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2547 ศป.ม. การประพันธ์เพลง
ตะวันตก 

การประพันธ์เพลง
ตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2539 กศ.บ. ดุ ริ ยางคศาสตร์
สากล 

ดุ ริ ยางคศาสตร์
สากล 

มหาวิทยาลัยศรีนค
ริทรวิโรฒ 

อ.อัครพล เดชวัชรนนท ์
 

ปริญญาเอก 2561 ศป.ด. ศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์
ตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2554 ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร์ สังคีตวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ปริญญาตรี 2552 ศป.บ. ศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์
ตะวันตก 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2560 ศศ.ม. บริหารงานดนตรี บริหารงานดนตรี มรภ. บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

ปริญญาตรี 2552 ดศ.บ. การแสดงดนตรี ดนตรีคลาสสิก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

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

ปริญญาโท  MM. Composition Music New England 
Conservatory of 
Music 

ปริญญาตรี  BM. Composition Music New England 
Conservatory of 
Music 

 

1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ตารางที่ 2.0.7 อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที่ 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

อ. กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ  ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 3 มีนาคม 57 - 

ผศ. สันติ อุดมศรี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 3 พฤศจิกายน 51 - 
อ.ดร. สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ศป.ด.  1 พฤษภาคม 46 - 

ผศ.ดร. จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด. 12 ธันวาคม 43 - 
อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป์) 1 กุมภาพันธ์ 59 - 

อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) 8 พฤษภาคม 51 - 
ผศ. ศานติ เดชค ารณ M.F.A. (Conducting) 18 มกราคม 43 - 
อ. ปภัสพล สว่างสุข กศ.ม. (อุดมศึกษา) 23 พฤษภาคม 31 - 

อ.ดร. รณชัย รัตนเศรฐ ปร.ด. (ดนตรี) 1 มีนาคม 2555 - 
อ.ดร. จักรี กิจประเสริฐ ศป.ด. (ศิลปกรรม) 4 สิงหาคม 48 - 

อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์ ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 1 พฤษภาคม 58 - 
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อ. ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน ศศ.ม. (การบริหารงานดนตรี) 1 พฤศจิกายน 60 - 
อ.ดร. Koji Nakano Ph.D. (Composition) 1 ตลุาคม 58 - 

อ. ภคอิงค์ภักดิ์ ศุภการ ศศ.ม. (ดนตรี) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. พัฒน ีพร้อมสมบัติ ปร.ด. 8 ตุลาคม 63 - 
รศ.ดร. ภัทระ คมข า ศป.ด. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สุวรรณี ชูเสน ศป.บ (ดุริยางค์ศิลป์ไทย) 8 ตุลาคม 63 - 
อ.ดร. สรายุทธ์ โชติรัตน์ ศป.ด. 8 ตุลาคม 63 - 

อ. พงศธร สุธรรม ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา ศศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 

อ. วัชรินทร์ ลูกจันทร์ อศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. นัทธิ ์สู่ความสมบูรณ์ รป.ม. (การบริหารทั่วไป) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. นนทวัฒน์ จิตต์อ าไพ ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. ประทีป เจตนากูล คศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 

อ. เดช ไตรวัฒนาภรณ์ ศศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สุรศักดิ์ มงคลเกษม ศศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
อ. กิตติโชติ คุณานันทกิจ ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สร้างสรรค์ วัฒนกุล ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สถิตพร สมพงศ์ ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส) 8 ตุลาคม 63 - 

อ. กมล บูรณกุล MM.US. (Perf) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. อนุชา พัฒนรัตนโมฬี คศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 8 ตุลาคม 63 - 

อ. พัชระ ภูติวณิชย์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. โสภณัฐ เหมหงษ์ ศป.บ. 8 ตุลาคม 63 - 

อ. น้ าฝน สาธารณพร ศป.บ. (ดนตรีและการแสดง) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. ภารดี ณ หนองคาย ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สิขเรศ พ่ึงผล ดศ.บ. 8 ตุลาคม 63 - 

อ. ลักขชัย กฤชน้อย ค.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. สมเจตน์ สุกอร่าม ค.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตลุาคม 63 - 

อ. ศุภชัย จงชนะไชย ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. กันต์ฤทธิ ์สวัสดิสุข ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. กฤตบุญ สวัสดิสุข ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก) 8 ตุลาคม 63 - 
อ. นาดีส บุญรอด ดร.บ. (การแสดงดนตรี) 8 ตุลาคม 63 - 

อ. ธนพล ปิ่นแกว้ ศป.บ. 8 ตุลาคม 63 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 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 

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

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
   คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรอืสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
   หากเป็นอาจารย์ผู้สอนกอ่นเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนโุลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

 อาจารย์พิเศษ 
   คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรอืคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
   มีประสบการณ์ท างานที่เกีย่วขอ้งกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี
   อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แตต่้องมีอาจารยป์ระจ ารว่มรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรืออยา่งน้อยทุก 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 าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามท่ีก าหนด) 
 ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 
 ข้อ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



11 

2.1 Expected Learning Outcomes 
2. 1. 1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

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

ตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” และมีพันธกิจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด าเนินการ
จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง ศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
     หลักสูตร ฯ ก าหนดให้การจัดการเรียนการสอน มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้  

1) ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน 
อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการเรียนการสอนด้านดนตรี ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรมข้างต้น เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของ
นักดนตรี ศิลปิน จากการก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนด้านการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย อีกท้ังความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณของวิชาชีพนักดนตรีที่ไม่สามารถคัดลอกผลงานความคิด
สร้างสรรค์ของผู้อื่นมาเป็นของตนได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 1 
          2) ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านดนตรีในหลายบริบทและสามารถน ามาปรับ
ประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยผู้เรียนหลักสูตร ฯ สามารถ น าความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติดนตรี มาสร้างผลงานใหม่ ๆ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 2 และ 3 
          3) ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องมีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี ในชั้นปีที่ 4 ของการ
เรียนหลักสูตร ฯ ผู้เรียนสาขาวิชาดนตรี จะลงทะเบียนเรียนวิชาด้านการวิจัยได้แก่ วิชาระเบียบวิธีวิจัย และวิชา
ดนตรีและการแสดงนิพนธ์ ทั้ง 2 วิชานี้ ผู้เรียนจะเลือกศึกษากระบวนการวิจัยตามเรื่องที่ผู้เรียนมีความสนใจ ลงมือ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านดนตรี รวบรวมเป็นเอกสารรายงานวิ จัย และน าเสนอ
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ สอดคล้องกับพันธกิจ
ข้อที่ 2 อีกทั้ง ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องมี มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี สามารถน าไป
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้เรียนได้มีประสบการณ์ท างานจริง 
จากกิจกรรมที่คณะอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ผู้เรียน ได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานเเละแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ต่างๆ  
         4) ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ความคิดวัฒนธรรมและองค์กร ผลการเรียนรู้ในข้อนี้ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
จากการท างานในรายวิชา หรือ โครงการที่เน้นแนวทาง APBL (Arts Project Based Learning) ผู้เรียนได้ท างาน
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ร่วมกับศิลปินมืออาชีพ ศิลปินชาวต่างประเทศ อาจารย์ บุคคลากร และอ่ืนๆ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ 
สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 2  
         5) ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิด
สร้างสรรค์ด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับดนตรี หลักสูตร สาขาวิชาดนตรี ฯ 
ทั้ง 2 หลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ท างานระหว่างนักดนตรี ศิลปินต่างชาติ รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละวิชา มีการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตรวมอยู่ด้วย ผลการเรี ยนรู้ที่
คาดหวังในข้อนี้ สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 2 และ ข้อ 3 
        6) ผู้เรียนหลักสูตร ฯ ต้องสามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี ซึ่งการ
เรียนการสอนตลอดหลักสูตร ฯ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงอัตลักษณ์ผ่านผลงานดังกล่ าว ใน
การน าเสนอผลการเรียน โครงการ ฯ ผลงานการประพันธ์เพลง ผลงานการแสดง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อนี้ 
สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 3 

 
2.1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes. 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้ถูกออกแบบให้มีทั้งผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะ

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

ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 
3. มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านดนตรี 

    4. มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านดนตรี สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
    5. มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในด้านความคิดวัฒนธรรมและ
องค์กร 
    6. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้านดนตรี โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมและเก่ียวข้อง 
    7. สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี 
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ตารางท่ี 2.1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

กลุ่มวิชา รายละเอียดวิชา 
ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

99910159  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English for Communication 

          

99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย  
Collegiate English 

          

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English Writing for Communication 

       

22810159 ทักษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai Language Skills for Communication 

          

41530359  
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชวีิต  
Psychology for the Quality of Life 

           

30910159 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
Marine Ecology and Ecotourism 

           

40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 
Contemplative Education for Self Development 

           

41420259 อารมณ์และการจัดการความเครียด  
Emotion and Stress Management 

           

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม 
ASEAN Living Through Culture 

           

40421259 ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด น อ ก ก ร อ บ  Lateral Thinking Skill 
Development 

           

77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ Arts and Creativity            

24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้  
Information Skills in Knowledge-Based Society 
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2. หมวดวิชาแกน 

77010159 ขับร้องประสานเสียง 1  
Chorus I 

        

77010259 ขับร้องประสานเสียง 2  
Chorus II 

        

77010359 ดนตรีและการแสดงปริทรรศน์ 
The Overview of Music and Performing Arts 

           

 

กลุ่มวิชา รายละเอียดวิชา 
ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 

4. หมวดวิชาเอก 
4.1 วิชาเอกดนตรีไทย 
4.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
  

 
 
77210159 ฆ้องวงใหญ่ 
Big Circular Gong  

  
 

 
 

  
  
  

  
  
  

 
 

 
 

  
 

 
77210259 ประวัติดนตรีไทย 
History of Thai Classical Music 

          

4. หมวดวิชาเอก 
4.1 วิชาเอกดนตรีไทย 
4.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
  
 

  
  
 
 
77210159 ฆ้องวงใหญ่ 
Big Circular Gong  

  
  
 

  
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
 

  
  
 

  
  
 

77210259 ประวัติดนตรีไทย 
History of Thai Classical Music 

  
    

 
   

4.1.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
 
 
 
 

77310059 เครื่องสาย 1     
Thai Classical String Instrument I 

  
  

  
  

 

77310159 เครื่องสาย 2     
Thai Classical String Instrument II 

  
  

  
  

 

77310259 ปี่พาทย ์1  
Pipat Instrument I 
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77310359 ปี่พาทย ์2  
Pipat Instrument II 

  
  

  
  

 

77310459 ขับร้องเพลงไทย 1  
Thai Classical Singing I 

  
  

  
  

 

77310559 ขับร้องเพลงไทย 2  
Thai Classical Singing II 

  
  

  
  

 

4.2 วิชาเอกดนตรีสากล 
4.2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ 
 
 
 

77211159 คีย์บอร์ด 1 
Keyboard I 

  
        

 

77211259 คีย์บอร์ด 2  
Keyboard II 

  
        

 

77211359 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  
Elementary Music Theory II 

  
         

77211459 ทักษะการร้องโน้ตและการฟัง 2 
Sight Singing and Ear Training II 

  
          

4.2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77311059 เปียโน 1  
Piano I 

     
  

 

77311159 เปียโน 2 
Piano II 

     
  

 

77311259 เครื่องสาย 1  
Strings I 

     
  

 

77311359 เครื่องสาย 2  
Strings II 

     
  

 

77311459 เครื่องลม 1  
Winds I 

     
  

 

77311559 เครื่องลม 2  
Winds II 

     
  

 

77311859 การขับร้องตะวันตก 1  
Voice I 
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77311959 การขับร้องตะวันตก 2  
Voice II 

     
  

 

77312059 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1  
Thai Country Singing I 

     
  

 

77312159 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2  
Thai Country Singing II 

     
  

 

77312259 ทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 1     
Jazz Skill I 

     
  

 

77312359 ทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 2     
Jazz Skill II 

     
  

 

77312459 ทักษะการปฏิบัติดนตรีสมัยนิยม 1     
Pop Skill I 
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2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดรายวิชาทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ
ดนตรีเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
     จากข้อมูลของบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการ
แสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 พบว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ ดังนี้  นักดนตรี นักร้องอาชีพ 
เจ้าของธุรกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ครู อาจารย์ รับราชการ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้วางแผนส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน หลังจากที่มีนิสิตส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ นี้ 
     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ปรับปรุงและแยกเนื้อหาออกมาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และ
การแสดง คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือให้ศาสตร์ทางดนตรีมีความชัดเจนและมี
เนื้อหาที่ตรงตามศาสตร์ด้านดนตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการ
วิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นชอบตรงกันว่าหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ในรอบ
ของการปรับปรุงหลักสูตรฯ นี้ ซึ่งปัจจุบันนิสิตที่ก าลังศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพ่ิงส าเร็จการศึกษา  

จากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิตในปี 2563 พบว่า ลักษณะงานที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา เป็นอัตราร้อยละ 100 โดยมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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2.2 Programme Specification 
2.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินการตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) ไว้ 3 ช่องทาง ได้แก่  

2.1.1.1 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตร โดยคณะดนตรีและการแสดงได้จัดท าคู่มือ
รายละเอียดหลักสูตรฯ แจกให้กับนิสิตและผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งมีการอธิบายจากอาจารย์ใน
หลักสูตรควบคู่กันไปด้วย 

  2.1.1.2 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง 
https://www.mupabuu.com/music เพ่ือให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
วิชาเอกและกลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ดังรูปภาพที่ (รูปหน้าหลักสูตรดนตรี) 

 

 
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดนตรีบนเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง 

 
นอกจากนี้ยังมีการประสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี 

พ.ศ. 2559 ยังมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage คณะดนตรีและการ
แสดง facebook fanpage ดนตรีไทย-คณะดนตรีและการแสดง เป็นต้น รูปภาพที่ เฟสบุ๊คคณะ 

2.1.1.3 การประสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการต่าง ๆ ของคณะดนตรีและการแสดง ได้แก่ 
โครงการไหว้ครูดนตรีแห่งภาคตะวันออก โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ฯลฯ ซึ่งในโครงการดังกล่าว มี
การจัดตั้งนิทรรศการข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาในหลักสูตร การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีการวางแผนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายวิชา หน่วยกิต และอาจารย์ผู้สอน มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และมีการตรวจสอบ
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โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพร้อมกับมีการปรับปรุงข้อมูลเมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย              

2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรทางหน้า

เวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง https://www.mupabuu.com/music เพ่ือให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

การประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา (Course Syllabus) ใน
ชั้นเรียน และประการที่สอง หลักสูตรน ารายละเอียดรายวิชา (Course Syllabus) แสดงไว้ในเวบไซต์ของคณะ
ดนตรีและการแสดง  

  
การประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา (Course Syllabus) 

 
รายละเอียดแผนการจัดการเรียนการสอนของ แต่ละรายวิชาในคาบเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ 

จะเป็นผู้แจ้งข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดให้แก่นิสิตที่ลงทะเบียน เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการเรียนการสอน 
วิธีการประเมิน ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยจะแจ้งให้นิสิตรับทราบร่วมกันในชั่วโมงแรกของการเรียน 

 
2.2.3 The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงรายละเอียดหลักสูตรได้จากการประชาสัมพันธ์หน้าเวบไซต์  และ facebook 
fanpage ของคณะดนตรีและการแสดง ซึ่งในปี 2563 มีผู้เข้าถึงเนื้อหาด้านหลักสูตร การเปิดรับสมัคร เป็นจ านวน 
6,122 คน 
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ภาพแสดงจ านวนการเข้าถึงรายละเอียดหลักสูตรในปี 2563 

 
ในส่วนของรายละเอียดรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน นิสิตรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ สามารถเข้าถึงได้

โดย ประการแรก อาจารย์แสดงรายละเอียดรายวิชา (Course Syllabus) ในชั้นเรียน และประการที่สอง หลักสูตร
น ารายละเอียดรายวิชา (Course Syllabus) แสดงไว้ในเวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง ตัวอย่างรายวิชา
ประวัติดนตรีตะวันตก 1 มีผู้เข้าถึงจ านวน 601 คน 

 

 
ภาพแสดงการเข้าถึงรายละเอียดรายวิชาประวัติดนตรีตะวันตก 1 
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2.3 Programme Structure and Content 
2.3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes. 
การออกแบบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและ

รายวิชาโดยใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่ตั้ง และออกแบบโครงสร้างและรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ซึ่ง สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.3.1 ความสอดคล้องในรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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 1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3  2.4 3.1  3.2  3.3  3.4 4.1  4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  6.1 
 

PLO 1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม  
มีจรรรยาบรรณวิชาชีพ 

                  
-การขับร้องประสานเสียง 
-หลักดนตรีสากลเบื้องต้น 
-ระเบียบวิธีวิจัย 

PLO 2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีส านึกของการเป็นพลเมืองท่ีดีในการพัฒนา
ประเทศ 

                  
-คีบอร์ด 
-ดนตรีไทยในพิธีกรรม 
-เทคนิคการปรับวง 

PLO 3 สามารถอธิบายหลักวิชาการด้านดนตรี 
แนวคิดด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรีเชิงลึก                   

-หลักดนตรีสากลเบ้ืองต้น 
-ทฤษฎีดนตรีไทย 
-ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

PLO 4 สามารถวิเคราะห์ อธิบาย และเช่ือมโยง
เรียงล าดับเหตุการณ์ความส าคัญ ปรากฏการณ์ทาง
ดนตรีบริบทด้านดนตรีอย่างมีระบบ                   

-ดนตรีนิพนธ์ 
-โครงการจัดการแสดงดนตรี 
-คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 
ดนตรีตะวันตก 

PLO 5 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางดนตรีจาก
รากวัฒนธรรมและบริบทของสังคมปัจจุบัน  

                  

-โครงการจัดการแสดงดนตรี 
-ดนตรีไทยร่วมสมัย 
-การออกแบบการแสดง 
ดนตรีไทย 

PLO 6 สามารถสร้างสรรค์ดนตรีตามวัตถุประสงค์
การสร้างงานท้ังงานธุรกิจ งานการศึกษา งานพัฒนา
สังคม หรืองานด้านอื่นๆ  

                  
-การผลิตเพลงเพื่อธุรกิจ 
-การประพันธ์เพลง 
-ทักษะการแสดงส าหรับนักร้อง 

PLO 7 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านดนตรีกับองค์
ความรู้อื่น หรือสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อให้เกิดการผลงาน
ด้านดนตรีได้ 

                  
-ทักษะดนตรีไทย 
-ทักษะดนตรีคลาสสิก 
-ทักษะดนตรีสมัยนิยม 

PLO 8 สามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ผลงาน
ดนตรีได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์                   

-ดนตรีนิพนธ์ 
-โครงการจัดการแสดงดนตรี 
-ประวัติดนตรีไทย 

PLO 9 สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี                    

-ประวัติดนตรีตะวันตก 
-ทฤษฎีการประสานเสียง 
-การร้องโน้ตและการฟัง 
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 1.1  1.2  1.3  2.1  2.2  2.3  2.4 3.1  3.2  3.3  3.4 4.1  4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  6.1 
 

PLO 10 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทัศนะ
คติท่ีดี                   

-ทักษะดนตรีไทย 
-การขับร้องประสานเสียง 
-เครื่องหนัง 

PLO 11 สามารถใช้เครื่ องมือ สื่อสารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางดนตรีในศตวรรษท่ี 21ได้ 

                  

-เทคโนโลยีด้านดนตรี 
-บันทึกเสียงสตูดิโอ 
-การผสมผสานและ 
มาสเตอริ่งเสียง 

PLO 12 สามารถปฏิบั ติดนตรี ข้ันพัฒนาและ
เตรียมการแสดงดนตรีได้จากความรู้ ความเข้าใจใน
ขอบเขตเครื่องมือเอกหรือวิชาเอกของตน  

                  
-ทักษะดนตรีทุกวิชา 

PLO 13 เข้าใจและเข้าถึงความเป็นศิลปะ (artistry) 
ความเป็นนักดนตรี (musicianship) มีประสบการณ์
ท า งทา งดนตรี ใ นบท เพ ลง ท่ี หล ากหล าย  มี
ประสบการณ์การบรรเลงเด่ียวและรวมวง  

                  

-ทักษะดนตรีทุกวิชา 

PLO 14 สามารถจัดการแสดงด้านดนตรีได้ สามารถ
จัดการ ประสานงาน เตรียมงานแสดงดนตรีได้อย่าง
มืออาชีพ มีประสบการณ์การจัดการแสดงดนตรีต่อ
หน้าสาธารณชน สามารถวางแผนท างานเชิงธุรกิจ
ดนตรีได้ 

                  

-ทักษะดนตรีทุกวิชา 

 
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ซึ่ง

มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปตามวิชา โดยแยกลักษณะเฉพาะออกตามแต่ละเครื่องดนตรี การขับร้อง
ของทั้งไทยและสากลตามความถนัดของนิสิต 

วิชาทฤษฎี มีจุดเน้นทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ได้  การวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน จะเป็นลักษณะการบรรยายในชั้นเรียน ให้นิสิตค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อ่ืนๆ การ
ประเมินผลวิชาทฤษฎีนั้น มีข้อตกลงในการพิจารณาเกรดของนิสิต โดยก าหนดให้เกรด A อยู่ที่ 80 คะแนน เกรดที่
เหลือลดหลั่นกันไป ตัวอย่าง รายวิชา 77210259 ประวัติดนตรีไทย 77210259 บันทึกโน้ตเพลงไทย 77120259 
ประวัติดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ได้แก่ PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10  

วิชาปฏิบัติ เป็นรายวิชาที่เน้นการพัฒนาทักษะทางดนตรีและขับร้อง การจัดการเรียนการสอนเป็นการ
ปฏิบัติแยกตามความถนัด มีการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่มีการเตรียมอุปกรณ์ หรือ เครื่องดนตรี
ส าหรับการเรียนภาคปฏิบัติมีการประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติ  ทั้งการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยการ
จัดแสดงปฏิบัติเครื่องดนตรีและขับร้อง (Recital) ของนิสิตต่อหน้าคณะกรรมการ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาดนตรีและอาจารย์พิเศษทุกท่าน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้คะแนนการสอบปฏิบัติ ทั้งนี้ 
ก าหนดให้เกรด A อยู่ที่ 85 คะแนน และลดหลั่นกันไป ตัวอย่างรายวิชาปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาทักษะดนตรีทั้งหมด 
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การจัดการเรียนการสอนได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 
8 PLO 9 PLO 10 PLO 12 PLO 13 PLO 14 

ในกลุ่มวิชาทฤษฎี การประเมินผลผู้เรียนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ในการประเมินนั้น 
ก าหนดให้มีการอภิปรายหลักเกณฑ์การประเมินในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนทุกครั้ง ตัวอย่าง ประเมินจาก
การเข้าชั้นเรียน น้ าหนักคะแนนการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค คะแนนแบบฝึกหัด รวมถึงการศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองของนิสิต ซึ่งการประเมินผลนั้น อาจารย์ผู้สอนจะแสดงคะแนนให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน  

ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการประเมินนิสิต ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทางหลักสูตร ฯ และสาขาฯ ยังได้
ด าเนินการปรับเกณฑ์การให้คะแนนของการสอบปฏิบัติวิชาดนตรีสากล โดยปรับเกณฑ์ของคะแนนสอบปฏิบัติทั้ง
กลางภาคและปลายภาค ได้ออกแบบให้ความชัดเจนขึ้นในเรื่องของสัดส่วนการให้คะแนน หัวข้อของการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 

 

 
แบบประเมินการสอบปฏิบัติของสาขาวิชาดนตรี 

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

outcomes is clear. 
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน ตัวอย่างรายวิชา

ปฏิบัติ ได้แก่ รายวิชาทักษะดนตรีทั้งหมด การจัดการเรียนการสอนได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ได้แก่ PLO1 PLO3 PLO 7 PLO 10 PLO 11 PLO 12 PLO 13 PLO 14 โดยการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนจะค านึงถึงผลการเรียนรู้ เช่น ในรายวิชาทักษะปฏิบัติจะสอดคล้องกับ PLO 12 เป็นหลักมุ่งเน้นให้ 
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ผู้เรียนสามารถปฏิบัติดนตรีขั้นพัฒนาและเตรียมการแสดงดนตรีได้จากความรู้ ความเข้าใจในขอบเขตเครื่องมือเอก
หรือวิชาเอกของตน รวมไปถึง PLO 13 เข้าใจและเข้าถึงความเป็นศิลปะ (artistry) ความเป็นนักดนตรี 
(musicianship) มีประสบการณ์ทางทางดนตรีในบทเพลงที่หลากหลาย มีประสบการณ์การบรรเลงเดี่ยวและรวม
วง โดยการฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนของรายวิชานั้นๆ ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติดนตรีตั้งต่ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึง
ขั้นพัฒนา และยังเข้าใจถึงความงามและความเป็นศิลปะ ในการปฏิบัติและแสดงดนตรีในแต่ละเครื่องเอกของตน 

2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
สาขาวิชาดนตรีออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติแบบบูรพวิชา ในกลุ่มวิชาทักษะ

ดนตรี ได้แก่ วิชาปี่พาทย์ วิชาขับร้องเพลงไทย วิชาเครื่องสายไทย วิชาเครื่องลม วิชาเครื่องสาย วิชาเครื่องกระทบ 
ฯลฯ ที่มีลักษณะของเนื้อหาที่มีการเรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทักษะตัวที่ 1 ถึงทักษะตัวที่ 7 มีการบรรจุเพลงเพ่ือให้
เหมาะสมกับการยกระดับทักษะให้เป็นไปตามล าดับ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านการปฏิบัติดนตรีให้เป็นขั้นตอนโดย
เรียงล าดับจากความง่ายของเทคนิคในบทเพลง ไปสู่ บทเพลงที่ความซับซ้อนขึ้น โดยวิชาปฏิบัติไปบูรณาการกับ
วิชาที่เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ APBL Art Project Based Learning โดยการน าทักษะไปใช้ใน
การจัดท าการแสดง เช่น รายวิชาปฏิบัติขับร้องตะวันตก 1 และ 2 ได้มีการบรูณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ 1 โดย
การน าองค์ความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือแปลและตีความบทเพลง  

นอกจากนั้นในรายวิชาที่เป็นทฤษฎีต่าง ๆ ได้ออกแบบให้นิสิตได้เรียนในรายวิชาที่เป็นความรู้
พ้ืนฐานในปีการศึกษาที่ 1 เพ่ือที่จะใช้ในการต่อยอดในรายวิชาทฤษฎีที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป โดย
ในชั้นปีที่สุดท้าย นิสิตสามารถน าความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2.3.2 ตัวอย่างรายวิชากลุ่มทฤษฎีดนตรีตะวันตก 

ชั้นป ี รายวิชา เนื้อหารายวิชา 

1 การร้องโน้ตและการฟัง1 การฟังเสียงดนตรี การจ าเสียงดนตรีได้การ
อ่านโน้ตแบบฉับพลัน การบันทึกโน้ตจาก
เสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 แนวเสียง 

การร้องโน้ตและการฟัง2 การฟังเสียงดนตรีที่ซับซ้อน การอ่านโน้ตแบบ
ฉับพลัน การจ าเสียง การบันทึกโน้ต ขั้นคู่เสียง
คอร์ดจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 ถึง 3 แนวเสียง 

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นต้น1 ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ชื่อโน้ต การบันทึกโน้ต 
จังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง 

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นต้น2 ทรัยแอด คอร์ด การพลิกกลับของคอร์ด โมด 
สัญลักษณ์ทางดนตรี 

2 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 กฎเกณฑ์และเทคนิคของทฤษฎีการประสาน
เสียง 4 แนว ระบบเบสตัวเลข บันไดเสียงไดอา
โทนิก การใช้คอร์ดหลัก คอร์ดเจ็ด คอร์ดพลิก
กลับ การพักประโยคเพลงแบบต่าง ๆ 
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ทฤษฎีการประสานเสียง 1 การประสานเสียง 4 แนว การใช้คอร์ดรอง การ
ย้ายบันไดเสียง การย้ายบันไดเสียงขั้นที่ 1  

3 การสอดท านองตะวันตก หลักเกณฑ์การเขียนท านองแนวเดียว การสอด

ท านองแบบที่ 1 ถึง 5 ในระบบอิงโมด และใน

ระบบอิงกุญแจเสียง 

คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก1 การรวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของ
เพลงแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ท านอง การ
วิเคราะห์จังหวะ การวิเคราะห์เสียงประสาน 
การวิเคราะห์เสียง การวิเคราะห์ประโยคเพลง 

คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก2 สังคีตลักษณ์และวิเคราะห์ลึกไปถึงรายละเอียด
อ่ืนๆ สังคีตลักษณ์สองตอน สังคีตลักษณ์สาม
ตอน สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตา
สังคีตลักษณ์ในแบบต่าง ๆ  

4 การประพันธ์เพลงตะวันตกข้ันมูลฐาน หลักการประพันธ์เพลงตะวันตกขั้นมูลฐาน 
การน าหลักทฤษฎีต่าง ๆ 

 
 การจัดรายวิชาข้างต้นของหลักสูตร เป็นการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหา
เรียงล าดับจากพ้ืนฐานไปสู่ความซับซ้อนขั้นสูง ตัวอย่าง ในขั้นต้น ก าหนดให้ผู้เรียนศึกษารายวิชาทฤษฎีดนตรี และ
การร้องโน้ตและการฟัง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ด้านดนตรีในการปฏิบัติขั้นสูง การสร้างสรรค์ดนตรีที่ซับซ้อนใน
อนาคต 
 

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

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จึงก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้
มีความสอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือ “มุ่งสร้างนักวิชาชีพด้านดนตรีผู้มีความรู้และคุณธรรม เพ่ืออนุรักษ์ 
พัฒนาด้วยการสร้างสรรค์ เพ่ือสังคมและเศรษฐกิจไทย” และหลักสูตรฯ มีวัตถุประสงค์ และการวัดประเมินผลของ
การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีเกณฑ์การตัดสินนิสิตที่ประกอบไปด้วย  

(1) ด้านความรู้ นิสิตต้องมีความรู้และความสารถทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติดนตร ี 
(2) ด้านปัญญา อาจารย์ผู้สอนสร้างโจทย์สถานการณ์ให้นิสิตได้มีการฝึกฝนการคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์เป็นผลงานการสร้างสรรค์ด้านดนตรี  
(3) ด้านคุณธรรม อาจารย์ประจ ารายวิชามีการประเมินนิสิตจากการสังเกตคุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์จากกระบวนการจัดการเรียนการตสอนและกระบวนการท างาน 
(4) ด้านสังคม นิสิตต้องมีการปรับตัวให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 โดยหลักสูตรได้เผยแพร่ความสอดคลอดของปรัชญาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต 
ผู้ปกครองนิสิต เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกันในเวบไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง 
 

 
การเผยแพร่หลักสูตรหน้าเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง 

 
จากปรัชญาของหลักสูตรสามารถอภิปรายในแต่ละประเด็น แสดงถึงความสอดคล้องของรายวิชาทั้งด้าน

ทฤษฎีและปฏิบัติ ที่พัฒนาการฝึกปฏิบัติทักษะด้านดนตรี ซึ่งเมื่อนิสิตมีความรู้และทักษะอย่างดี จึงสามารถน าไปสู่
การฝึกฝนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นกระบวนกลุ่มที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน อาจารย์ผู้สอนจึงเป็นทั้งผู้ให้
ความรู้และเป็นผู้แนะน าแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถบรรลุวัตประสงค์โดยควบคุมด้วยวิธีการประเมิน  

เพ่ือแสดงให้เห็นความสอดคล้องระหว่างประเด็นหลักของปรัชญาของหลักสูตรและรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอน จึงขอจัดกลุ่มและยกตัวอย่างรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 2.4.1 กลุ่มวิชาชีพด้านดนตรี  

ด้านปฏิบัติ ด้านทฤษฎ ี
เครื่องสายไทย 1  
เครื่องสายไทย 2   
เครื่องสายไทย 3   
เครื่องสายไทย 4  
เครื่องสายไทย 5   
เครื่องสายไทย 6   
เครื่องสายไทย 7   
ปี่พาทย์ 1   
ปี่พาทย์ 2    
ปี่พาทย์ 3    
ปี่พาทย์ 4    

เครื่องสาย 1  
เครื่องสาย 2  
เครื่องสาย 3  
เครื่องสาย 4 
เครื่องสาย 5  
เครื่องสาย 6  
เครื่องสาย 7  
เครื่องลม 1    
เครื่องลม 2    
เครื่องลม 3    
เครื่องลม 4   

ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นต้น 1   
การร้องโน้ตและการฟัง 1   
ทฤษฎีดนตรีไทย   
ประวัติดนตรีตะวันตก 1    
ประวัติดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ตดนตรี  
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี   
ประวัติดนตรีไทย    
การบันทึกโน้ตเพลงไทย    
การแปรท านองเพลงไทย   
ประวัติดนตรีตะวันออก    
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ด้านปฏิบัติ ด้านทฤษฎ ี
ปี่พาทย์ 5    
ปี่พาทย์ 6    
ปี่พาทย์ 7  
การขับร้องเพลงไทย 1  
การขับร้องเพลงไทย 2  
การขับร้องเพลงไทย 3   
การขับร้องเพลงไทย 4  
การขับร้องเพลงไทย 5  
การขับร้องเพลงไทย 6  
การขับร้องเพลงไทย 7 
เปียโน 1   
เปียโน 2   
เปียโน 3     
เปียโน 4   
เปียโน 5   
เปียโน 6   
เปียโน 7  
 
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1   
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2   
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3   
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4 
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5   
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 6   
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7   
ดนตรีแจ๊ส 1    
ดนตรีแจ๊ส 2    
ดนตรีแจ๊ส 3    
ดนตรีแจ๊ส 4  
ดนตรีแจ๊ส 5   
ดนตรีแจ๊ส 6    
ดนตรีแจ๊ส 7  

เครื่องลม 5    
เครื่องลม 6    
เครื่องลม 7  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 1  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 2  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 3  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 4  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 5  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 6  
เครื่องตีประกอบจังหวะ 7 
การขับร้องตะวันตก 1   
การขับร้องตะวันตก 2   
การขับร้องตะวันตก 3 
การขับร้องตะวันตก 4 
การขับร้องตะวันตก 6   
การขับร้องตะวันตก 7   
 
   
ดนตรีสมัยนิยม 1   
ดนตรีสมัยนิยม 2   
ดนตรีสมัยนิยม 3  
ดนตรีสมัยนิยม 4  
ดนตรีสมัยนิยม 5   
ดนตรีสมัยนิยม 6   
ดนตรีสมัยนิยม 7 

คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย 
การร้องโน้ตและการฟัง 2    
ทฤษฎีการประสานเสียง 1   
ทฤษฎีการประสานเสียง 2   
การขับร้องประสานเสียง 3   
ประวัติดนตรีตะวันตก 2    
การสอดท านองตะวันตก 1   
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2 
    
การแสดงผลงานดนตรี ต่อสาธารณชน 1 

   
  

ตารางท่ี 2.4.2 กลุ่มวิชาด้านการอนุรักษ์ 
กลุ่มวชิาการอนุรักษ ์ กลุ่มวิชาการพัฒนาสร้างสรรค์ 

การขับร้องเพลงไทยข้ันมูลฐาน  
ดนตรีไทยประกอบการแสดง  
เพลงไทยพ้ืนบ้าน     

ดนตรีไทยร่วมสมัย 
การประพันธ์เพลงไทย  
เทคนิคการปรับวง  
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ดนตรีไทยในพุทธศาสนา     
เพลงมโหรี    
ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์    
ปี่พาทย์มอญ     
เพลงเดี่ยว     
เครื่องสายปี่ชวา     
การขับเสภา   
เครื่องหนัง    
ฆ้องวงใหญ่  

การแสดงดนตรี   
ดนตรีไทยนิพนธ์   
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 1   
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 2   
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 1 
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 2 
การผลิตผลงานดนตรี 1     
การผลิตผลงานดนตรี 2   

  

ยกตัวอย่างเช่น รายวิชา 77320759 เพลง พ้ืนบ้าน (Folk Music) เมื่ออาจารย์ผู้สอนจักกระบวนการเรียน
การสอนเริ่มต้นจากการถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎีอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเข้าสู่การปฏิบัติทักษะดนตรีพ้ืนบ้านทั้ง 4 
ภาค ซึ่งในตัวชีวัดนี้จะฝึกให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับเบื้องต้นทีละน้อย จากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะสร้าง
สถานการณ์ให้นิสิตคิดงานการแสดงดนตรีต่อสาธารณชน โดยน าความรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติ ไปค้นคว้าหาความรู้
นอกห้องเรียนมาปรับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของตนเอง โดยมีวิธีการท างานกลุ่ม ซึ่งคุณภาพจะถูกควบคุมโดย
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งนิสิตจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยวิธีการประเมิน   

 

2.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ก าหนดรายวิชาจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Art Project Based Learning ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มีการจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับให้สอดคล้องกับรายวิชา ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิต
แสวงหาความรู้นอกจากบทเรียนในชั้นเรียน คิดวิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผล ทฤษฎีและปฏิบัติ ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งน าไปสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ตามหัวข้อที่นิสิตมีความสนใจในรายวิชานั้น ๆ ดัง
ตัวอย่างในรายวิชาการแสดงดนตรี ของวิชาเอกดนตรีไทย ได้ก าหนดจัดโครงการดนตรีนิทัศน์ประจ าปีการศึกษา 
2563 วิชาเอกดนตรีสากล ก าหนดจัดโครงการ เทศกาลดนตรี Turn Professional Recital 2021 ในรายวิชา
ดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ซึ่งทั้งสองโครงการนิสิตต้องจัดกิจกรรม การจัดการแสดงดนตรีต่อสาธารณชน เพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเองและได้มีประสบการณ์จริงในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้วประกอบกับ การสนับสนุนในด้าน
สถานที่ เช่น ห้องบันทึกเสียง สถานที่ในการแสดง ด้านอุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เวที แสง โดยมีอาจารย์
ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา 
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(ซ้าย) ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการดนตรีไทยนิทัศน์จากรายวิชาการแสดงดนตรี 

(ขวา) โครงการ เทศกาลดนตรี Turn Professional Recital 2021 ในรายวิชาดนตรีต่อหน้าสาธารณชน 
 
 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ผ่านมา อยู่ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภาค
ต้นและภาคปลาย ท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในช่วงภาคต้นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ในภาคปลายเป็นการจัดการเรียนการสอนผสม
ระหว่างผ่านระบบออนไลน์และการเรียนในที่ตั้ง การเรียนการสอนจึงถูกปรับตามกระบวนการของรายวิชา  
 ส าหรับรายวิชาทฤษฎี อาจารย์สามารถบรรยายผ่านระบบอินเตอร์เนต เช่น โปรแกรม Zoom อาจารย์
สามารถบรรยายและพูดคยุกับนิสิตได้ เช่นเดียวกับในชั้นเรียน โดยท าการวัดผล/ประเมินผลผ่าน Plat Form ต่างๆ 
เช่น Google Form ซึ่งสามารถก าหนดเนื้อหา สัดส่วนคะแนนในการประเมิน และแจ้งผลการประเมินได้ทันที 
 ส าหรับรายชาปฏิบัติ ในกรณีที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ (นิสิตมีเครื่องดนตรี สามารถปฏิบัติดนตรี
ในที่พักได้) อาจารย์สามารถสอนปฏิบัติผ่านระบบอินเตอร์เนต เช่น โปรแกรม Zoom ได้เช่นกัน การวัดประเมินผล
อาจเป็นไปในรูปแบบตัวต่อตัว (Private) ซึ่งสามารถประเมินผลการปฏิบัติของนิสิตได้เช่นเดียวกับการสอนในที่ตั้ง 
 

  
(ซ้าย) ตัวอย่างการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโปรแกรม Zoom 

(ขวา) ตัวอย่างการสอนรายวิชาปี่พาทย์ 4 ผ่านโปรแกรม Zoom 
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2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้าง

ศิลปินบัณฑิต โดยอาจารย์เป็นผู้แนะน าแนวทางในการแสวงหาความรู้ เพ่ือปลูกฝังให้นิสิตสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เช่น ทักษะในการค้นคว้าความรู้ทางด้านดนตรี ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งทักษะเหล่านี้ ได้ถูกปลูกฝังในรายวิชา ประวัติดนตรีตะวันตก ประวัติดนตรีไทย การแสดงดนตรี 
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นต้น  

นอกจากการเรียนการสอนในรายวิชาตามกระบวนการหลักสูตร ยังมีการการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ โครงการการประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยให้นิสิตและบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ โดย
เป็นทั้งผู้ชม ผู้ร่วมการแข่งขัน ผู้ร่วมสัมมนา ผู้แสดง และผู้ด าเนินโครงการ และยังมีกี่จัดตั้ง Company in wall 
อันได้แก ่Buu Symphonic, Buu Bigband, Buu Chorus, Traditional Music เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความมุ่งมั่น ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการ
ประมวลผลของข้อมูล เพ่ือให้เกิดแนวคิดและการปฏิบัติใหม่อยู่เสมอ 

 

2.5 Student Assessment 
2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการประเมินนิสิต

เป็นล าดับ ทั้งการประเมินการรับนิสิตแรกเข้า รวมไปถึงการประเมินศักยภาพของนิสิตระหว่างการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรฯ มีการประเมินคัดเลือกนิสิตแรกเข้าที่เน้นภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยการสมัครสอบตรงเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องผ่าน
กระบวนการสอบภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการออกข้อสอบที่พิจารณาโดยคณาจารย์แต่ละวิชาเอก รวมไปถึงการสอบ
ภาคปฏิบัติที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่
ประกาศไว้ในเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง ตัวอย่าง การสอบปฏิบัติ
วิชาเอกดนตรีไทย ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปฏิบัติบทเพลง ทั้งเครื่องมือปี่พาทย์ เครื่องสาย และขับร้อง  ในรายการ
ที่ก าหนดไว้ให้ และปฏิบัติเพลงที่นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการผู้คุมสอบ และทักษะทาง
ดนตรีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา การสอบปฏิบัติวิชาเอกดนตรีสากล ตัวอย่าง การสอบปฏิบัติวิชาเอก
ดนตรีสากล ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปฏิบัติบทเพลง เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เครื่องลิ่มนิ้ว 
ขับร้อง เครื่องดนตรีไฟฟ้า และเครื่องสาย โดยได้ก าหนด ให้สอบ ทักษะการอ่านโน้ตและการฟัง และทักษะ การ
ปฏิบัติเครื่องมือเอก ทั้งนี้จะประเมินนิสิตที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีความน่าจะเป็นที่จะสามารถพัฒนา
ตนเองตามหลักสูตรที่วางไว้ได้ 

หลักสูตรฯ มีการวางแผนการประเมินศักยภาพของนิสิตในระหว่างที่ศึกษาอยู่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้
ประเมินนิสิตในองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีดนตรี ในรายวิชาทฤษฎีดนตรีไทยและทฤษฎีดนตรี สากลเบื้องต้นที่มี
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ความส าคัญต่อการเรียนในรายวิชาดนตรีอ่ืนๆ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย เมื่อพบว่านิสิตมีข้อบกพร่องใน
เนื้อหาใดก็จัดท าการสอนเสริมในรายเนื้อหานั้น 

หลักสูตรฯ มีการวางแผนการประเมินศักยภาพของนิสิตก่อนที่จะส า เร็จการศึกษา โดยแยกเป็นวิชาเอก
ดนตรีไทยและวิชาเอกดนตรีสากล ทั้งนี้การประเมินของวิชาเอกดนตรีไทยได้มีการจัดตั้งโครงการเพ่ือน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีก่อนส าเร็จการศึกษาในรายวิชา 77240259 การแสดงดนตรี (Music Concert) 
และรายวิชา 77340659 เพลงเดี่ยว (Solo and Advance Performance) วิชาเอกดนตรีสากลมีการประเมินใน
รายวิชา 772412 การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 2 (Music Production and Concert II) 
 

2. 5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 

การประเมินผลการเรียนของนิสิตในรายวิชาต่าง ๆ ขณะที่ก าลังศึกษา หลักสูตรฯ รับผิดชอบรายวิชา
เฉพาะในสาขาวิชาดนตรี ทั้งวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
โดยก าหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร มีการประเมินตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 
การประเมินกลางภาค การประเมินปลายภาค การเก็บคะแนนย่อย ตัวอย่าง วิชาเอกดนตรีสากลก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินในรายวิชาปฏิบัติโดยใช้โครงสร้างเดียวกัน นิสิตสอบปฏิบัติทักษะเครื่องดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการที่
ประกอบไปด้วยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีและอาจารย์พิเศษเป็นผู้ประเมินผล โดยมีการประชุมเรื่องเกณฑ์
ประเมินของวิชาเอกดนตรีและเเจ้งให้คณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอนเเละนิสิตรับทราบโดยทั่วกัน  

  โดยมีการปรับคะแนนสอบและหัวข้อการให้คะแนนของการสอบปฏิบัติทั้งกลางภาคและปลายภาค ซึ่งมี
ปรับปรุงคุณภาพโดยแยกแยะตามจุดประสงค์อย่างชัดเจนเพ่ือให้และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมี
เกณฑ์ดังต่อไปนี้  

ในส่วนของสัดส่วนคะแนนนั้น ได้แบ่งสัดส่วนเป็น สอบกลางภาค สอบปลายภาค  จิตพิสัย พัฒนาการ 
แบบฝึกหัดพิเศษ  

โดยมีการแจ้งให้นิสิตรับทราบในชั่วโมงเเรกในการเรียน และในระบบ reg.buu.ac.th 
 

  
(ซ้าย) การแบ่งช่วงคะแนนวิชาทฤษฎี (ขวา) การแบ่งช่วงคะแนน า 

 
โดยหลังจากการประเมินแล้วนั้น นิสิตจะได้ข้อเสนอเเนะจากผู้สอนเพ่ือน าไปปรับปรุง หลังจากนั้นผู้สอน

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

กระบวนการให้คะแนนส าหรับการประเมินผู้เรียนได้ถุกออกแบบให้มีความชัดเจน เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ 
โดยมีการจัดการประชุมเพื่อจัดท าท าเกณฑ์การประเมิน ดังเช่นในรายวิชาทักษะปฏิบัติ ดังนี้  
ตารางท่ี 2.5.1 เกณฑ์การประเมินในรายวิชาปฏิบัติ 
ล าดับ รายการ คะแนน (5 คะแนน) 
1 Music Interpretation  

2 Technique (Tempo, Articulation, Dynamic)  
3 Tone Quality, Intonation  

4 Performance  
5 Perfection (Memories, Lyrics)  

 รวม (25 คะแนน)  

 
เกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นตัวบ่งชี้ การบรรเลง การขับร้องตามมาตรฐาน ที่บรรลุไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของรายวิชา มีการประเมินการสอบ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเ ศษ ที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีในการประเมิน และมีการประเมินผลวิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินทุกปีการศึกษา 

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

หลักสูตร ฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนที่มีผลประเมินจากนิสิตในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ส าหรับการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน สามารถ
จ าแนกได้เนประเด็นดังนี้ 
  1) การสอบทฤษฎี เป็นการสอบแยกในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนด าเนินการแจ้งเกณฑ์การประเมิน 
วิธีการสอบ และเมื่อนิสิตสอบแล้วทราบผลแล้ว อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนสอบไว้ในระบบ reg.buu.ac.th เพ่ือ
แจ้งให้นิสิตทราบผลการสอบในระบบของนิสิตเช่นกัน อาจารย์ผู้สอนเฉลย/ชี้แจงผลการประเมิน (เฉลยข้อสอบ) ให้
นิสิตทราบ ด้วยวิธีนี้ นิสิตสามารถเข้าใจถึงเนื้อหา เพ่ือช่วยพัฒนาการการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียน
ต่อไปตลอดภาคการศึกษาและทราบถึงพัฒนาการของตนเองได้ 

2) การสอบปฏิบัติ สาขาวิชาดนตรีก าหนดให้สอบปฏิบัติกลางภาค สอบปฏิบัติปลายภาค รวมไป
ถึงโครงการที่การสอบปฏิบัติ มีการประเมินโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ ที่เป็นอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือประเมินผลการเรียนและพัฒนาการด้านการเรียนของนิสิต เมื่อนิสิตปฏิบัติดนตรีต่อหน้า
คณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะประเมินโดยให้คะแนนตามแบบประเมิน และคณะกรรมการจะประเมินและ
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงให้นิสิตทราบหลังจากการสอบโดยทันที ทั้งการแจ้งด้วยวาจา และ
รายละเอียดเป็นรายงานเอกสาร 
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2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
หลักสูตร ได้ก าหนดและด าเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาวิชาดนตรี โดยนิสิตสามารถเข้าถึง

กระบวนการร้องทุกข์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
  การร้องทุกข์กับอาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นิสิตเกิดปัญหาด้านการเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิต
สามารถแจ้ง ร้องทุกข์กับอาจารย์ผู้สอนเป็นขั้นต้น 

การร้องทุกข์กับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี นิสิตสามารถปรึกษาได้โดยตรง ในรายชั่วโมงให้ค าปรึกษา
โดยตรง ด้วยช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ หากมีปัญหาในการเรียนการสอน อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ช่วยประสานงาน และด าเนินการให้เบื้องต้น 

การร้องทุกข์กับส านักงานจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ส านักจัดการศึกษาเปิดรับเรื่องค าร้องเบื้องต้น
ส าหรับนิสิตด้านการจัดการเรียนการสอน หรือเรื่องทั่วไป 

การร้องทุกข์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง facebook fanpage คณะดนตรี
และการแสดง รวมไปถึงเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 
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. 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี จัดส ารวจความต้องการของ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า เพ่ือวางแผนการสนับสนุนในพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ใน
ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตร ฯ สนับสนุนให้อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ฯ สร้างผลงานวิชาการ 
ประกอบด้วย งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน บทความ เพ่ือยื่นเสนอพิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
รอบการประเมิน รวมไปถึง การเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา โครงการสัมมนาเรื่องการ
เขียนเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น  

หลักสูตร ฯ วางแผนในการเพ่ิมอัตราอาจารย์ประจ า เพ่ือให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการด้าน
การเรียนการสอน 
 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาดนตรีมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 13 คน อาจารย์พิเศษ 29 คน โดยมีนิสิตทั้งหมด 171 คน 

 เมื่อคิดค่า FTE นิสิต ได้ 129.49 ค่า FTE ของอาจารย ์ได้ 19.3 เมื่อค านวณสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์แลว้ ได้ 6.7 
ในการประชุมสาขาวิชาดนตรี มีวาระให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกชั้นปี ติดตามเรื่องผลการเรียนของนิสิต 

และอาจารย์แต่ละท่านรายงานผลการปฏิบัติงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 
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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) งานกจิกรรมนิสิตและกิจกรรม
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
ในหน่วยงาน/กรรมการประเมินการสอน/ในหลักสูตรและการสอน (5) งานวิชาการ (6) งานที่ได้รับมอบหมาย (7) 
งานที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัย และ (8) ภาระงานด้านอื่น โดยให้อาจารย์แต่ละคนส่งไปทางสาขาวิชา และ
สาขาวิชาจะด าเนินการส่งไปให้คณะ เพ่ือ พิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
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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 ได้แก่ 

อาจารย์ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ ด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง การประพันธ์ท านองบทเพลงร้องจาก
วรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา : ห้วงแห่งรัก 

อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ ด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง การประพันธ์เพลงระบ าโบราณคดี ปราสาท
เขาน้อยสีชมพู จังหวัดสระแก้ว 

อาจารย์ อัครพล เดชวัชรนนท์ ด าเนินโครงการวิจัยการประพันธ์บทเพลง "Clarinet Evolution" 
ส าหรับการบรรเลงเดี่ยวคลาริเน็ตและคอมพิวเตอร์ 

 
2.6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 
สาขาวิชาดนตรี ได้มีแผนที่จะรวบรวมข้อมูลผลงานด้านวิชาการและมีการด าเนินการจัดการประสัมพันธ์

แก่อาจารย์ผู้สร้างผลงาน เช่น การได้รับรางรางวัล การได้รับต าแหน่งทางวิชา จบการศึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นแสดง
ความยินดีและเป็นประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ ในรูปแบบของการท าป้ายประกาศ เวปไซต์ของคณะดนตรีและ
การแสดง รวมไปถึงเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 

 
ภาพการประกาศแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน facebook  
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2. 6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement. 
ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีกิจกรรมด้านงานวิจัยดังนี้  

1) โครงการวิจัยเรื่อง “การประพันธ์เพลงระบ าโบราณคดี ปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัด
สระแก้ว” โดยอาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา วิชาประพันธ์เพลงไทย 
วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทักษะดนตรีไทย การแสดงดนตรี ฯลฯ   

2) โครงการวิจัยเรื่อง “การประพันธ์ท านองบทเพลงร้องจากวรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา: ห้วง
แห่งรัก” โดยอาจารย์ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ มีการบูรณาการกับรายวิชาทักษะขับร้อง วิชาการประพันธ์เพลง
ตะวันตก การสอดท านองตะวันตก วิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน วิชาขับร้องประสานเสียง การแสดงดนตรีต่อ
หน้าสาธาณะชน ฯลฯ 

3) การประพันธ์บทเพลง "Clarinet Evolution" ส าหรับการบรรเลงเดี่ยวคลาริ เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การท างานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ก าหนดคู่เทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการขอข้อมูลอยู่ระหว่าง

การด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ 
 

ตารางที่ 2.6.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ - - - - - 

2. รองศาสตราจารย์ - - - - - 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 1 4  ร้อยละ 50 
4. อาจารย์ 8 1 9  ร้อยละ 55.6 

5. อาจารย์พิเศษ 29 5 29  ร้อยละ 13.79 
รวม 40 7 47  ร้อยละ 21.3 

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 
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ตารางท่ี 2.6.2 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 

ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
2559 20.3 112.23 5.52 

2560 20.3 141.59 7 
2561 21.3  153.79 7.2 

2562 21.3 129.88 6.1 

2563 21.3 129.49 6.1 
 
ตารางท่ี 2.6.3 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 - 1 - - 1 1 : 11 
2560 1 6 1 - 8 8 : 11 

2561 - 6 - - 6 6 : 11 

2562 - 6 2 1 9 9 : 11 
2563 - 5 - - 5 5 : 11 

 
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 เครื่องเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคล ากรเพ่ือให้
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 โดยมีวิธีการในการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยยึดระเบียบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ใน
การด าเนินการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้แต่ละคณะที่จะรับสมัครบุคลากรเพ่ิมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาก่อนที่จะมีการสอบสัมภาษณ์ที่คณะฯ และจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL ทั้งนี้ผลคะแนนต้องผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2557-2560 ส่วนสายสนับสนุนจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก และสอบภาค ข. ที่คณะฯ 
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ตารางท่ี 2.7.1 วิธีการสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคคลเพื่อเป็นพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

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

-แผนอัตราก าลัง 
-จ านวนกรอบอัตราก าลัง
คณาจารย์ตามเกณฑ์
ก าหนด 
-จ านวนกรอบอัตราก าลัง
สายสนบัสนุนตามเกณฑ์
ก าหนด 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

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

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาหรือคดัเลือก 
ประกอบด้วย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วน
งาน 1 คน 
- ผู้แทนจากสภาพนักงาน 1 
คน 
- ผู้แทนจากกองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 
- เจ้าหน้าท่ีคณะฯ ท่ี
ปฏิบัติงานด้านบุคลากร 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

-ระเบียบและขั้นตอน
วิธีการสรรหาหรือคัดเลือก 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน 

ประชุมคณะกรรการสรร
หาประชุมเพื่อก าหนด
วิธีการ ขั้นตอน ตลอดจน
เงื่อนไขต่างๆ 

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

จัดท าวาระการประชุม
พร้อมเอกสารแนบ 

1. จ านวนการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการ 
2. ความส าเร็จของการท า
ประกาศ 

คณะกรรม 
การประจ า 

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

กรรมการสรรหาหรือ
คัดเลือกด าเนินการสอบ
ข้อเขียน ,   สอบภาคปฏิบตัิ
, สัมภาษณ ์

-จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก ส านักงาน
คณบด ี

บรรจุพนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลยั 

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

จัดท าค าสั่งจ้าง, ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน, รายละเอยีด
บุคลากร 

-ความส าเร็จของการบรรจ ุ เจ้าหน้าท่ี
บริหารงาน 
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ส่วนส าคัญที่คณะฯ จ าเป็นจะต้องพิจารณาคือ คุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร กับภาระงานที่

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

2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน
โดยด าเนินการตามแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการแสดงดังนี้ 
 

การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ภาระงาน ค่าน้ าหนัก 
1. ภาระงานประจ า-คุณภาพ 40 
2. การบริการ 20 
3. ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 20 

4. งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม  10 
5. อบรม-สัมมนา  10 

 
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

สมรรถนะหลัก 
ความคาดหวัง 

สายสนับสนนุ อาจารย์ 

ก.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  3 
ก.2 การบริการ 4  

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

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

activities are implemented to fulfil them. 
 คณะดนตรีและการแสดง ได้ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนตามความจ าเป็นของการ
ด าเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นล าดับแรก ในปี พ.ศ. 2563 มีบุคคลากรเข้าร่วมการอบรม-สัมมนาดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7.2 เข้าร่วมการอบรม-สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
ชื่อบุคคลากร ต าแหน่ง โครงการ 

ชลธิกา บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย
เบื้องต้น 

ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าท่ีวิจัย โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่
เกิดขึ้นจากงานวิจัย 

ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าท่ีวิจัย ประชุมช้ึแจงแนวปฎิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางสาวอัมพร ข าภู่ และ นางสาวบุษกร 
มณีสุธรรม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 

นางสาวอัมพร ข าภู่ และนางสาวบุษกร 
มณสีุธรรม 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โ ค ร ง ก า ร เ ส ว น า ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 

ปาณิศา กิมทรง / อัมพร ข าภู่ นักวิ ชาการคอมพิ ว เตอร์  / 
เจ้าหน้าท่ีบริหางานท่ัวไป  

อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น  Google Forms เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

นางสาวปาณิศา กิมทรง / นางสาวอัมพร 
ข าภู่ 

นักวิ ชาการคอมพิ ว เตอร์  / 
เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป 

อบ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น  Microsoft Forms เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

น.ส.บุษกร มณีสุธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา" 

นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ นักวิเคนโยบายและแผน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง 
นางสาวชลธิกา บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ส าหรับการตอบรับความต้องการในการพัฒนาบุคคลากร อยู่ในระหว่างการจัดตั้งแผนในปีถัดไป 
 

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

ด าเนินไปตามแผนของคณะดนตรีและการแสดง 
 

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

บุคลากรสายสนับสนุน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ห้องสมุด - - - - - 

ห้องปฏิบัติการ - 4 - - 4 

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ - - 1  1 
บริการอ่ืน - 3 1 1 5 
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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. 
หลักสูตรมีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการรับเข้าศึกษาเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างทั่วถึงและ

ทันสมัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาดนตรีหลักสูตรที่
ปรับปรุงในปี 2559 ได้ก าหนดนโยบายการรับนักศึกษาดนตรีไว้อย่างชัดเจนและมีการก าหนดเกณฑ์การรับเข้า
ศึกษาโดยการส่งเสริมการรับนักศึกษาตามวาระของมหาวิทยาลัย จากนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีใน
โครงการภาคตะวันออกทั่วประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโครงการรับตรงทั่ว ประเทศ มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการรับเข้าศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ของคณะดนตรี
และการแสดง Facebook ของคณะดนตรีและการแสดงนอกจากนี้ยังจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้ขอข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
รับข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย ดังนั้นหลักสูตรจึงวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น 

 

 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



46 

นอกจากนี้ยังมีการประสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2559 ยังมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage คณะดนตรีและการ
แสดง facebook fanpage ดนตรีไทย-คณะดนตรีและการแสดง เป็นต้น 

หลักสูตรฯ มีการประเมินคัดเลือกนิสิตแรกเข้าที่เน้นภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยการสมัครสอบตรงเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องผ่าน
กระบวนการสอบภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการออกข้อสอบที่พิจารณาโดยคณาจารย์แต่ละวิชาเอก รวมไปถึงการสอบ
ภาคปฏิบัติที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่
ประกาศไว้ในเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง ตัวอย่าง การสอบปฏิบัติ
วิชาเอกดนตรีไทย ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปฏิบัติบทเพลง ทั้งเครื่องมือปี่พาทย์ เครื่องสาย และขับร้อง ในรายการ
ที่ก าหนดไว้ให้ และปฏิบัติเพลงที่นอกเหนือจากรายการที่ก าหนดต่อหน้าคณะกรรมการผู้คุมสอบ และทักษะทาง
ดนตรีอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา การสอบปฏิบัติวิชาเอกดนตรีสากล ตัวอย่าง การสอบปฏิบัติวิชาเอก
ดนตรีสากล ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปฏิบัติบทเพลง เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เครื่องลิ่มนิ้ว 
ขับร้อง เครื่องดนตรีไฟฟ้า และเครื่องสาย โดยได้ก าหนด ให้สอบ ทักษะการอ่านโน้ตและการฟัง และทักษะ การ
ปฏิบัติเครื่องมือเอก ทั้งนี้จะประเมินนิสิตที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีความน่าจะเป็นที่จะสามารถพัฒนา
ตนเองตามหลักสูตรที่วางไว้ได้ 

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

evaluated. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดเกณฑ์การ

คัดเลือกนสิิตและวิธีการประเมินทั้งการสอบคัดเลือกในรายวิชาทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรีข้อสอบทฤษฎีดนตรีที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานดนตรีเบื้องต้นและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ด้านดนตรีเพ่ือประเมินความรู้ความ
เข้าใจของนิสิตในการประเมินการปฏิบัติดนตรีมีการระบุเนื้อหาและบทเพลง เกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจนเพ่ือให้
นิสิตมีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

ตัวอย่างหลักเกณฑ์การประเมินสอบรับนิสิตเข้าศึกษาต่อ ในปี พ.ศ. 2563 
คลิปวิดีโอ 1 แนะน าตัว ผลงาน จุดเด่นของตัวเอง เหตุผลที่อยากมาเรียนที่คณะดนตรีและการแสดง 
คลิปวิดีโอ 2 บรรเลงบทเพลงที่ตนเองถนัด ไม่เกิน 5 นาที มีเสียงบรรเลงประกอบ หรือไม่มีก็ได้ หากมี

เสียงบรรเลงประกอบ ต้องไม่ดังกว่าเสียงบรรเลงเครื่องดนตรีหลัก 
คลิปวิดีโอ 3 เลือกไล่บันไดเสียงพ้ืนฐาน Major และ Minor ทั้งหมด 3 บันไดเสียง พร้อมด้วย Arpeggio 

ไม่ช้า ไม่เร็วจนเกินไป ไม่เกิน 4 sharp 4 flat  หรือ 
คลิปวิดีโอ 3 ทักษะปฏิบัติการขับร้อง ให้อัดคลิปการร้องเพลงแบบมีดนตรีประกอบ โดยแบ่งออกเป็น

ประเภทการขับร้อง ดังนี้  
 1) Classic Pop Jazz 
  - เพลงไทย   1  บทเพลง (บังคับ) 
  - เพลงสากล  1 บทเพลง (บังคับ) 
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หมายเหตุ : ในกรณีสอบเข้าการขับร้อง Jazz หรือ Classic หากสามารถขับร้องบทเพลงประเภท ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ใ ห้
เพ่ิมเติมเป็นบทเพลงที่ 3 

 2) ลูกทุ่ง 
  - เพลงช้า   1  บทเพลง  
  - เพลงเร็ว  1 บทเพลง  

หมายเหตุ : หากมีความสามารถร้องเพลงแนวอ่ืนนอกเหนือจากบทเพลงลูกทุ่งให้เพ่ิมเติมเป็นบทเพลงที่ 3 
 

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีนิสิตแรกเข้าตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1) เอกดนตรีสากล รหัสนิสิต 60 จ านวน 75 คน ไม่มารายงานตัว 13 คน พ้นสภาพเนื่องจาก 
ขาดคุณสมบัติ 6 คน พ้นสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 5 คน พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระเงิน 4 คน ลาออก 
8 คน เหลือจ านวน 39 คน 

2) เอกดนตรีไทยจ านวน รหัสนิสิต 60 จ านวน 23 คน ไม่มารายงานตัว 15 คน เหลือจ านวน 8 คน 
3) เอกดนตรีสากล รหัสนิสิต 61 จ านวน 73 คน ไม่มารายงานตัว 5 คน สละสิทธิ์ 1 คน สภาพ

เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 2 คนลาออก 5 คน พ้นสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 14 คน พ้น
สภาพเนื่องจากไม่ช าระเงิน 3 คน เหลือจ านวน 43 คน 

4) เอกดนตรีไทยจ านวน รหัสนิสิต 61 จ านวน 8 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน ลาออก 1 คน พ้น
สภาพเนื่องจากไม่ช าระเงิน 1 คนเหลือจ านวน 5 คน 

5) เอกดนตรีสากล รหัสนิสิต 62 จ านวน 61 คน ไม่มารายงานตัว 5 คน ลาออก 4 คน พ้นสภาพ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 4 คน คงเหลือ 48 คน 

6) เอกดนตรีไทย รหัสนิสิต 62 จ านวน 6 คน ไม่มารายงานตัว 1คน พ้นสภาพคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึงเกณฑ์ 1 คน  เหลือจ านวน 4 คน 

 7) เอกดนตรีสากล รหัสนิสิต 63 จ านวน 75 คน ไม่มารายงานตัว 3 คน ลาออก 5 คน พ้นสภาพ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ 9 คน คงเหลือ 54 คน 

8) เอกดนตรีไทย รหัสนิสิต 63 จ านวน 6 คน ไม่มารายงานตัว 3 คน เหลือจ านวน 3 คน 
 

         จากการอภิปรายเรื่องจ านวนนิสิตคงเหลือ นิสิตรับเข้า นิสิตที่ลาออกและอ่ืนๆ สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้
ดังนี้ นิสิตที่ไม่มารายงานตัว อาจเป็นเพราะค่าเทอมของคณะที่สูง ในระดับนิสิตไม่สามารถจ่ายไหว อาจเป็นเพราะ
ความไม่พร้อมจากฐานะทางบ้าน นิสิตที่ลาออกเนื่องจาก นิสิตไม่สามารถเรียนปฏิบัติดนตรีได้ตามที่หลักสูตร
ต้องการ และนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง เป็นผลมาจากการนิสิตเรียนไม่ได้ตามที่แต่รายวิชา
ก าหนด โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีจะเป็นผู้ดูแลก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและรายงานในที่
ประชุมสาขาตามวาระ 
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2. 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดการให้
ค าปรึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นิสิตในที่ปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ชม. และได้มีการตั้งเฟสบุ๊คกลุ่่ม
ส าหรับนิสิตในที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์ประจ าเครื่องมือเอกคอยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพ การแข่งขันทักษะทางการแสดงดนตรี 
และการท างานต่างๆ นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างทักษะเฉพาะที่นิสิต
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น การน านิสิตไปท ากิจกรรมนอกหลักสูตร ภายนอกพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพ การเชิญวิทยากรที่เป็นวิทยากรของเครื่องมือหลักเพ่ือให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแข่งขัน การแสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์ โดยจัดแสดงในรูปแบบที่นิสิตถนัดและสามารถใช้ทักษะเฉพาะตัวในการสร้างงาน 
รวมถึงสิ่งที่ส าคัญคือการได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

  
นิสิตวิชาเอกดนตรีไทยท ากิจกรรมนอกหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจเจ้าพระยา 

 

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

หลักสูตรนี้จัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งทางร่างกายสังคมและจิตใจที่เอ้ือต่อการสอน การวิจัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียนในคณะดนตรีและการแสดง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่เรียนเช่นห้องบรรยาย
ขนาดเล็ก ห้องบรรยายขนาดใหญ่ ห้องเรียนฝึกดนตรีขนาดเล็ก MUPA 1 Music Hall และ Black Box Room 
รวมถึงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการของคณะดนตรีและการแสดง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัดงานที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ส าหรับการแสดงสาธารณะ มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ ทั้งวิชาเอกดนตรีไทยและวิชาเอกดนตรีสากล เพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสุขทั้งกายและใจที่ดี 
ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ทางคณะได้ด ามีการปรับภูมิทัศน์ เพ่ิมพ้ืนที่การท ากิจกรรมให้นิสิต 
บริเวณชั้น 1 คณะดนตรีและการแสดง รวมไปถึงการเพ่ิมสถานที่จัดแสดง การจัดการเรียนการสอน การฝึกซ้อมใน
ระดับมาตรฐาน ได้แก่ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  
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ตารางท่ี 2.8.1 การรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 
จ านวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษา (เฉพาะ 
ป.ตรี) 

1/2559 150 130 133 92 82 

1/2560 110 130 98 70 59 

1/2561 82 130 81 72 61 

1/2562 70 130 67 61 54 

1/2563 166 130 81 78 78 
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 92 82 70 67 66 66 64 61 19 18 605 

2560 70 59 50 48 48 47 41 40   403 

2561 72 61 50 49 47 47     326 
2562 61 54 48 48       211 

2563 64 57         121 
หมายเหต ุ:  
1. แสดงข้อมูลเป็นภาคการศึกษา ณ สิน้สัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับรวมจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกปกีารศึกษา 
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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. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาดนตรี มีการ

บริหารจัดการหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกดนตรีไทยและวิชาเอกดนตรีตะวันตก ส าหรับวิชาเอก
ดนตรีไทย มีการจัดโครงสร้างของห้องในประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้มีความชัดเจนในการใช้งาน แบ่งออกเป็น ห้องเก็บ
เครื่องและห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนตามธรรมชาติของรายวิชา ที่
แบ่งออกเป็นวิชาเอกปี่พาทย์ วิชาเอกขับร้องเพลงไทย มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีในการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อจ านวน
นิสิตวิชาเอกดนตรีไทย โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้ท าการจัดซื้อ เครื่องดนตรีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยเครื่องเครื่องดนตรีที่ท าการจัดซื้อได้แก่ เครื่องเป่า ขลุ่ยเพียงออ รางและผืนระนาดเหล็กมโหรี ฆ้องวงเล็ก และ
ในส่วนของเครื่องดนตรีที่ ช ารุดได้วางแผนซ่อมปรับปรุงในอนาคตต่อไป 

ในส่วนของ วิชาเอกดนตรีตะวันตก ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการต่อเติมของห้องปฏิบัติการ ในส่วนของ
คณะดนตรีและการแสดง และบรรจุ เปียโนไฟฟ้า เปียโนอัพไรท์ และแกรนด์เปียโน ในแต่ละห้องเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ใน
การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติดนตรี และแต่ละห้อง 

ในส่วนของห้องเรียนทางคณะห้องเรียน Smart Classroom ที่มีอุปกรณ์การน าเสนอท่ีสมัย 
 

  
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ที่มีเครื่องดนตรีพร้อมและเพียงพอส าหรับนิสิตแบ่งเป็นห้องปี่พาทย์และห้องเครื่องสาย 

 

  
ห้องซ้อมแบบส่วนตัว ที่มีเครื่องดนตรีเตรียมไว้ให้นิสิต 
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ห้อง Smart Classroom มีอุปกรณ์การเรียนการสอนหน้าจอแบบสัมผัสที่ทันสมัย  

 

  
ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติดนตรีด้วยเครื่องดนตรีมาตรฐาน 

 

  
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเสียง 

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

and research. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ยังไม่มีห้องสมุด 

ส าหรับหลักสูตรแต่ ได้มีการการส ารวจความต้องการของคณะดนตรีและการแสดง เพ่ือจัดซื้อหนังสือท่ีความจ าเป็น
ต่อการค้นคว้าหาความรู้ของนิสิตเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยได้มีระบบการสั่งซื้อหนังสือ เข้าห้องสมุด เช่น 
เมื่อทางห้องสมุดเเจ้งโควตา ที่สามารถสั่งหนังสือที่คณะต้องการให้ห้องสมุดซื้อเข้า ทางคณะได้ตรวจสอบความ
ต้องการเเละข้อมูลต่างๆ เเละให้อาจารย์เเละผู้เกี่ยวข้อง คัดเลือกเเละตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่จะสั่งเข้าห้องสมุด 
เพ่ือให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่เพียงพอต่อนิสิตที่มีความต้องการ ทั้งนี้นิสิตของคณะดนตรีและการ
แสดงจึงใช้ห้องสมุดร่วมของทางมหาวิทยาลัย 
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2. 9 . 3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 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 
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  5) ห้องปฏิบัติการด้านการถ่ายท า จ านวน 1 ห้อง 
  6) ห้องโถงรับรองผู้ชม จ านวน 1 ห้อง 
  7) ห้องส านักงานอาคารปฏิบัติการ PA Center จ านวน 1 ห้อง 
  

 
ภาพระบบการตรวจสอบและจองห้องออนไลน์ 

  
โดยตามมาตรฐานการฝึกซ้อมนั้น ห้องซ้อมปฏิบัติการเดี่ยว นิสิตต้องใช้งานอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงต่อวัน 

หลักสูตรได้ท าการแก้ปัญหาความหนาแน่นของการใช้งาน โดยใช้ระบบตรวจสอบและจองออนไลน์การใช้ห้องที่อยู่
บนเวปไซด์ของคณะดนตรีและการแสดง 

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เกิดปัญหาเเละผลกระทบในการจัดการเรียนมากมาย เนื่องจากทางหลักสูตร มีการ
แก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างปกติ 
 

 
ห้องเรียนบรรยาย 

   
ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่ 
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ห้องมาตรฐานส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกซ้อม 

 

  
ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่ 

 

 
ห้องแสดงดนตรีแบบมาตรฐาน 

 
2.9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 

to support education and research. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ยังไม่มีห้อง คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือไว้ใช้งานระบบสารสนเทศ เเต่ทางคณะดนตรีและการแสดงได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wifi ภายในคณะดนตรี
และการแสดง โดยสามารถส่งสัญญาณได้เต็มพ้ืนที่การใช้งานในชื่อ MUPA 1 MUPA 2 MUPA 3 และยังมีสัญญาณ 
Wifi จากระบบของมหาวิทยาลัยที่ชื่อ Buu Wifi อ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษาได้
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ง่าย ในปัจจุบันนิสิตมีอุปกรณ์การสืบค้นเป็นของตนเองคณะจึงไม่ได้จัดอุปกรณ์ให้แก่นิสิต ซึ่งในอนาคตในระดับ
หลักสูตรจะมีการด าเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลให้แก่
นิสิต ในส่วนระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทางคณะได้มีเว็ปไซด์ของคณะ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลเเละเผยเเพร่
ข่าวสาร มีการป้อนข้อมูลข่าวสารต่างๆในคณะอย่างสม่ 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-อพยพ
หนีไฟประจ าปี 

จากการส ารวจนิสิตสาขาวิชาดนตรี พบว่ายังไม่มีนิสิตที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้มีการวางแผนพัฒนา
ส่วนที่จัดเตรียม เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องหากนิสิตเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขาหัก จะสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นิสิตได้ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงสิทธิในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2.10 Quality Enhancement 

2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าหนดจัดเสวนาผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ และผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
ข้อมูลน าเข้าในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  

 

 
โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
โดยมีการประเมินและปรับปรุงกลไกดังกล่าว จากการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

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

 
ผลจากการสัมมนา ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาดนตรี โดยให้บัณฑิตมีความรู้

และเข้าใจในเรื่องธุรกิจ การซ่อมสร้างเครื่องดนตรี การสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่ทันสมัย มีจิตวิทยาในการสื่อสาร 
องค์ความรู้เกี่ยวบริหารจัดการด้านการตลาด เพ่ิมรายวิชาที่บริษัทฯ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตร เพ่ิม
เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตให้เหมาะสมตามรายบุคคล เพ่ิมรายวิชาด้านการฝึกปฎิบัติฝึกงานในหลาย ๆ 
ประเภท เพื่อให้ทราบตัวตนเองอย่างจริงจัง 

ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรยังได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
 

แบบสอบถามความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ความคาดหวังต่อคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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แบบสอบถามความคาดหวังและความพึ่งพอใจของ “ศิษย์เก่า” คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อมูลที่เก่ียวกับความคาดหวังของศิษย์เก่า 

 

 

 
 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิตจากคณะดนตรีและการแสดง 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคณะดนตรีและการแสดงเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคณะดนตรีและการแสดง ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
จากข้อมูลข้างต้น หลักสูตรจะข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในล าดับต่อไป 
 
2.10.2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement. 
หลักสูตรได้ออกแบบกระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกช่องทาง ได้แก่ แบบสอบถาม การจัดเสวนาผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดงาน open house  
2. รวบรวมข้อมุลที่ได้ น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตร 
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3. การร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ฯ รวมถึง
อาจารย์นอกหลักสูตรในคณะดนตรีและการแสดง 

4. หลักสูตร ฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรว่มวิเคราะห์ เสนอความคิดเห็นเพ่ือใช้ในการออกแบบหลักสูตร 
5. หลักสูตร ฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 ท่าน เพ่ือวิพากษ์ ให้ความเห็นในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตร 
  6. หลังจากได้เสนอหลักสูตรเพ่ือพิจารณา และได้ผลการพิจารณา หลักสูตรได้ปรับปรุงตามกระบวน

พิจารณาหลักสูตรจากกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
    7. การติดตามการใช้งานหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
 

สาขาวิชาดนตรีได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามท่านประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมข า 
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลด้านโครงสร้างและ
เนื้อหาหลักสูตร นาวาอากาศโท ดร.วรเขต ทะโกษา อาจารย์คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณสุวรรณราช 
อยู่วรรณกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเครื่องดุริยางค์และสถาบันดนตรียามาฮ่า ให้ความกรุณาเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี  

หลังจากได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาดนตรีแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านและได้จัดกระบวนการเสวนาเรื่องของทิศทางการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นอนาคต โดยได้จัดการเสวนาทิศทางการปรับปรุงหลักสูร เพ่ือคณาจารย์และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
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โครงการเสวนาทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 

 
งานเสวนาทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรนี้ ทางหลักสูตรได้เชิญวิทยากรผู้ทรคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน อาจารย์ 

ดร,อดิศร จัทรสุข ผู้ช่วยผฝ่ายการนักศึกษา รักษาการแทนในต าแหน่งรองคณะบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร มุมมอง และแนวคิด ท่านที่สอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศบกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ มหาวิทยา ลัย
บูรพา เพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 
โครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 

 
ในการเสวนาทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เข้าร่วมการเสวนา ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรทาง
ศิลปะที่มีความทันสมัย การเสวนาได้จัดให้มีการ พูดคุยและซักถามตามข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงขึ้นมา ให้สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนที่ มีการฝึกประสบการณ์ 
การพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เรียนหรือบัณฑิตสามารถเลือกหาตัวตนของตัวเองได้อย่างมีอิสระในการ
วางแผนการศึกษาของตนเอง พร้อมทั้งการควบคุณคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต  
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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. 

หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเป็น
การหารือในกลุ่มย่อย ระหว่างที่ประชุมสาขาเพื่อพิจารณาถึงการเรียนการสอน การประเมินผล 

ในปัจจุบันการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในข้ันต้น ทางหลักสูตรจะรวบรวมข้อมูล และวางแผน
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการทบทวนการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 

 
2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าหนดแนวทางในการ
จัดท าโครงการวิจัยของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
ฯ อยู่เสมอ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีมีรายงานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
จ านวน 2 โครงการวิจัย ดังนี้ 

1) โครงการวิจัยเรื่อง “การประพันธ์เพลงระบ าโบราณคดี ปราสาทเขาน้อยสีชมพู จังหวัด
สระแก้ว” โดยอาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา วิชาประพันธ์เพลงไทย 
วิชาประวัติศาสตร์ดนตรีไทย วิชาทฤษฎีดนตรีไทย วิชาทักษะดนตรีไทย การแสดงดนตรี ฯลฯ   

2) โครงการวิจัยเรื่อง “การประพันธ์ท านองบทเพลงร้องจากวรรณคดีไทย เรื่องมัทนะพาธา: ห้วง
แห่งรัก” โดยอาจารย์ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ มีการบูรณาการกับรายวิชาทักษะขับร้อง วิชาการประพันธ์เพลง
ตะวันตก การสอดท านองตะวันตก วิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน วิชาขับร้องประสานเสียง การแสดงดนตรีต่อ
หน้าสาธาณะชน ฯลฯ 
    โครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการดังกล่าว มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนตามวิชาของอาจารย์ที่ด าเนิน
โครงการวิจัยนั้น ๆ 
 

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

คณะจัดให้มีสถานที่สืบค้นงานวิจัยและ สืบค้นระบบออนไลน์ประจ าคณะดนตรีและการแสดง 
คณะกรรมการหลักสูตร ฯ ยังด าเนินการรวบรวมข้อมูลของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ฯ ต่อไป 

ในปัจจุบัน คณะได้จัดท าแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อ
การเรียนการสอน เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ผลของ
แบบสอบถามมีดังนี ้
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2. 10. 6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement. 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบัน และ ผู้ใช้บัณฑิต และอยู่ระหว่างการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพ ที่น ามาจากการรวบรวมผลการ
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือท าให้การเกิดปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นไปอย่างมีระบบ  

 
ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ “ศิษย์เก่า” คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 
 
2.11 Output 

2.11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 มีการ
ด าเนินงาน ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของนิสิตของนิสิตปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลของปี
การศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มีข้อมูลนิสิตในหลักสูตร ฯ ดังนี้ 
นิสิตสาขาวิชาดนตรี 
 
ตารางท่ี 2.11.1 ตารางสถิติอัตราการรับเข้าและตกออกในแต่ละชั้นปี 

ปีท่ีเข้า รับเข้า สละสิทธิ์/ลาออก พ้นสภาพ ก าลังศึกษา ส าเร็จการศึกษา 

60 98 36 19 40 3 
61 81 13 21 47 0 

62 67 13 6 48 0 
63 81 5 16 57 0 

 นิสิตรหัส 60 อยู่ระหว่างการขอพิจารณาส าเร็จการศึกษา 
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ตารางท่ี 2.11.2 ตารางสถิติอัตราการสอบผ่านในแต่ละวิชาตามชั้นปี 

ปีที่เข้า 
รายวิชา จ านวนท่ี

ลงทะเบียน 
จ านวนนิสิตท่ี

สอบผ่าน 
จ านวนนิสิตท่ีสอบไม่

ผ่าน 

60 

77340059  เครื่องสายไทย 7 (Kruengsai VII) 2 2 - 

77340259  ป่ีพาทย์ 7 (Pipat VII) 5 5 - 

77340459  การขับร้องเพลงไทย 7 (Khubrong VII) 1 1 - 

77343459  เครื่องลม 7 (Winds VII) 9 8 1 

77343859  การขับร้องตะวันตก 7 (Voice VII) 7 7  

77344259  การประพันธเ์พลงตะวันตกขัน้มูลฐาน (Fundamental Composition) 16 14 2 

77346059  ดนตรีแจ๊ส 7 (Jazz VII) 8 8 - 

77348059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7 (Thai Country Singing VII) 1 1 - 

77348159  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีลูกทุ่ง (Arrangement for Thai Country 
Music) 

1 1 - 

77340559  ป่ีพาทย์มอญ (Pipat Mon) 5 5 - 

77340659  เพลงเดี่ยว (Pleng Deaw) 8 6 2 

77340759  ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music) 8 7 1 

77348259  การประพันธเ์พลงลูกทุ่ง (Composition for Thai Country Music) 1 1 - 

77240359  ดนตรีไทยนิพนธ ์(Thai Music Thesis) 8 3 5 

77241259  การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 2 (Music Production and 
Concert II) 

35 4 31 

77440859  เครื่องมือโท 3 (Minor Instruments III) 1 1 - 

77441359  หลักการสอนดนตรีระบบโคดาย และคาร์ลออร์ฟ (Kodaly and Carl Orff 
Principle of Teaching Music) 

38 37 - 

77240159  เทคนิคการปรับวง (Music Techniques for Thai Classical Ensemble) 8 8 - 

77240259  การแสดงดนตรี (Music Concert) 8 8 - 

77140159 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี (Research Methodology of Music) 40 37 3 

61 

77230159  คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย (Form and Analysis of Thai Classical 
Music) 

5 5 - 

77231259  คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก 1 (Forms and Analysis of 
Western Music I) 

43 39 4 

77330259  ป่ีพาทย์ 5 (Pipat V) 5 5 - 

77330759  เพลงมโหรี (Pleng Mahori) 5 5 - 

77330959  ป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์ (Pipat Dugdumbun) 5 5 - 

77333059  เปียโน 5 (Piano V) 2 2 - 

77333459  เครื่องลม 5 (Winds V) 3 3 - 

77333859  การขับร้องตะวันตก 5 (Voice V) 3 3 - 

77334159  ประวัติเครื่องดนตรีตะวนัตก (History of Western Musical 
Instruments) 

36 35 1 

77334459  การใช้ศัพท์ทางวิชาการด้านขบัร้อง (Vocal Academic Terms) 9 9 - 

77336059  ดนตรีแจ๊ส 5 (Jazz V) 11 10 1 

77336259  ประวัติดนตรแีจ๊ส (Jazz Music History) 13 13 - 

77336359  ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Improvisation II) 9 8 1 

77337059  ดนตรีสมัยนิยม 5 (Pop V) 12 12 - 

77338059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5 (Thai Country Singing V) 3 3 - 

77339159  เทคโนโลยีทางดนตรี 1 (Music Technology I) 3 3 - 

77339359  การบันทกึเสียงในสตูดโิอ 1 (Studio Recording I) 4 3 1 

77430059  การรวมวงขนาดเลก็ 5 (Ensemble V) 18 16 2 
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ปีที่เข้า 
รายวิชา จ านวนท่ี

ลงทะเบียน 
จ านวนนิสิตท่ี

สอบผ่าน 
จ านวนนิสิตท่ีสอบไม่

ผ่าน 

77430259  การรวมวง 5 (Band V) 5 5 - 

77430459  การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 5 (Jazz and Popular Music 
Ensemble V) 

22 13 9 

77430859 เครื่องมือโท 1 (Minor Instruments I) 9 8 1 

77431859  ดนตรีประกอบภาพยนตรข์ั้นแนะน า (Introduction to Films Scoring) 3 2 1 

77432159  คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1 (Keyboard for Voice Training I) 12 12 - 

77432359  การเต้นส าหรับนักร้อง (Dance for Singer) 7 7 - 

77433259  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊ 2 (Jazz Arranging II) 8 8 - 

77433359  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Arranging I) 12 10 2 

77230259  การประพันธเ์พลงไทย (Thai Classical Music Composition) 5 5 - 

77330359  ป่ีพาทย์ 6 (Pipat VI) 5 5 - 

77334259  การศึกษาอิสระด้านดนตรีตะวนัตก (Independent Study in Western 
Music) 

28 22 6 

77337259  ประวัติดนตรีสมัยนิยม (Pop Music History) 19 19 - 

77338259  วรรณกรรมและการวิจารณ์เพลงลูกทุ่ง (Literature and Criticism of 
Thai Country Music) 

4 4 - 

77339259  เทคโนโลยีทางดนตรี 2 (Music Technology II) 3 3 - 

77339459  การบันทกึเสียงในสตูดโิอ 2 (Studio Recording II) 3 3 - 

77430159  การรวมวงขนาดเลก็ 6 (Ensemble VI) 14 1 13 

77430659  การขับร้องประสานเสียง 5 (Chorus V) 9 8 1 

77430859  เครื่องมือโท 1 (Minor Instruments I) 2 2 - 

77431359  ดนตรีส าหรับเดก็ (Music for Children) 29 26 3 

77431559  ประวัติและพัฒนาการวงโยธวาทิต (Historical and Development for 
Marching Band) 

15 13 2 

77431759  ธุรกิจการดนตรีขัน้แนะน า (Introduction to Music Business) 6 6 - 

77432259  คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2 (Keyboard for Voice Training II) 11 11 - 

77433159  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊ 1 (Jazz Arranging I) 14 14 - 

77433559  การผลิตผลงานดนตร ี1 (Music Production I) 2 2 - 

77433659  การผลิตผลงานดนตร ี2 (Music Production II) 4 4 - 

62 

77220159 การบันทึกโน้ตเพลงไทย (Thai Classical Music Notation) 4 4 - 

77220259 เครื่องหนัง (Kruengnang) 4 4 - 

77220459  ประวัติดนตรีตะวันออก (History of Eastern Music) 4 4 - 

77221159  ทฤษฎีการประสานเสียง 1 (Theory of Harmony I) 51 21 30 

77320059  เครื่องสายไทย 3 (Kruengsai III) 1 1 - 

77320259  ป่ีพาทย์ 3 (Pipat III) 3 3 - 

77320659  ดนตรีไทยประกอบการแสดง (Thai Theatrical Music) 4 4 - 

77321059  เปียโน 3 (Piano III) 2 1 1 

77321259  เครื่องสาย 3 (Strings III) 1 1 - 

77321459  เครื่องลม 3 (Winds III) 7 7 - 

77321659  เครื่องตีประกอบจังหวะ 3 (Percussions III) 1 1 - 

77321859  การขับร้องตะวันตก 3 (Voice III) 13 11 2 

77322059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3 (Thai Country Singing III) 1 1 - 

77322259  ดนตรีแจ๊ส 3 (Jazz III) 13 13 - 

77322459 ดนตรีสมัยนิยม 3 (Pop III) 12 12 - 

77326159  ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Theory II) 13 7 6 

77327159  ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Theory II) 11 8 3 
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ปีที่เข้า 
รายวิชา จ านวนท่ี

ลงทะเบียน 
จ านวนนิสิตท่ี

สอบผ่าน 
จ านวนนิสิตท่ีสอบไม่

ผ่าน 

77327259  ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Improvisation I) 12 10 2 

77328159  การแต่งกายส าหรับนักร้อง (Costume for Singer) 4 4 - 

77328259  การแต่งหน้าส าหรับนักร้อง (Make up for Singer) 5 5 - 

77320159  เครื่องสายไทย 4 (Kruengsai IV) 1 1 - 

77320359  ป่ีพาทย์ 4 (Pipat IV) 3 2 1 

77320759  เพลงไทยพื้นบ้าน (Thai Folk Music) 5 5 - 

77320859  ดนตรีไทยในพุทธศาสนา (Thai Classical Music in Buddhism) 4 4 - 

77324159  หลักการสอนปฏิบัติเครือ่งดนตรีและการขับรอ้ง 1 (Pedagogy of Music 
Instruments and Voice Teaching I) 

8 8 - 

77324259  สัทอักษรส าหรับนักร้อง 1 (IPA for Singer I) 18 13 5 

77324359  สัทอักษรส าหรับนักร้อง 2 (IPA for Singer II) 4 1 3 

77120159 ประวัติดนตรีตะวันตก 1 (History of Western Music I) 55 51 4 

77420059  การรวมวงขนาดเลก็ 3 (Ensemble III) 18 18 - 

77420259  การรวมวง 3 (Band III) 6 6  

77420459  การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 3 (Jazz and Popular Music 
Ensemble III) 

24 24 - 

77120259  ประวัติดนตรเีอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (History of Southeast Asia 
Music) 

51 46 5 

77220359  การแปรท านองเพลงไทย (Thai Classical Music Counterpoint) 4 4 - 

77221359  การขับร้องประสานเสียง 3 (Chorus III) 48 47  

77221559  ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (History of Western Music II) 45 43 2 

63 

77110159 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (Elementary Music Theory I) 76 66 10 

77110259 การร้องโน้ตและการฟัง 1 (Sight Singing and Ear Training I) 90 62 28 

77210159 ฆ้องวงใหญ่ (Khong Wong Yai) 6 6 - 

77310059  เครื่องสายไทย 1 (Kruengsai I) 3 3 - 

77310259  ป่ีพาทย์ 1 (Pipat I) 1 1 - 

77310459  การขับร้องเพลงไทย 1 (Khubrong I) 1 1 - 

77310659  การขับร้องเพลงไทยขั้นมูลฐาน (Fundamental of Thai Vocal) 5 5 - 

77311059  เปียโน 1 (Piano I) 1 1 - 

77311259  เครื่องสาย 1 (Strings I) 1 1 - 

77311459  เครื่องลม 1 (Winds I) 7 6 1 

77311859  การขับร้องตะวันตก 1 (Voice I) 23 14 9 

77312059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1 (Thai Country Singing I) 8 6 2 

77312259  ดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz I) 13 13 - 

77312459  ดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop I) 18 17 1 

77410059  การรวมวงขนาดเลก็ 1 (Ensemble I) 40 36 4 

77410259  การรวมวง 1 (Band I) 7 6 1 

77410459  การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 1 (Jazz and Popular Music 
Ensemble I) 

30 29 1 

77010159  การขับร้องประสานเสียง 1 (Chorus I) 58 53 5 

77110359  ทฤษฎีดนตรีไทย (Thai Classical Music Theory) 59 53 6 

77210259  ประวัติดนตรีไทย (History of Thai Classical Music) 3 3 - 

77310559  การขับร้องเพลงไทย 2 (Khubrong II) 1 1 - 

77312259  ดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz I) 1 1 - 

77317159  ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Theory I) 31 16 15 
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 จากตารางข้างต้น แสดงถึงจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแต่ละวิชา จ านวนนิสิตที่สอบผ่านและ สอบไม่ผ่าน 
โดยหลักสูตรจ านวนไปพิจารณาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ซึ่ง ใน พ.ศ. 2563 นี้ ได้เกิดสถานการณ์โรค
ระบาด โควิด – 19 ท าให้การประมวลผลการเรียนการสอนล่าช้าในบางรายวิชา  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ก าหนดคู่เทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการขอข้อมูลอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ 
 

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

หลักสูตรได้ท าการเก็บรวบข้อมูลก ากับมาตรฐานระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพแล้ว 
จากข้อมูลในตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่ามีนิสิตที่ศึกษาเกินระยะเวลาของหลักสูตรจ านวนหนึ่ง ทางหลักสูตรจะ
น าไปศึกษาวิเคราะห์หาปัจจัย ปัญหาในการใช้ระยะเวลาศึกษาเกินเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนต่อไปในอนาคต 
 ตารางท่ี 2.11.3 ระยะเวลาในการศึกษาของนิสิต 

ปีที่
เข้า 

จ านวนนิสิต 
ในชั้นปีที่ 4 

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 4 ป ี

จ านวนนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 5 ป ี

จ านวนนิสิตที่ส าเรจ็
การศึกษา 6 ป ี

จ านวนนิสติที่ส าเร็จ
การศึกษา 7 ป ี

จ านวนนิสติที่ส าเร็จ
การศึกษา 8 ป ี

อยู่ใน
กระบวนการ 

59 59 44 15 - - - - 

60 43 23 - - - - 20 
61 - - - - - - - 

62 - - - - - - - 

63 - - - - - - - 
 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ก าหนดคู่เทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการขอข้อมูลอยู่ระหว่าง

การด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ 
 
2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 
หลักสูตร ฯ ได้รับการยกเว้นในหัวข้อ 2.11.3 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 
 นิสิตในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ถูกก าหนดให้ศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ
ดนตรีนิพนธ์ในระดับชั้นปีที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรได้รวบรวมจ านวนและรายชื่อผลงานของนิสิต ดังที่ปรากฏ
ในภาคผนวก  

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้ก าหนดคู่เทียบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการขอข้อมูลอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ 
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2.11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
หลักสูตร ฯ ได้รับการยกเว้นในหัวข้อ 2.11.5 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ตารางท่ี 2.11.4 ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นิสิตในรุ่น 

ร้อยละของที่จบภายในระยะเวลา ร้อยละของนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2559 80 - 55 18.75 20 2.5 2.5 1.25 
2560 65 - 35.4 30.8 24.5 3.1 3.1 3.1 

2561 72 - - - 27.8 5.6 1.3 - 

2562 61 - - - 21.3 - - - 
2563 78 - - - 26.9 - - - 
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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] 

3 3 3 

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

4 4 4 

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

2 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 2 Programme Specification 

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

3 4 4 

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

3 3 3 

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

3 3 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 3 Programme Structure and Content 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 
communicated to all stakeholders [1] 

3 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 5 Student Assessment 
 5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 4 4 4 
Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 6 Academic Staff Quality 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 

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] 

1 1 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 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] 

3 4 4 

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

4 4 4 

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

2 3 3 

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

1 1 3 

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

3 3 3 

Overall Opinion 2 3 3 

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] 

NA NA 3 

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

NA NA 4 

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

NA NA 3 



75 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 

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

NA NA 2 

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

NA NA 3 

Overall Opinion NA NA 3 
AUN. 8 Student Quality and Support 

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

5 4 5 

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

3 4 4 

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

4 3 3 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 9 Facilities and Infrastructure 
 9.1 The teaching and learning facilities and equipment 
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate 
and updated to support education and research [1] 

4 4 4 

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

3 3 3 

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

3 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 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 

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

2 3 3 

Overall Opinion 3 3 3 

AUN. 10 Quality Enhancement 

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

3 3 4 

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

4 4 4 

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

4 4 3 

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

4 3 3 

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

2 2 4 

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

1 1 4 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 11 Output 

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

3 3 4 

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

2 2 4 

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

2 2 ยกเว้นการ
ประเมิน 

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

2 3 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 

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

2 3 ยกเว้นการ
ประเมิน 

Overall Opinion 2 3 4 

 

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 

 จุดเด่น  
1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ได้ปรับปรุงและแยกเนื้อหาออกมาจากหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
เพ่ือให้ศาสตร์ทางดนตรีมีความชัดเจนและมีเนื้อหาที่ตรงตามศาสตร์ด้านซึ่งได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นชอบตรงกันว่าหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน ในรอบของการปรับปรุงหลักสูตรฯ นี้ 

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

ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร และก าหนดให้มีการประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนอย่างชัดเจน และค านึงถึง
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นมาตรฐานทั่วกันทุกรายวิชาทั้งหลักสูตร  

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
โดยการจัดโครงการสัมมนาเพ่ิมองค์ความรู้ในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ Bangsaen Sum of Music โดยการ
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีแจ๊สมาให้ความรู้  กับนิสิตที่เรียนรายวิชาทักษะปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 
ในแต่ละโครงการได้ท าแบบสอบถามเพ่ือที่จะได้น าผลการประเมิน มาปรับปรุงในการจัดท าโครงการและการจัดการ
เรียนการสอนในปีต่อไป   
 จุดที่ควรพัฒนา   
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ควรเพ่ิมแผนการพัฒนาบุคคลกร ทั้งด้านคุณวุฒิ และ
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ โดยมุ่งที่วางแผนส าหรับการท างานวิจัยของอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร ฯ และอาจารย์ผู้สอน  
จัดการสนันสนุนตามปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับต่าง ๆ ได ้รวมไปถึงการ
ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ต่อไป 
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2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ควรเสนอการพัฒนาการสนับสนุนการเรียนการสอน
ในด้านการค้นคว้าที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ การจัดตั้งห้องสมุดคณะดนตรีและการแสดง
ที่รวบรวมหนังสือ ต ารา งานวิจัย รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนที่เป็นปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสืบค้นข้อมูลข้อมูลต่างๆ ของนิสิต 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ควรพัฒนาระบบการประเมินผลวิธีการประเมิน ให้
ชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ได้วางแผนพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ไว้ 2 

ประเด็น คือ การการพัฒนาบุคลากรในด้านต าแหน่งทางวิชาการ และ การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

การติดตามทุก ๆ 2 เดือน  
  1.4 จัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรมีการตื่นตัวด้วยด้านวิชาการ ได้แก่ กิจกรรมโครงการ เพ่ือ

จัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรเข้าสู่ระบบการท างานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเขียนและ
การเผยแพร่ผลงานวิชาการต่างๆ เช่นการเขียนผลงานวิชาการ และ การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ  

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะด าเนินการดังนี้ 
2.1ขั้นวางแผน 

    2.1.1 สรุปข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ ความต้องการที่มีต่อหลักสูตร 

2.1.2 พัฒนากระบวนการในการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ เช่น การ
พัฒนาแบบสอบถาม ในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ วิธีการอ่ืนๆเป็นต้น  

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

เรียนการสอน การวัดผล การประเมิน ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ โดยที่ยังคงสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กับผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและเก็บข้อมูลที่สะท้อนความต้องการนั้นเพ่ือน าไปพัฒนาและจัด
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
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3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางท่ี 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
ขาดข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลัก เช่น ผู้เรียน 
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 

 
หลักสูตรได้น าข้อชี้แนะของคณะกรรมการมาพิจารณา  
จัดท าแบบสอบถามข้อมูลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
รวบรวมข้อมูล 

2. Programme Specification 
-  

 
- 

3. Programme Structure and Content 
-  

 
- 

4. Teaching and Learning Approach 
-  

 
- 

5. Student Assessment 
-  

 
- 

6. Academic Staff Quality 
   1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ในการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ
ให้สูงขึ้น 
   2.  ควรมีการรวบรวมผลงานการได้รับรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 

 
1. หลักสูตรจัดการส ารวจความต้องการของอาจารย์ 
แล้วจัดกิจกรรมกระตุ้นอาจารย์ในการพัฒนาด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยหลักสูตรรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการวางแผนการพัฒนา ทางด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต 
2. หลักสูตรมีการประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการในเวบไซต์ของคณะ 

7. Support Staff Quality 
-  

 
- 

8. Student Quality and Support 
-  

 
- 

9. Facilities and Infrastructure 
-  

 
- 

10. Quality Enhancement  
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1.  ควรปรับปรุงกระบวนการในการรับฟังความ
ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม 
2. แสดงกระบวนการผลป้อนกลับรวมถึงการประเมิน
กระบวนการ เพ่ือน าไปปรับปรุงกลไก 

1. หลักสูตรได้ จัดท าแบบสอบถามข้อมูลถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและ
วางแผนที่ในการปรับรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2. หลักสูตรออกแบบเครื่องมือ และร้องขอให้คณะ
ด าเนินการขอผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม โดยหลักสูตรวางแผนในการประเมินกระบวนการ
เพ่ือน าผลไปพัฒนากลไกการประเมินในล าดับถัดไป 

11. Output 
1. หลักสูตรยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และ
ควรน าผลการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์การได้งานท า
ของบัณฑิต และเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
2. ควรรวบรวมและวิเคราะห์ระยะเวลาของผู้เรียนที่ใช้
ในการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมถึงจ านวนผู้จบ
การศึกษาและเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

 
1. ในการประเมินปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้ยกเว้น
การประเมินการมีงานท าของบัณฑิต 
2. หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลระยะเวลาของผู้เรียนที่ใช้
ในการศึกษา และจ านวนผู้จบการศึกษา โดยอยู่
ระหว่างการขอข้อมูลในการเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 
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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] หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 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 - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 

8 - ---ระดับปริญญาตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 195 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 195 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดบั ป.บัณฑิต - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 13 
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
1 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

- 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

1 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 11 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

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

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

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

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

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

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

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

40 - - --ระดับปริญญาตรี - 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท 6 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 5 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 29 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 

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

3 
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ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

54 -  -  - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

22 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

2 

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

1 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

- 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 1 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
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68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 23 

71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน  1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

- 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพ
อิสระ) 

- 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

- 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- 

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

- 

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

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

- 

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

- 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

- 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

- 

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

- 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

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

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

- 

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

- 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
1. อ.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ 

ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 
2563 การประพันธ์เพลงระบ าโบราณคดี ปราสาทเขาร้อยสีชมพู แหล่งทุน เงิน
รายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2560 การศึกษาบทเพลงส านักจางวางสวน ชิตท้วม แหล่งทุน เงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 80,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2560 ดนตรีในประเพณีแห่พญายม ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการ
แสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2558 ดนตรีประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้
มหาวิทยาลัย งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. (2563). ดนตรีในประเพณีแห่พญายม ต าบลบางพระ อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารดนตรีและการแสดง, 6, 65-82.  

  
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. (2561). บทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในจังหวัด
ชลบุรี. วารสารวิเทศศึกษา, 8, 34-56.  

  
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. (2560). หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลง
ในการประกวดดนตรีไทย. วารสารครุศาสตร์สาร, 61, 11-15.  

  
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. (2558). ช่างสร้างเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดชลบุรี. วารสาร
คณะดนตรีและการแสดง, 2, 93-113.  

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ 
Chittep, K. (2019). Mahori: Evolution and Role Changing of Court 
Music. In 2019 - The 7th Burapha University International 
Conference on Interdisciplinary Research “Break the Barriers, Design 
the Future” (pp.100-100) 

  
กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ. (2560). กราวพัด: การประพันธ์เพลงไทยส าหรับระบ าพัดสี่
ภาค. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้ง
ที่ 6 พ.ศ. 2560 (pp.287 - 297) 
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2. ผศ. สันติ อุดมศร ี
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2560 ศึกษาองค์ความรู้ศิลปดนตรีไทยแห่งภาคตะวันออก : นายสงบ ทองเทศ 
แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 80,000 คณะดนตรี
และการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  

2559 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยของเมือง
พัทยา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและ
การแสดง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี

  
2555 การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย; กรณีศึกษาวงดนตรีไทย มหาวิทยาลัย
บูรพา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2555 เรื่องมือฆ้อง โหมโรงเย็น แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 
40,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
สันติ อุดมศร.ี (2564). ฉิ่งมุล่ง: ปรากฏการณ์วิทยาทางดนตรีไทยและการเปลี่ยน
ผ่านทางสภาวะความรู้สึก ของนักระนาดเอก. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564, 50-62.  

  
สันติ อุดมศร.ี (2563). ส านวนกลอนเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น : ครู
สงบ ทองเทศ หนึ่งในต านานระนาดเอกแห่งภาคตะวันออก. วารสารวิชาการ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 3, 45-56.  

  
สันติ อุดมศร.ี (2562). ความงามของส านวนกลอนระนาดเอก เพลงทะแย สาม
ชั้น ส านักดนตรีไทยครูรวม พรหมบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา, 20,  ุ65-80.  

  
สันติ อุดมศร.ี (2561). กราวใน กราวนอก: ประวัติและลักษณะเฉพาะทางดนตรี. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26, 276-291.  

 
3. อ.ดร. สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ 
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2560 การสร้างสรรค์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ด้วยแนวคิดการตัดเย็บขั้นสูง 
(Haute Couture) จากหัตถกรรมสิ่งทอต าบลบ้านปึก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือเข้าสู่ตลาดสินค้านานาชาติ แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) งบประมาณ 1,500,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
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2559 การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสรา้งบท
และก ากับละครเพลงเรื่องเจ้าหญิงโคกพนมดี แหล่งทุน เงินรายได้จากเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 441,144 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2557 การแสดงละครตลกชวนหัวรูปแบบ เดอะ คอมมาดี้ออฟแมนเนอร์ แหล่ง
ทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2563). การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค
ตะวันออก ผ่านการสร้างบทและการก ากับละครเพลงเรื่อง “เจ้าแม่โคกพนมด”ี. 
วารสารศิลปการจัดการ, 4, 100-115.  

  
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2562). การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นจากหัต
กรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก-อ่างศิลา จังหวัดชลบุรีด้วยเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูงเพื่อ
จัดจ าหน่ายในตลาดสินค้าแฟชั่นส าเร็จรูป. -, 5, 1108-1123.  

  
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2562). แนวคิดการแสดงเพ่ือการสร้างสรรค์การขับร้อง
เพลงไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 5, 100-112.  

  
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2560). พญาฉัททันต์: การสร้างสรรค์การขับร้องไทยร่วม
สมัย. ศิลป์ปริทัศน์, 5, 73-83.  

  
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2558). ละครไทยในพ้ืนที่ร่วมสมัย : การสร้างสรรค์ละครร า
เรื่อง นนทุก. วารสารดนตรีและการแสดง, 1, 146-167.  

 
4. อ.ดร. ธนะรัชต์ อนุกูล  
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2559 ความถี่เสี่ยงดนตรีไทยจากการขับร้องเพลงไทยเดิมโดยใช้ทฤษฎีแอป
โซลูทพิช แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 0 คณะดนตรีและการ
แสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงิน
รายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  

 
ผู้ร่วมวิจัย 
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 
75,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
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วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2563). ระบบเสียงดนตรีไทยกับการขับร้องเพลงไทยเดิม. ที
ทัศน์วัฒนธรรม, 19, 195.  

  
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2561). การออกแบบเสียงในการแสดงเพลงลูกทุ่ง. วารสาร
ดนตรีและการแสดง, 3, 86.  

  
Anukul, T. (2018). Current Situation of Chinese Music in Chonburi 
Province: Case Study of Buddha Samakom SawangHet Dhamasatan 
Association. MUSIC & PERFORMING ARTS JOURNAL, 4, 81.  

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2562). การเล่าเรื่องขุนน้ านางนอนผ่านดนตรีแจ๊ส. ในการ
ประชุมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Burapha University 
International Conference on Interdisciplinary Research (pp.-) 

  
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2557). กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่. ใน
การประชุมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มานุษยดนตรีวิทยาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (pp.-) 

  

ระดับชาติ 
ธนะรัชต์ อนุกูล. (2560). ดนตรีจีนในพุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน บ้านทุ่ง
เหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. ในการประชุมการสัมมนาวิชาการและการ
น าเสนองานวิจัย (pp.120) 

 
5. ผศ. ศานติ เดชค ารณ   
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2557 การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง แหล่งทนุ เงินรายไดจ้ากส่วนงาน 
งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลยับรูพา ชลบุรี 

  
2557 การแสดงขับร้องเพลงประสานเสียง แหล่งทนุ เงินรายไดจ้ากส่วนงาน 
งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี

 
6. อ. ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ  
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2563 การประพันธ์ท านองบทเพลงร้องจากวรรณคดีไทยเรื่องมัทนะพาธา : ห้วง
แห่งรัก แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและ
การแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
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วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ. (2564). การวิเคราะห์บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะ
พาธาเพ่ือประพันธ์เพลงชุดห้วงแห่งรัก. วารสารดนตรีและการแสดง, 7, 1-15.  

  
ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ. (2559). การเตรียมความพร้อมในการท าการแสดงการ
ขับร้องเพลงคลาสสิก. วารสาร ดนตรีและการแสดง, 2, 74.  

 
7. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ  
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2560 การสร้างท านองร้อง จากค าร้องในเพลงไทย แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วน
งาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2558 หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการบรรเลงในการประกวดดนตรี
ไทย แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 0 คณะดนตรีและการแสดง 
ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
ผู้ร่วมวิจัย 
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงิน
รายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2555 ดนตรีจีนในศาลเจ้าซ าเต็กไท้ – อ้วยเม็งเก็ง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 
75,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
จันทนา คชประเสริฐ. (2562). โขน : วธิีการขับร้อง ตอน พระรามตามกวาง. 
วารสารดนตรีและการแสดง, 5, 77-87.  

  
จันทนา คชประเสริฐ. (2560). สังคีตการ : นิยาม ความหมายและปฏิเวธ. 
วารสารดนตรีและการแสดง, 3, 97-109.  

  
จันทนา คชประเสริฐ. (2560). หลักเกณฑ์การตัดสินและการประเมินผลการ
บรรเลงในการประกวดดนตรีไทย. วารสารครุศาสตร์สาร, 61, 11-15.  

 
8. ผศ.ดร. รณชัย รัตนเศรฐ 
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2564 การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ภาคตะวันออก สู่
ฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีพ แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล งบประมาณ 550,000 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
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2559 วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: จังหวัดตราดและ
จังหวัดจันทบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 
449,955 คณะดนตรีและการแสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี

  
2557 ร าวงย้อนยุค กรณีศึกษา คณะร าวงย้อยยุคต าลึงทอง แหล่งทุน เงินรายได้
จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ชลบุร ี

  
2556 วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน 
งบประมาณ 50,000 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2555 วัฒนธรรม แตรวงชาวบ้าน อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แหล่งทุน เงิน
รายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 75,000 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  

ผู้ร่วมวิจัย 
2564 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก แหล่งทุน เงินรายได้
จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 560,000 ส านักบริการวิชาการ - 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
พูลพงศ์ สุขสว่าง, รณชัย รัตนเศรษฐ. (2563). การพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้าน
ดนตรีของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยชุดกิจกรรมฝึกผิวปากเป็นเพลง: 
การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง.. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 26, 100-116.  

  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2562). วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษาคณะเพลงขอทานบ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด. ดนตรีและการแสดง, 5, 
88-99.  

  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2560). วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นภาคตะวันออก: 
กรณีศึกษาหนังตะลุง คณะรักษ์ตะลุงจังหวัดตราด. วารสารดนตรีรังสิต, 12, 
111-116.  

  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2558). บทบาทแตรวงทหารกับวัฒนธรรมดนตรีของไทย. 
ดนตรีและการแสดง, 1, 66-79.  

  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2557). วัฒนธรรมแตรวงชาวบ้าน อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 17, 123-144.  

  
รณชัย รัตนเศรษฐ. (2555). เครื่องดนตรีตระกูลพิณ : วัฒนธรรมดนตรีพิณ-ผีผา 
(Phin&Pipa) กับสื่อสุนทรียรส. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 15, 120-129.  
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9. อ.ดร. จักรี 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.  

 
10. อ.ดร. อัครพล เดชวัชรนนท์  
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

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

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 
อัครพล เดชวัชรนนท์. (2564). การวิเคราะห์และตีความบทประพันธ์ บทเพลง 
Three Pieces for Clarinet Solo ประพันธ์โดย อีกอร์ สตราวินสกี. ดนตรีและ
การแสดง, 7, -.  

  

อัครพล เดชวัชรนนท์. (2562). อรรถาธิบายวิธีการบรรเลงของวงคลาริเน็ตออง
ซอมเบิล กรณีศึกษา: บทเพลง Danse Macabre ประพันธ์โดย Camille Saint-
Saens เรียบเรียงส าหรับวงคลาริเน็ตอองซอมเบิลโดย วรรธนะ ตันเจริญผล. 
ดนตรีและการแสดง, 4, 19.  

 
11. อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน  
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ 

ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2564). แนวคิดในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง
ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพาชุด "เสียงประสานบูรพา". วารสารดนตรีและการแสดง, 
7, -.  

  
ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2563). การเรียบเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์
อาทิตย์อับแสงส าหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ, 
2, -.  

  
ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน. (2561). แนวคิดงานสร้างสรรค์การเรียบเรียงเสียง
ประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงค์. วารสารดนตรีและการแสดง, 4, 
97-113.  
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12. อ.ดร. Koji Nakano 
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 

2563 - แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและ
การแสดง ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

  
2560 Living Composition: The Co-Creative and Performance Practice 
แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและการ
แสดง ส านักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ 
Nakano, K. (2019). The Making of Worldscape through Collaborative 
Composition. Perspectives in the Arts and Humanities Asia, 9, 97-
110.  

  

ระดับชาติ 
Nakano, K. (2017). Tracing Cultural Legacies and Traditional 
Sensibilities in the Futuristic Folk Music of Chinary Ung. Music and 
Performing Arts Journal, 3, 72-85.  

ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการ 
2563 - แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะดนตรีและ
การแสดง ส านักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 

 
4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 กิตติภณัฑ์ ชิตเทพ โครงการเสรมิสร้างความเข้าใจผู้บริหารมหาวิทยาลยักับการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลยั (University Ranking) 
วันท่ี 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 

 

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

 

  โครงการอบรม AUN-QA Refresh and Clinic 
วันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
08.30 – 16.30 น. 

 

  การจัดอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
วันพฤหัสบดี ท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

11.00 – 12.00 น. 

  การบรรยาย “การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง” 
วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
13.00 – 15.00 น. 

 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสูผู่้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา ท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 
วันพฤหสับดี ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 12.00 น. 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 16.00 น. 

 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยและติดตามผล
โครงการวิจัยภายหลังได้รับทุนปีงบประมาณ 2562 และ 
2563 
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
13.00 – 15.30 น. 

 

2 ลดาวลัย์ อาคาสุวรรณ การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA Implementation and 
Gap Analysis 
วันท่ี 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 
09.00 – 16.00 น. 

 

  โครงการอบรม AUN-QA Refresh and Clinic 
วันพฤหัสบดี ท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
08.30 – 16.30 น. 

 

  การบรรยาย “การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง” 
วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
13.00 – 15.00 น. 

 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสูผู่้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา ท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 
วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 12.00 น. 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

09.00 – 16.00 น. 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยและติดตามผล
โครงการวิจัยภายหลังได้รับทุนปีงบประมาณ 2562 และ 
2563 
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2563 
13.00 – 15.30 น. 

 

3 สัณหไ์ชญ์ เอื้อศลิป ์ โครงการเสรมิสร้างความเข้าใจผู้บริหารมหาวิทยาลยักับการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลยั (University Ranking) 
วันท่ี 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564 

 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสูผู่้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา ท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 
วันพฤหัสบดี ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 12.00 น. 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 16.00 น. 

 

  การเสวนาทิศทางดนตรีในอุดมศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โรงแรมพลาซาแอธเธนี 
กรุงเทพฯ 

 

  การบรรยาย “การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง” 
วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
13.00 – 15.00 น. 

 

4 ธนะรัชต์ อนุกูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA Implementation and 
Gap Analysis 
วันท่ี 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 
09.00 – 16.00 น. 

 

  การบรรยาย “การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง” 
วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
13.00 – 15.00 น. 

 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสูผู่้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
บูรพา ท่ีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 12.00 น. 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
09.00 – 16.00 น. 

 

5 สันติ อุดมศร ี การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

09.00 – 16.00 น. 

 

  การบรรยาย “การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง” 

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

13.00 – 15.00 น. 

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN QA Implementation and 

Gap Analysis 

วันท่ี 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564 

09.00 – 16.00 น. 

 

6 ศานติ เดชค ารณ การบรรยาย “การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง” 

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

13.00 – 15.00 น. 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  

วันพฤหัสบดี ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

09.00 – 16.00 น. 

 

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

ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง
สนับสนุนวชิาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
และการยอมรับ 

1 ชลธิกา บุญก่อเกื้อ 
นักวิ เคราะห์นโยบาย
และแผน 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย
เบื้องต้น 

 

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง  
  แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง
สนับสนุนวชิาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
และการยอมรับ 

2 ชลันดา พันธุ์พานิช 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย 

โครงการอบรมเรื่ องการวิ เคราะห์ประเมินคุณค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่เกิดขึ้น
จากงานวิจัย 

 

  ประชุมช้ึแจงแนวปฎิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

3 นางสาวบุษกร  มณีสุ
ธรรม 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 

 

  โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 

 

  โครงการอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานออนไลน์ (KPI Online)ส าหรับผู้ปฏิบัตงิานของ
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา" 

 

4 นางสาวอัมพร ข าภู่  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
และมาตรา 39 

 

  โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

 

  อบรมการใช้งาน Google Forms เพื่อสร้างแบบสอบถาม
อย่างมืออาชีพ 

 

  อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น  Microsoft Forms เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

 

5 ปาณิศา กิมทรง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

อบรมการใช้งาน Google Forms เพื่อสร้างแบบสอบถาม
อย่างมืออาชีพ 

 

  อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น  Microsoft Forms เ พื่ อ ส ร้ า ง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 
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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 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล นิสติ/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงาน 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เผยแพร ่

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค ์

1  นางสาวติยาณี ตันติรถานนท ์ งานวิจัยเร่ืองบ้านล าเจียกดนตรีไทย จังหวัดระยอง     

2  นายธนกฤต สิริจุลพัฒน ์ งานวิจัยเร่ืองวิเคราะห์เดี่ยวฆ้องวงเล็กเพลงนกขมิ้น สามชั้น 
ทางครูฉลาก โพธิ์สามต้น กรณีศึกษาครนูุสรา สอนสังข์ 

   

3  นางสาววรฤทยั ทัพโยธา งานวิจัยเรื่องการสืบทอดคณะประสิทธิ์สังคีต ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

   

4  นางสาวปภัสสร น้ าดอกไม ้ งานวิจัยเร่ืองการสืบทอดวงปี่พาทย์คณะครูช้วน เรืองเดช    

5  นายธนดล ด้วงเงิน งานวิจัยเร่ือง ชมรมรักษ์ดนตรีไทย เทศบาลบ้านสวน จังหวัด
ชลบุร ี

   

6  นายเมธาธร ไชยผง งานวิจัยเรื่องกรรมวิธีการสร้างโทนโคราชของช่างสมัย รอด
กลาง 

   

7  นางสาวนิราภร ขุนทอง งานวิจัยเรื่องการศึกษาวงปี่พาทย์มอญคณะครูบุญสม คล้ า
ประเสริฐ 

   

8  นางสาวอารยา ยังค า ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงคลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
อารยา ยังค า 

   

9  นางสาว สัจทพิ จันทรกัษ ์ ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงคลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
สัจทิพ จันทรักษ์ 

   

10  นายกฤชณัท สุนทรอ าไพ ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงคลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
กฤชณัท สุนทรอ าไพ 

   

11  นายศรัณย์กร ไก่แก้ว ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงคลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
ศรัณย์กร ไก่แก้ว 

   

12  นายเฉลิมพร เหลืองประสบโชค ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงคลาสสิกในการแสดงเดี่ยวของ 
เฉลิมพร เหลืองประสบโชค 

   

13  นางสาวสุภาพร จอ้ยชดช้อย ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงแจ๊สในการแสดงเดี่ยวของ สุภา
พร จ้อยชดช้อย 

   

14  นางสาวบุณฑริกา จุลนพ ศึกษาวิธีการขับร้องบทเพลงแจ๊สในการแสดงเด่ียวของ บุณฑ
ริกา จุลนพ 

   

15  นายกุลวรรธ สังข์ภาพันธ ์ ศึกษาวิธีการบรรเลงเดี่ยวยูโฟเนียม ของนายกุลวรรธน์ สังข์
ภาพันธ์ 
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4.7 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ มคอ. 7 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ตารางท่ี 4.7-1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 

ล า 
ดับ 

ปีการ 
ศึกษา 

รายวิชา การกระจายระดับคะแนน ลง 
ทะเบียน
เรียน 

สอบ
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

1 1-63 77110159 ทฤษฎีดนตรสีากล 1 (Elementary 
Music Theory I) 

30 10 5 4 8 7 2 6    4 76 66 

2 1-63 77110259 การร้องโน้ตและการฟงั 1 (Sight Singing 
and Ear Training I) 

3 3 5 7 11 10 23 24    4 90 62 

3 1-63 77120159 ประวัติดนตรีตะวนัตก 1 (History of 
Western Music I) 

20 13 10 5 1  2 2    2 55 51 

4 1-63 77130159 คอมพิวเตอร์เพื่อการบนัทึกโน้ตดนตรี 
(Computer for Music Notation) 

44 5 1  1       1 52 51 

5 1-63 77140159 ระเบยีบวิธีวิจัยทางดนตร ี(Research 
Methodology of Music) 

22 6 4 3 2   2    1 40 37 

6 1-63 77199159 สังคีตนยิม (Music Appreciation) 1  2          3 3 

7 1-63 77210159 ฆ้องวงใหญ่ (Khong Wong Yai) 5 1           6 6 

8 1-63 77220159 การบนัทึกโน้ตเพลงไทย (Thai Classical 
Music Notation) 

3   1         4 4 

9 1-63 77220259 เครื่องหนัง (Kruengnang) 4            4 4 

10 1-63 77220459  ประวัติดนตรตีะวันออก (History of 
Eastern Music) 

4            4 4 

11 1-63 77221159  ทฤษฎกีารประสานเสยีง 1 (Theory of 
Harmony I) 

1 2 3 4 2 4 5 3    27 51 21 

12 1-63 77230159  คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย (Form 
and Analysis of Thai Classical Music) 

2 1  2         5 5 

13 1-63 77231259  คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรี
ตะวันตก 1 (Forms and Analysis of Western 
Music I) 

6 10 8 8 5 1 1     4 43 39 

14 1-63 77240159  เทคนิคการปรับวง (Music Techniques 
for Thai Classical Ensemble) 

1 5 2          8 8 

15 1-63 77240259  การแสดงดนตรี (Music Concert)  6  2         8 8 

16 1-63 77310059  เครื่องสายไทย 1 (Kruengsai I) 3            3 3 

17 1-63 77310259  ปี่พาทย์ 1 (Pipat I)   1          1 1 

18 1-63 77310459  การขับร้องเพลงไทย 1 (Khubrong I) 1            1 1 

19 1-63 77310659  การขับร้องเพลงไทยข้ันมลูฐาน 
(Fundamental of Thai Vocal) 

5            5 5 

20 1-63 77311059  เปียโน 1 (Piano I)   1          1 1 

21 1-63 77311259  เครื่องสาย 1 (Strings I)   1          1 1 

22 1-63 77311459  เครื่องลม 1 (Winds I)   1 5        1 7 6 

23 1-63 77311859  การขับร้องตะวนัตก 1 (Voice I) 6 2 2 3 1   6    3 23 14 

24 1-63 77312059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1 (Thai Country 
Singing I) 

4 1 1     2     8 6 

25 1-63 77312259  ดนตรีแจส๊ 1 (Jazz I) 5 1 6 1         13 13 

26 1-63 77312459  ดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop I) 8 6 2 1    1     18 17 

27 1-63 77320059  เครื่องสายไทย 3 (Kruengsai III) 1            1 1 

28 1-63 77320259  ปี่พาทย์ 3 (Pipat III) 3            3 3 

29 1-63 77320659  ดนตรีไทยประกอบการแสดง (Thai 
Theatrical Music) 

3  1          4 4 
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30 1-63 77321059  เปียโน 3 (Piano III)    1     1    2 1 

31 1-63 77321259  เครื่องสาย 3 (Strings III)     1        1 1 

32 1-63 77321459  เครื่องลม 3 (Winds III) 1   1 3 1 1      7 7 

33 1-63 77321659  เครื่องตีประกอบจังหวะ 3 (Percussions 
III) 

1            1 1 

34 1-63 77321859  การขับร้องตะวนัตก 3 (Voice III) 2 4 4   1      2 13 11 

35 1-63 77322059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3 (Thai Country 
Singing III) 

1            1 1 

36 1-63 77322259  ดนตรีแจส๊ 3 (Jazz III) 8 3  1   1      13 13 

37 1-63 77322459 ดนตรสีมัยนิยม 3 (Pop III) 6 3 2  1        12 12 

38 1-63 77326159  ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Theory II) 2 1 3 1    1    5 13 7 

39 1-63 77327159  ทฤษฎีดนตรสีมัยนิยม 2 (Pop Theory 
II) 

2  2   2 2     3 11 8 

40 1-63 77327259  ดุริยปฏิภาณดนตรสีมัยนิยม 1 (Pop 
Improvisation I) 

9  1     2     12 10 

41 1-63 77328159  การแต่งกายส าหรับนักรอ้ง (Costume 
for Singer) 

4            4 4 

42 1-63 77328259  การแต่งหน้าส าหรับนกัร้อง (Make up 
for Singer) 

5            5 5 

43 1-63 77330259  ปี่พาทย์ 5 (Pipat V) 1  2 1  1       5 5 

44 1-63 77330759  เพลงมโหร ี(Pleng Mahori) 3  1   1       5 5 

45 1-63 77330959  ปี่พาทย์ดึกด าบรรพ ์(Pipat 
Dugdumbun) 

2 1 2          5 5 

46 1-63 77333059  เปียโน 5 (Piano V)  1 1          2 2 

47 1-63 77333459  เครื่องลม 5 (Winds V) 1 1 1          3 3 

48 1-63 77333859  การขับร้องตะวนัตก 5 (Voice V) 1  1 1         3 3 

49 1-63 77334159  ประวัติเครื่องดนตรีตะวนัตก (History of 
Western Musical Instruments) 

32 1  2    1     36 35 

50 1-63 77334459  การใช้ศัพท์ทางวิชาการด้านขับร้อง 
(Vocal Academic Terms) 

1 2 2 2 1 1       9 9 

51 1-63 77336059  ดนตรีแจส๊ 5 (Jazz V) 3 3 1 2 1       1 11 10 

52 1-63 77336259  ประวัติดนตรีแจส๊ (Jazz Music History) 1 2 2 3 3 1 1      13 13 

53 1-63 77336359  ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz 
Improvisation II) 

3  1 1  1 2     1 9 8 

54 1-63 77337059  ดนตรีสมัยนิยม 5 (Pop V) 10 1  1         12 12 

55 1-63 77338059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5 (Thai Country 
Singing V) 

2  1          3 3 

56 1-63 77339159  เทคโนโลยีทางดนตรี 1 (Music 
Technology I) 

3            3 3 

57 1-63 77339359  การบนัทึกเสยีงในสตูดิโอ 1 (Studio 
Recording I) 

1 2       1    4 3 

58 1-63 77340059  เครื่องสายไทย 7 (Kruengsai VII) 2            2 2 

59 1-63 77340259  ปี่พาทย์ 7 (Pipat VII) 1 2 2          5 5 

60 1-63 77340459  การขับร้องเพลงไทย 7 (Khubrong VII) 1            1 1 

61 1-63 77343459  เครื่องลม 7 (Winds VII) 5 1 2     1     9 8 

62 1-63 77343859  การขับร้องตะวนัตก 7 (Voice VII) 6    1        7 7 

63 1-63 77344259  การประพนัธ์เพลงตะวันตกข้ันมลูฐาน 
(Fundamental Composition) 

11  3     2     16 14 

64 1-63 77346059  ดนตรีแจส๊ 7 (Jazz VII) 5 3           8 8 

65 1-63 77348059  การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7 (Thai Country 
Singing VII) 

1            1 1 
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66 1-63 77348159  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีลูกทุ่ง 
(Arrangement for Thai Country Music) 

1            1 1 

67 1-63 77410059  การรวมวงขนาดเล็ก 1 (Ensemble I) 10 12 1 5 2 2 4 3    1 40 36 

68 1-63 77410259  การรวมวง 1 (Band I) 6           1 7 6 

69 1-63 77410459  การรวมวงดนตรีแจส๊และดนตรสีมัยนิยม 
1 (Jazz and Popular Music Ensemble I) 

21 2 4 2    1     30 29 

70 1-63 77420059  การรวมวงขนาดเล็ก 3 (Ensemble III) 10 3 4 1         18 18 

71 1-63 77420259  การรวมวง 3 (Band III) 6            6 6 

72 1-63 77420459  การรวมวงดนตรีแจส๊และดนตรสีมัยนิยม 
3 (Jazz and Popular Music Ensemble III) 

10 8 1 3 1 1       24 24 

73 1-63 77430059  การรวมวงขนาดเล็ก 5 (Ensemble V) 9 3 2 1   1 1 1    18 16 

74 1-63 77430259  การรวมวง 5 (Band V) 5            5 5 

75 1-63 77430459  การรวมวงดนตรีแจส๊และดนตรสีมัยนิยม 
5 (Jazz and Popular Music Ensemble V) 

8  3 2     8   1 22 13 

76 1-63 77430859 เครื่องมือโท 1 (Minor Instruments I) 7      1 1     9 8 

77 1-63 77431859  ดนตรีประกอบภาพยนตร์ข้ันแนะน า 
(Introduction to Films Scoring) 

1 1          1 3 2 

78 1-63 77432159  คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1 
(Keyboard for Voice Training I) 

8 4           12 12 

79 1-63 77432359  การเต้นส าหรับนกัร้อง (Dance for 
Singer) 

7            7 7 

80 1-63 77433259  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊ 2 
(Jazz Arranging II) 

4 1 1    2      8 8 

81 1-63 77433359  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมยั
นิยม 1 (Pop Arranging I) 

9  1     2     12 10 

82 1-63 77440859  เครื่องมือโท 3 (Minor Instruments III) 1            1 1 

83 1-63 77441359  หลกัการสอนดนตรีระบบโคดาย และ
คาร์ลออร์ฟ (Kodaly and Carl Orff Principle of 
Teaching Music) 

23 2 2 6 1 3      1 38 37 

84 2-63 77010159  การขับร้องประสานเสียง 1 (Chorus I)          53 3 2 58 53 

85 2-63 77110359  ทฤษฎีดนตรีไทย (Thai Classical Music 
Theory) 

23 8 9 4 3 5 1 4    2 59 53 

86 2-63 77120259  ประวัติดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(History of Southeast Asia Music) 

15 9 10 5 3 1 3 5     51 46 

87 2-63 77210259  ประวัติดนตรีไทย (History of Thai 
Classical Music) 

3            3 3 

88 2-63 77220359  การแปรท านองเพลงไทย (Thai Classical 
Music Counterpoint) 

3  1          4 4 

89 2-63 77221359  การขับร้องประสานเสียง 3 (Chorus III) 45 2          1 48 47 

90 2-63 77221559  ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (History of 
Western Music II) 

9 7 8 5 2 3 9 2     45 43 

91 2-63 77230259  การประพนัธ์เพลงไทย (Thai Classical 
Music Composition) 

3   1   1      5 5 

92 2-63 77231459  การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 1 
(Music Production and Concert I) 

25 3 5     4    2 39 33 

93 2-63 77240359  ดนตรีไทยนพินธ์ (Thai Music Thesis) 3        5    8 3 

94 2-63 77241259  การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 2 
(Music Production and Concert II) 

4            35 4 

95 2-63 77310559  การขับร้องเพลงไทย 2 (Khubrong II) 1            1 1 

96 2-63 77312259  ดนตรีแจส๊ 1 (Jazz I)   1          1 1 

97 2-63 77317159  ทฤษฎีดนตรสีมัยนิยม 1 (Pop Theory I) 5 1 4 3  2 1 8    7 31 16 

98 2-63 77320159  เครื่องสายไทย 4 (Kruengsai IV) 1            1 1 

99 2-63 77320359  ปี่พาทย์ 4 (Pipat IV) 2            3 2 
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100 2-63 77320759  เพลงไทยพืน้บา้น (Thai Folk Music) 4  1          5 5 

101 2-63 77320859  ดนตรีไทยในพุทธศาสนา (Thai Classical 
Music in Buddhism) 

4            4 4 

102 2-63 77324159  หลกัการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการ
ขับร้อง 1 (Pedagogy of Music Instruments and 
Voice Teaching I) 

1 2    3 2      8 8 

103 2-63 77324259  สัทอกัษรส าหรับนกัร้อง 1 (IPA for 
Singer I) 

7 2  1 2 1  3    2 18 13 

104 2-63 77324359  สัทอกัษรส าหรับนกัร้อง 2 (IPA for 
Singer II) 

1       3     4 1 

105 2-63 77330359  ปี่พาทย์ 6 (Pipat VI)  2 2   1       5 5 

106 2-63 77334259  การศึกษาอสิระด้านดนตรีตะวนัตก 
(Independent Study in Western Music) 

22       6     28 22 

107 2-63 77337259  ประวัติดนตรสีมัยนยิม (Pop Music 
History) 

6 7 2 2 2        19 19 

108 2-63 77338259  วรรณกรรมและการวิจารณ์เพลงลูกทุ่ง 
(Literature and Criticism of Thai Country Music) 

3 1           4 4 

109 2-63 77339259  เทคโนโลยีทางดนตรี 2 (Music 
Technology II) 

 1 1    1      3 3 

110 2-63 77339459  การบนัทึกเสยีงในสตูดิโอ 2 (Studio 
Recording II) 

 1 1    1      3 3 

111 2-63 77340559  ปี่พาทย์มอญ (Pipat Mon) 1   3  1       5 5 

112 2-63 77340659  เพลงเด่ียว (Pleng Deaw) 2 2 1 1     1    8 6 

113 2-63 77340759  ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai 
Contemporary Music) 

3 3  1    1     8 7 

114 2-63 77348259  การประพนัธ์เพลงลกูทุ่ง (Composition 
for Thai Country Music) 

1            1 1 

115 2-63 77430159  การรวมวงขนาดเล็ก 6 (Ensemble VI) 1            14 1 

116 2-63 77430659  การขับร้องประสานเสียง 5 (Chorus V) 8       1     9 8 

117 2-63 77430859  เครื่องมือโท 1 (Minor Instruments I)     1 1       2 2 

118 2-63 77431359  ดนตรีส าหรับเด็ก (Music for Children) 26           3 29 26 

119 2-63 77431559  ประวัติและพฒันาการวงโยธวาทิต 
(Historical and Development for Marching 
Band) 

   4 5 3 1 2     15 13 

120 2-63 77431759  ธุรกจิการดนตรีข้ันแนะน า 
(Introduction to Music Business) 

3 2 1          6 6 

121 2-63 77432259  คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2 
(Keyboard for Voice Training II) 

5 3 3          11 11 

122 2-63 77433159  การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจส๊ 1 
(Jazz Arranging I) 

2 2 4 3  1 2      14 14 

123 2-63 77433559  การผลิตผลงานดนตรี 1 (Music 
Production I) 

 2           2 2 

124 2-63 77433659  การผลิตผลงานดนตรี 2 (Music 
Production II) 

4            4 4 

 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
ตารางที่ 4.7-2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 

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

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้

ด าเนินการ (ถ้ามี) 

 

  
 
ตารางท่ี 4.7-3-2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 

 

  

 
 


