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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและ 
การแสดง ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและ  การ
แสดง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึ กษา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง  หวังว่า รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญท่ีแสดงถึง
การมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐาน
และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1  ส่วนน า 
 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนนิสิต 274 คน อาจารย์ประจ า 12 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจ านวน 3 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 3 
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ 3 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ 3 
AUN-QA 11 Output ระดับ 2 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 
 
 1) มีการประชุมหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาเพ่ือวางแผนและควบคุม ก ากับมาตรฐานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 2) มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการของคณะดนตรีและการแสดง ส านักงานจัดการศึกษา
และศูนย์วิจัยฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือชี้แจ้งให้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 3) มีระบบติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะดนตรีและ
การแสดง และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการก ากับมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ 
 4) ส านักงานจัดการศึกษาได้ช่วยด าเนินการ วางแผนการเก็ บข้อมูล การจัดท าข้อมูล เ พ่ือให้
คณะกรรมการหลักสูตรน าข้อมูลมาเขียนวิเคราะห์ผลด้านต่าง ๆ 
 5) ประธานหลักสูตรได้วางแผนการรวบรวมข้อมูลกับคณาจารย์หลักสูตร โดยมอบหมายให้ส่งรายละเอียด
ต่าง ๆ กลับมายังประธานหลักสูตร เพ่ือที่จะด าเนินการเขียนประเมินตนเองในล าดับต่อไป 
 
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” 
 
วิสัยทัศน์ของคณะดนตรีและการแสดง  
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีไทยในระดับสากล” 
“ขุมปัญญาดนตรีและการแสดง” หมายถึง การเป็นสถาบันด้านดนตรีและการแสดงที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์  

พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรมด้วยองค์ความรู้ด้าน
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นวัตกรรมวัฒนธรรมและสหศาสตร์ด้านดนตรีและการแสดง (Innovation from Tradition) เพ่ือเสริมสร้างความ
ยั่งยืนของชุมชน  

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

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

 
พันธกิจ 
จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้

ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) วิชาการและการเรียนการสอน (2) การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) การพัฒนาคณะ ฯ ให้
เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพ่ึงตนเองได้ 

ปรัชญาของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง 2559 

สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสู่สากล  

ความส าคัญ 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง ให้สามารถอนุรักษ์  พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้าน 
ศิลปะการแสดง โดยใช้วิธีการจัดการและการสร้างสรรค์ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางศิลปะเข้าด้วยกัน เป็นอย่าง
ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับสากล พร้อมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  แก่ผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม  

  



4 

 
2  ผลการด าเนินงานของหลักสตูร 

 
2.0 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ. ภัชภรชา แก้วพลอย ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 
อ. นพพล จ าเริญทอง ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 
ผศ.ดร. อาทรี วาณิชตระกูล อ.ด. วรรณคดีเปรียบเทียบ 
อ. คณพศ  วิรัตนชัย ศป.ม. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 
อ. ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม 
อ. จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อ. คอลิด มิด า  นศ. ม. สื่อสาร การแสดง 
ดร. พิมลพรรณ เลิศล้ า ปร.ด.วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม  
ดร. สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด ดุริยางคศิลป์ 
อ. มานิต  เทพปฏิมาพร ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม 
อ. วิสาขา แซ่อุ้ย กศ.ม. ศิลปะการแสดงศึกษา 
อ. มโน วนเวฬุสิต นศ.ม. การภาพยนตร์ 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)  ให้รายงาน
แยกตาราง 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการ

ท าการสอน 

อ. ภัชภรชา แก้วพลอย ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 2558-ปัจจุบัน 

อ. นพพล จ าเริญทอง ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 2549-ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. อาทรี วาณิชตระกูล อ.ด. วรรณคดีเปรียบเทียบ 2542-ปัจจุบัน 

อ. คณพศ  วิรัตนชัย ศป.ม. ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

2557-ปัจจุบัน 

อ. ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ศ ศ .ม . ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
วัฒนธรรม 

2542-ปัจจุบัน 

อ. จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง 2553-ปัจจุบัน 

อ. คอลิด มิด า  นศ. ม. สื่อสาร การแสดง 2557-ปัจจุบัน 

ดร. พิมลพรรณ เลิศล้ า ป ร . ด . วิ จั ย  ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม  

2549-ปัจจุบัน 

ดร. สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด ดุริยางคศิลป์ 2549-ปัจจุบัน 

อ. มานิต  เทพปฏิมาพร ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม 2558-ปัจจุบัน 

อ. วิสาขา แซ่อุ้ย กศ .ม . ศิ ลปะกา รแสด ง
ศึกษา 

2562-ปัจจุบัน 

อ. มโน วนเวฬุสิต นศ.ม. การภาพยนตร์ 2558-ปัจจุบัน 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 
 

(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ชื่ออาจารย ์ ระดับการศึกษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภัชภรชา แก้วพลอย ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฏสวน
สุนันทา 

ปริญญาตรี 2549 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

      

นพพล จ าเริญทอง ปริญญาโท 2556 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ม.ราชภัฏสวน
สุนันทา 

ปริญญาตรี 2536 ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

      

อาทรี วาณิชตระกูล ปริญญาเอก 2556 อ.ด. อักษรศาสตร์ วรรณคดี
เปรียบเทียบ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2538 M.A. Theatre Arts Performing Arts Califonis State 
University 

ปริญญาตรี 2534 อ.บ. อักษรศาสตร์  ศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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คณพศ  วิรัตนชัย ปริญญาโท 2557 ศป.ม. ศิลปกรรม ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

ม.บูรพา 

ปริญญาตรี 2542 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

      
      

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ปริญญาโท 2550 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ การบริหาร
วัฒนธรรม 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2541 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

      

จุฬาลักษณ์ เอกวัฒน
พันธ์ 

ปริญญาโท 2552 ศศ.ม. ศิลปศาสตร์ การบริหารศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ม.บูรพา 

ปริญญาตรี 2541 ศป.บ. ศิลปกรรม ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

      
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คอลิด มิด า ปริญญาโท  นศ.ม. นิเทศศาตร ์ สื่อสารการแสดง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  นศ.บ. นิเทศศาตร ์ นิเทศศาตร์ ม.บูรพา 
      

พิมลพรรณ เลิศล้ า  ปริญญาเอก  ปร.ด ศิลปกรรม วิ จั ย ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

ม.ขอนแก่น 

ปริญญาโท  ศศ.ม. ศิลปศาตร ์ การบริหารงาน
วัฒนธรรม 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  ศศ.บ. ศิลปศาตร ์ นาฏศิลป์และการ
ละคร 

ม . ร า ช ภั ฏ ส ว น
สุนันทา 

สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์  ปริญญาเอก  ศป.ด ศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท  ศป.ม. ศิลปกรรม มานุษยดุริยางค
วิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

ปริญญาตรี  กศ.บ. ศึกษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง 
 

ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

มานิต  เทพปฏิมาพร ปริญญาโท  ศศ.ม. ศิลปศาสตร ์ ก า ร จั ด ก า ร
วัฒนธรรม 

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  ศ.บ. ศึกษาศาสตร์ นาฏศิลป์ไทย สถ า บั น บั ณฑิ ต
พัฒนศิลป์ 

      
 

วิสาขา แซ่อุ้ย ปริญญาโท  กศ.ม. ศึกษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

ปริญญาตรี  ศป.บ. ศิลปกรรม ดน ตรี แ ล ะ ก า ร
แสดง 

ม.บูรพา 

      

มโน วนเวฬุสิต ปริญญาโท  นศ.ม. นิเทศศาตร ์ การภาพยนต์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี  นศ.บ. นิเทศศาตร ์ นิเทศศาตร์ ม.บูรพา 
      

หมายเหตุ  หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที่ 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

อ. ภัชภรชา แก้วพลอย ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 1 ก.พ. 2558 - 

อ. นพพล จ าเริญทอง ศศ.ม. ศิลปะการแสดง 1 ก.พ. 2549  

ผศ.ดร. อาทรี วาณิชตระกูล อ.ด. วรรณคดีเปรียบเทียบ 1 ส.ค. 2557  

อ. คณพศ  วิรัตนชัย ศ ป . ม .  ทั ศ น ศิ ล ป์ แ ล ะก า ร
ออกแบบ 

1 ต.ค. 2557  

อ. ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ศศ.ม. การบริหารงานวัฒนธรรม 1 ก.ค. 2552  

อ. จุฬาลักษณ ์เอกวัฒนพันธ์ ศป.ม. ศิลปะการแสดง 1 ต.ค. 2553  

อ. คอลิด มิด า  นศ. ม. สื่อสาร การแสดง 1 มี.ค. 2557  

ดร. พิมลพรรณ เลิศล้ า ปร.ด.วิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม  16 ต.ค 2549  

ดร. สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ ศป.ด ดุริยางคศิลป์   

อ. มานิต  เทพปฏิมาพร ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม 2 มี.ค.58  

อ. วิสาขา แซ่อุ้ย กศ.ม. ศิลปะการแสดงศึกษา 1 ต.ค. 2562  

อ. มโน วนเวฬุสิต นศ.ม. การภาพยนตร์ 1 ธ.ค. 2560  
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรที่
ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑก์ารประเมิน 

คณุลกัษณะหลกัสตูร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชพี/ปฏบิตักิาร 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเกินกว่า 1 หลกัสูตรไม่ได้ 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 ต้อง
มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัตกิาร 

3. คุณสมบัตอิาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

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

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
   คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรอืสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 
    คุณวุฒิระดับปริญญาไท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
    มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
    อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นตอ้งใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชัว่โมงสอนมากกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี

 

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

with the vision and mission of the university. 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA 
(Wisdom of the East)” ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจ 3 ประการ ได้แก่ 1) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค
เท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์แขนงต่าง ๆ  และด าเนินการใช้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทางด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ3) ด าเนินการส่งเสริม และสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุงศิลปะ ศาสนาและการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาท
น าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง   

ทั้งนี้หลักสูตรได้มุ่งเน้นในด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นขุมปัญญาแห่งภาคตะวันออก สาขาวิชา  
ศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดงจึงได้รับน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพามาเพ่ือก าหนด
ปรัชญาของหลักสูตรศิลปะการแสดงที่ว่า  

“สร้างบัณฑิตผู้มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้ 
เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสู่สากล”  

บัณฑิตด้านศิลปะการแสดงต้องมีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้าน 
ศิลปะการแสดง โดยสามารถจัดการและการสร้างสรรค์ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางศิลปะเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี  

หลักสูตรได้ก าหนดให้มีรายวิชา ศิลปะและการแสดงภาคตะวันออก (Arts and Performance in 
Eastern Thailand) ที่มุ้งเน้นในการเรียนรู้วัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออก และสามารถบูรณาการในรายวิชาอ่ืนๆ 
เช่น วิชาการสร4างการแสดง 2 (Performance Making II) วิชาละครเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Theatre) วิชา
ดนตรี และการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Community Engagement through music and Performing 
art) ที่สามารถเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออก ส่งผลให้บัณฑิตศิลปะการแสดงโดยร้อยละ 80 จะ 
สามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าว นั้นจะเป็นบุคลากรผู้พัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้กับประเทศชาติ เพ่ือรองรับ  
การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสังคมไทยและสามารถใช้ศิลปะการแสดงเป็น 
เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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ตารางแสดงการก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 

 
Benevolence -  Unity - Responsibility – Action - Participation - Happiness - Agility 

พันธกิจ หลักสูตรศิลปะการแสดง 59 
1) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 
ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ค า ด ห วั ง  ( Expected 
Learning Outcomes: ELO) 
 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  (1)  มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน 
มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  
  (3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รับฟังความคิดเห็นในทาง
สร้างสรรค์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนา
งาน และความคิดของตนเอง  
  (4) มีความรับผิดชอบ และตรงต่อ
เวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ  
 2. ด้านความรู้  
  (1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐาน  
  (2) สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  
  (3) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี 
ในหลายบริบท และสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับวิชาชีพของตน  
  (4) มีความรู้ในการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างผลงานสร้างสรรค์
ได้ด้วยตนเอง  
  (5) มีความรู้ในการจัดการในการ
อนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์และทัน
ต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะเป็น 
ประโยชน์ต่อวิชาชีพตนเอง  

2) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ  และ
ด าเนินการใช้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) ด า เนินการส่ ง เสริม  และสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ ศาสนาและการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาท
น าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง   
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  (6) มีความรู้ในการวิจัย และการวิจัย
สร้างสรรค์ ในวิชาชีพของตนเอง เพ่ือได้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในการที่จะน าไปใช้ ใน
การสร้างสรรค์ผลงงาน  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา  
  (1) มีทักษะการแสวงหาความรู้  
ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  (2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ 107  
  ( 3 )  มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ห ลั ก แ ล ะ
กระบวนการสร้างสรรค์ในวิชาชีพของตนเอง  
  (4 )  มี ค ว ามสามารถวิ เ ค ร าะห์
ประเด็นปัญหา จากหลักการและกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน  
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
  ( 1 )  มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม และมีความเป็นไทย  
  (2) มีภาวะผู้น า และสามารถท า
งานเป็นทีม  
  (3) มีความสามารถในการท างาน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง 
ทางความคิด วัฒนธรรมองค์กร ที่ได้ปฏิสัมพันธ์ได้เป็น
อย่างดี  
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน  
  (2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (3 )  สามารถถ่ ายทอดประ เด็ น
ความคิด โดยการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร น าเสนอ
กระบวนการทางความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) มีทักษะการประยุกต์วิเคราะห์
เชิงตัวเลขเพ่ือประโยชน์ในการสร้างสรรค์  
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  (5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และน า
เสนอผลงานของตนเอง  
 6.  ด้ านทักษะการปฏิบัติ งาน และการ
สร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
  (1) สามารถปฏิบัติการกระบวนการ
สร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
  (2) สามารถแสดงอัตตลักษณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 
 

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง ก าหนดให้มี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก
เสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  สมรรถนะที่ 1.  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และตรง
ต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น  อย่างสม่ าเสมอ   

  สมรรถนะที่ 2.  มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงในหลายบริบทและ
สามารถน ามาปรับประยุกต์  สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 

  สมรรถนะที่ 3.  มีความรู้ในการวิจัยและการวิจัยสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดง  
  สมรรถนะที่ 4.  มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง

สามารถน าไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหา  และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน  
  สมรรถนะที่ 5.  มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งใน

ด้านความคิด วัฒนธรรมและองค์กร  
  สมรรถนะที่ 6.  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทางความคิดด้าน

ศิลปะการแสดง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเก่ียวข้อง  
    สมรรถนะที่ 7.  สามารถแสดงอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้าน

ศิลปะการแสดง  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้เฉพาะทาง 

และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

 
จากตารางข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรสาขาศิลปะการแสดงนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนที่

ครอบคลุมผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงและครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้โดยทั่วไป โดยใน
แต่ละรายวิชานั้นได้วางแผนการเรียนการสอนไว้ใน มคอ.3 เพ่ือจัดการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ก าหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริง และผลิตงานสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะการจัดการต่างๆ 
(Project-Based Learning) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ (หลักฐานตารางแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curiculum Mapping) 
 
 

         
         

 

                
      

     
            
       
        
    
          

        
         
           
           
         
         
         

 

         
  
           
      
          
       
        
        
        

           
1 

✓   ✓   

           
2 

 ✓ ✓ ✓  ✓ 

           
3 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

           
4 

  ✓ ✓  ✓ 

           
5 

   ✓   

           
6 

   ✓ ✓  

           
7 

  ✓   ✓ 

 



14 

2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับการออกแบบผลการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้มีการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ ดังนี้  
  1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. กลุ่มนิสิตปัจจุบัน 
 3. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
 4. กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 
 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะดนตรีและการแสดง 
 6. วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 7. สกอ. 

จากการสัมมนาและประชุมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 2564 ที่ผ่าน
มานั้นได้ขอสรุปว่า หลักสูตรนั้นต้องสามารถผลิตบุคคลากรด้านศิลปะการแสดงอย่างครอบคลุม นิสิตสามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ นักแสดง นักออกแบบและก ากับการแสดง นักวิชาชีพ
ด้านโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังสามรถประกอบอาชีพในด้านการศึกษา นักจัดกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น ช่างแต่งหน้า นักเขียนบท ฯลฯ เป็นต้น 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Needs and Expectations (ส ารวจ วิเคราะห์) โดยสังเขป 

1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ปรับรายละเอียดรายวิชาให้ทันสมัย  

2. กลุ่มนิสิตปัจจุบัน การเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริง มีความรู้ที่หลากหลาย 
3. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้เรื่องการจัดการ สามารถท างานได้อย่างคล่องแคล่ว ปรับตัว เรียนรู้

สิ่งใหม่  ท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีแม้ในภาวะกดดัน 
4. กลุ่มอาจารย์ผู้สอน การก าหนดรายวิชาที่หลากหลายเพื่อพัฒนาอาชีพได้หลายมิติ 
5. วิสั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ
ของคณะดนตรีและการ
แสดง 

ก าหนดรายวิชาที่เป็นแก่นส าคัญของดนตรีและการแสดง สุนทรียศาสตร์ เน้นการ
ฝึกปฏิบัติ สร้างสรรค์งานจากรากวัฒนธรรม  

6. วิสั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 
 

7. สกอ. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน มคอ.1 ศิลปกรรมศาสตร์  
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2.2 Programme Specification 
2. 2. 1 The information in the programme specification is comprehensive and up-

to-date. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได ้ด าเนินการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) ไว้ 3 ช่องทาง ได้แก่  

1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตร โดยคณะดนตรีและการแสดงได้จัดท าคู่มือ รายละเอียด
หลักสูตรฯ แจกให้กับนิสิตและผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศ พร้อมทั้งมีการอธิบายควบคู่ไปด้วย       

2) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะดนตรีและการ  แสดง 
[ https://docs.wixstatic.com/ugd/ae0eaa_5761ed96f24847afa54bdc24aad464ef.pdf] เ พ่ื อ ใ ห้
นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ดังนี้ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ปรัชญาของ หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา วิชาเอกและกลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเวบไซต์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
 

นอกจากนี้ยังมีการประสัมพันธ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงหลักสูตร 
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ยังมีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ platform อ่ืนๆ ได้แก่ facebook fanpage คณะ
ดนตรีและการแสดง facebook fanpage เป็นต้น  
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3 ) การประสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการต่าง ๆ ของคณะดนตรีและการแสดง ได้แก่  โครงการไหว้ครู
ดนตรี-นาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก โครงการ Costume de couture โครงการบางแสนละครก่อนจบ โครงการ
บางแสนปั้นท่า ฯลฯ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เฟสบุค หรือยูทูป 
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4 ) หลักสูตรมีการด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะดนตรีและการ แสดง ในปี
การศึกษา 2563 โดยเดินทางไปยังโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของคณะดนตรีและการ แสดงเพื่อ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นจ านวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนชลกันยานุกูล และโรงเรียนดัดดรุณี 
ฉะเชิงเทรา  
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2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 

หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการจัดประชุมวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน การวางแผนเนื้อหา
รายวิชาให้ทันสมัยทั้งความรู้และรูปแบบการน าเสนอที่เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งอภิปรายปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 3  
เพ่ือให้รายวิชานั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างเป็นระบบอีกทั้งแต่ละรายวิชามีการเชิญวิทยากรที่
เชี่ยวชาญตามประเด็นต่าง ๆ มาเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน การจัดโครงการพัฒนานิสิตด้านศิลปะการแสดง
โดยได้รับการร่วมมือจากเครือข่ายวิชาทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการ
จัดการโรงละครและเวทีผ่านการจัดโครงการนอกชั้นเรียน การน านิสิตเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ร่วมกับนักออกแบบลีลาที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันในโรงเรียนเครือข่ายเมืองไถหนาน ประเทศใต้ หวัน เห็นได้ชัดว่า
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ภาคการศึกษาโดยนิสิตมีโอกาสได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ข้อมูลในปัจจุบัน    

จากที่กล่าวมานั้น นิสิตสามารถเข้าถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ได้  2 
ช่องทางดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาผ่าน ทางเว็บไซต์ระบบ
ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยบูรพา[reg.buu.ac.th] ซึ่งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา นั้นๆ สามารถเข้าสู่ระบบ
เพ่ือตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดโดยอาจารย์ผู้สอนได้ โดยมี การปรับปรุงรายละเอียดแผนการ
การจัดการเรียนการสอนก่อนวันเปิดภาคเรียน  

2) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดแผนการจัดการเรียนการสอนของ แต่ละรายวิชา  คาบเรียน โดย
อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้แจ้งข้อมูลให้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนรับทราบร่วมกันใน ชั่วโมงแรกของการเรียน  

 

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

หลักสูตรศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง ได้จัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามแผนงาน
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan) เช่น การสร้างสรรค์การแสดงเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางสื่อสารมวลชนทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิงพิมพ์ สื่อออนไลน์ โดยเปิดงานแถลงข่าว
และเรียนเชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ และการส่งจดหมายข่าว การจัดท าและปรับปรุงเนื้อหาของคณะ เพ่ือเผยแพร่
ศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งอาจเป็นที่ต้องการต่อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆ 

จากการประชาสัมพันธ์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงนิสิตเองรับรู้ถึงศักยภาพของหลักสูตร  ซึ่ง
เห็นได้จากการติดต่อให้จัดท าการแสดง การจัดการแสดง การรับเชิญไปเป็นวิทยากร การเป็นกรรมการตัดสินใน
ภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น กรรมการตัดสินการประกวดเชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย และกิจกรรมสังคม
สงเคราะห์ในภูมิภาคตะวันออก กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะการแสดง โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

 
1.การจัดท าโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ยังเป็นโอกาสในการสร้างบุคลากรด้าน

ดนตรีและการแสดงจากการท างานจริงและได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สาขา
ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณชน 
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โดยโครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดการแสดงขึ้นใน วัน
อาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
จ านวน 2 เข้าร่วมประเมินผลงานด้วย คือ 1. ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุก ( นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ) ๒. 
อ.ธีวรา รัตนศึกษา (นาฏศิลปินอาวุโส) โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 2. ประชาชนทั่วไป 
ได้แก่ 
    - ผู้ปกครองนิสิตที่แสดงผลงาน 
    -  บุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา 
    - ประชาชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพาและบริเวณใกล้เคียง 

 
 

    หมายเหตุ.  สถานการณ์โรคระบาดไวรัส covid 2019 ปรับการน าเสนอการแสดงสู่สาธารณะชนด้วยการ
จ ากัดจ านวนผู้ชมและน าเสนอด้วยระบบออนไลด์  

 

 
 
 

2. การจัดโครง  Artist in Residence  การอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ร่วมสมัย จากศิลปิน พิเชษฐ 
กลั่นชื่น ในหัวข้อ รู้จักร่างกาย การเคลื่อนไหวกับลมหายใจ พลังงานกับการเคลื่อนไหว จุดก าเนิดการเคลื่อนไหว 
การใช้ไหวพริบ การมองหาพ้ืนที่ว่างระหว่างท่าร า การย้ายจุดโฟกัสของท่าร าและพ้ืนที่ เส้นโค้ง วงกลม ในร าไทย
หลังจากการฝึกปฏิบัติ ศิลปินได้สร้างการแสดงชุด RED TIDE ZOMBIE แสดงในเทศกาลละคร ท าให้นิสิตเกิดการ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์ร่วมสมัย เกิดการพัฒนาทักษะและปัญญาจากการฝึก
ปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะดนตรีและการแสดง โดยการจัดแสดงในเทศกาลละคร
กรุงเทพครั้งที่ 17 ณ  
สตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
วันที่เผยแพร่  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน  
   เวลา 18.00 น. 
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บูรณาการร่วมกับ 77110262  Creative Culture and Creative Industry  
   วัฒนธรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
   77537659  Design and Construction of Dance Costume   
   การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายส าหรับนาฏศิลป์ 
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 3. โครงการ  Young Designer"Costume de Couture Show case by MUPA นิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงทั้งการการตัด การเย็บผ้า การรีดผ้าและการบริหารงานต่างๆ ทั้งด้านจัดสรรงบประมาน ด้าน
บุคลากรและอ่ืนๆอีกมากมายหลายด้าน และยังได้ท างานร่วมกับเพ่ือนๆในภาควิชาอ่ืนๆอีกด้วย ทั้งเอกตนตรี ผลิต
สื่อ ก ากับการแสดง ก ากับแสง และอีกมากมาย ท าให้ได้รู้จักคนมากขึ้น ได้สื่อสารกับภาควิชาอ่ืนๆมากขึ้น เพ่ือจะ
ได้ช่วยงานกันต่อไปในอนาคต โดยบูรณาการร่วมกับ 77110262  Creative Culture and Creative Industry 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์และ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  77537659  Design and Construction of Dance 
Costume  การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายส าหรับนาฏศิลป์ 
 

 

 4. ผลักดันผลงานศิลปการแสดงนิพนธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงนิสิตเองรับรู้ถึงศักยภาพของหลักสูตร   
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การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด บาปแรกของโลก  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์การ
แสดงรูปแบบใหม่ให้แก่คริสตจักร เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมเทศกาลได้ชมการแสดงที่มีเรื่องราวและรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้น
จากเดิม คณะผู้วิจัยและคณะสมาชิกที่โบสถ์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด บาปแรกของโลก
ขึ้นมาเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระเยซูในวันคริสต์มาส การแสดงนี้ ได้สอดแทรกความรู้ด้านประวัติพระคัมภีร์ และ 
ข้อคิดด้านการด ารงชีวิต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคริสตชนและบุคคลทั่วไป 
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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. 
หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการ

ฝึกปฏิบัติและการสร้างประสบการณ์จริงในการท างาน ผ่านแนวคิดการเรียนรู้บนฐานปฏิบัติการ (Project-Based 
Learning) ที่ออกแบบไว้ในแผนการสอนในรายวิชาต่างๆ นิสิตได้สร้างงานผ่านโครงการในรายวิชาเช่น วิชาการ
ปฏิบัติทางการแสดง (Performing art senior project) ที่เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการให้นิสิตได้ทดลองสร้างสรรค์
ผลงานด้านการแสดง เช่น การแสดงบัลเล่ต์ การเต้นร าร่วมสมัย การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านและประเพณี ซึ่งเป็น
การแสดงของนิสิตและ/หรือร่วมกับคณาจารย์ โดยมีคณาจารย์ร่วมให้ค าแนะน า ปรึกษาตลอดโครงการ มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะของการจัดแสดงผลงานจากการฝึกปฏิบัติ ที่จะเป็นการให้นิสิตได้ประมวลความรู้
และทักษะของรายวิชาออกมาเป็นการแสดงต่อสาธารณชน ดังนั้นนิสิตจึงมีความรู้ในการสร้างสรรค์และเป็นนิสิตที่
มีทักษะตามที่หลักสูตรคาดหวัง อนึ่งการที่นิสิตสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์และจัดการผลิตการแสดงเองได้นั้นถือเป็น
ลักษณะโดดเด่นของหลักสูตร (หลักสูตรได้ออกแบบกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลไว้ในเอกสารแนบ 
หลักฐาน มคอ.2 หน้า 45) 

การออกแบบหลักสูตรศิลปะการแดงค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
โครงการบางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 12  

โครงการนี้พัฒนามาจากการท าโครงการบางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย
บูรณาการกับรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเอกศิลปะการละคร  การจัดกิจกรรมครั้งนี้
มีการน าข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดแสดงงาน ที่ต้องการให้มีความหลากหลายของผลงาน เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยนิสิตเลือกหัวข้อหรือประเด็นการท างานการแสดงตามความถนัดและตามความสนใจ ผู้จัดท า
โครงการได้น ามาพัฒนาเป็นโจทย์การท างานของโครงการบางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน 2563  ถึงเดือนเมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นทีมงานนิสิตชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๔๙ คน 
จ านวน ๑๙ เรื่อง นิสิตที่ร่วมท างานประมาณ ๑๐๐ คน ผู้ชมการแสดงประมาณ ๓๐๐ คน   

การจัดท าโครงการครั้งนี้เกิดการท างานข้ามศาสตร์ หนุนเสริมการท างานร่วมกันระหว่างนิสิตกลุ่มวิชา
ดนตรีกับกลุ่มวิชาออกแบบเพ่ือการแสดง ในรูปแบบการจัดงานคอนเสริต ชื่อ การสร้างสรรค์ฉากและการจัดการ
พ้ืนที่ส าหรับคอนเสิร์ตชื่อ " มังก้ีคลีนิค ไลฟ์ อิน คาเฟ่ "   

นอกจากนี้การท างานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายแต่สามารถสร้างโอกาสให้เกิด
ลักษณะงานใหม่ๆ เช่น เกิดการจัดการแสดงในรูปแบบออนไลน์ เกิดการผลิตสื่อการแสดงในรูปแบบวิดีทัศน์เพ่ือ
การเรียนรู้ในประเด็นการกลั่นแกล้งเกลอส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เป็นต้น  
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2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear. 
หลักสูตรมีการออกแบบและแต่ละรายวิชาที่สามารถมุ่งพัฒนานิสิตให้มีความรู้และทักษะเฉพาะจน

สามารถสร้างงานได้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองตรงตามความคาดหวังของผลการเรียนรู้ในหลักสูตรด้านศิลปกรรม 
โดยนิสิตจักต้องศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาแกน และวิชาเลือกเสรี โดยมีเป้าหมายการจัดล าดับรายวิชาที่
เหมาะสม กล่าวคือรายวิชาที่เน้นทฤษฎีเพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้แก่นิสิต วิชาที่เน้นด้านการปฏิบัติซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่มี
สัดส่วนมากที่สุดในหลักสูตร วิชาที่เน้นการสร้างสรรค์และการผลิตการแสดงที่สามารถผลักดันให้นิสิตสามารถน า
ทักษะที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่จัดแสดงได้อย่างเป็นระบบ นิสิตจะสามารถก าหนดการเรียนรู้ข้ามกลุ่มตามความสนใจ 
เพ่ือเพ่ิมเติมและต่อยอดความสนใจของนิสิต และเป็นการเรียนรู้อย่างข้ามศิลป์ ข้ามศาสตร์ (ผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาจะถูกก าหนดไว้ใน มคอ.3) 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังค านึงคุณลักษณะพิเศษของนิสิตสาขาศิลปะการแสดง ดังนั้นบางรายวิชาจึงมีการ
ออกแบบที่สนับสนุน การเรียนการสอน และการประเมินผลที่ท าให้นิสิตบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
ดังตารางต่อไปนี้ 



29 

 
 

2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date. 
  หลักสูตรมีการจัดวางโครงสร้าง เรียงล าดับรายวิชา รวมไปถึงรายวิชาที่บูรณาการข้ามศาสตร์ อย่าง
เหมาะสม ทางหลักสูตรได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
วางแผนในการจัดแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี โดยมีแนวคิดในการจัดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ทั่วไป  วิชาแกน และวิชาเลือกเสรี โดยมีเป้าหมายการจัดล าดับรายวิชาที่เหมาะสมในแต่ภาคการศึกษา โดย
พิจารณาจากลักษณะในการเรียน และกิจกรรมประเมินผล เพ่ือให้นิสิตนั้นได้ใช้เวลา และออกแบบการเรียนของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรขออธิบายเป็นล าดับชั้นปีดังนี้ (หลักฐานเพิ่มเติม ตารางแผนการศึกษา 
มคอ.2 หน้า 21-34) 

ชั้นปีที่1 
 -จัดการเรียนการสอนรายวิชาขั้นพ้ืนฐานด้านดนตรี และการแสดง เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการเข้าใจ

ศิลปะ ที่มา ความส าคัญ พัฒนาการของงานดนตรีและการแสดงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 -ฝึกทักษะการแสดงขั้นพ้ืนฐานในองค์รวมของแต่ละด้าน เช่น ดนตรี ศิลปะการละคร การออกแบบเพ่ือ

การแสดง และนาฏศิลป์  
ชั้นปีที่2 
- จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีด้านศิลปะการแสดงแต่ละด้าน เพื่อความรู้ความเข้าใจ ที่เป็นพ้ืนฐาน

และ แนวคิดท่ีสามารถจะน าไปใช้ในการสร้างสรรค์การแสดงได้  
-ฝึกทักษะด้านศิลปะการแสดงของแต่ละด้าน  
ชั้นปีที่3  
- ฝึกทักษะด้านศิลปะการแสดงของแต่ละด้านในระดับสูง ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์การแสดงได้อย่างเป็นระบบ 

พัฒนาองค์ความรู้ มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถท างานและสื่อสารกับผู้ร่วมงานในองค์กรต่างๆได้  
ชั้นปีที่4  
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- ฝึกทักษะด้านศิลปะการแสดงในระดับสูง สามารถสร้างสรรค์การแสดง ต่อยอด บูรณาการองค์ความรู้
แบบข้ามศาสตร์ พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงในระดับสากล 
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2.4 Teaching and Learning Approach 
2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders. 
สาขาศิลปะการแสดงได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่าง

ชัดเจน ที่ว่า “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า 
“สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม เข้าใจศิลปะ บูรณาการองค์ความรู้เพ่ืออนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงสู่สากล” 
ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหลักสูตรฯได้มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนั้นได้มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านการปฏิบัติตน
ให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพตนเอง เป็นผู้มีความรู้ สติปัญญาเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้นๆ สามารถเป็นนักอนุรักษ์ พัฒนาและสามารถสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
มีระบบการจัดการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และรับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี  

4.1.1 วีธีการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา  

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา วิธีการเรียนการสอนที่ปรากฏไว้ใน มคอ.2 

สร้างเสริมปัญญา 1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ ที่ฝึกให้
นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด  
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในประเด็นที่
เป็นปัญหาของชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ 
โดยการใช้ ข้ อมูลอย่ างรอบด้ าน เ พ่ือวางแผน 
ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
กับบริบทของสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

3) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มต้นจาก
ปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ 
ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา  
4) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง  
5) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเป็น
การเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  

ใฝ่หาความรู้ 1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชา  
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการ
ปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพ่ือนาความรู้มา
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ
รายวิชา 
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3) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
โดยการศึ กษาดู ง านหรื อ เชิญผู้ เ ชี่ ยวชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

คู่คุณธรรม 1) สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคู่กับเนื้อหาวิชา  
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง  
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน  
ให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ทา
งานรายบุคคลและทางานเป็นกลุ่ม ร่วมถึง อภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมเพื่อให้
นิสิตเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ชี้น าสังคม 1) สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
การทางานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ
ในบริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดม
ความคิด และบทบาทสมมติ  
2) จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น  
ผู้ตาม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ในการ
ทากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ  

 
 

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

หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต้องจัดท า มคอ.3 โดยก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ขุมปัญญาตะวันออก 
เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน Wisdom of the east for the future of the nation” กิจกรรมการเรียนการสอนจะ
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Practical Base-Learning) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามศักยภาพของ
นิสิต ดังจะเห็นได้จากตารางดังต่อไปน้ี  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  
1.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมี
จรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพ รับฟัง
ความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ 
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือพัฒนางานและความคิดของ
ตนเอง 
1.4 มีความรับผิดชอบ และตรง
ต่อเวลาทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน
อย่างสม่าเสมอ  

1) สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับเนื้อหาวิชา  
2) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง  
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน  
ให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบโดยมอบหมายให้ทางานรายบุคคลและ
ทางานเปน็กลุ่ม ร่วมถึง อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ  
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ  
จริยธรรม  

 

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ
และ  
ทฤษฎีพื้นฐาน  
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎี  
สู่การปฏิบัติ  

2.3 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางศิลปะการแสดง ใน
หลายบริบท และสามารถนามา
ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
อาชีพของตน  
2.4 มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือ
สร้างผลงานสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเอง  
2.5 มีความรู้ในการจัดการทาง
ศิลปกรรมในการอนุรักษ์ สืบสาน
และพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสาคัญโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา  

2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการปฏิบัติและวิธีการ
แสวงหาความรู้ เพ่ือนาความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับข้องกับ  
รายวิชา  

3) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น 
ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
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และทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะเป็น  
ประโยชน์ต่อวิชาชีพตนเอง  
2.6 มีความรู้ในการวิจัย และการ
วิจัยสร้างสรรค์ ในวิชาชีพของ
ตน เอง  เ พ่ือ ได้ ข้ อมู ล อัน เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมใน
การที่จะนาไปใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

3 ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์  
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
เ พ่ื อ แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์  

3.3 มีความเข้าใจหลักและ
กระบวนการสร้างสรรค์ในวิชาชีพ
ของตนเอง  
3.4 มีความสามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา จากหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์  
จากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ผลงานทาง  
ศิลปะ  

1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสาคัญ ที่ฝึกให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ 
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการ
สะท้อนคิด  
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2) จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในประเด็นที่เป็นปัญหาของ
ชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 3) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา  
4) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จาลอง  
5) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวธิีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ  
สานึกในความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคม  
และมีความเป็นไทย  
4.2 มีภาวะผู้นา และสามารถทา
งานเป็นทีม  
4.3 มีความสามารถในการทางาน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ

1) สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นและฝึกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศใน
บริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดมความคิด และ
บทบาทสมมติ  
2) จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนา
ความเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น  
ผู้ตาม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ในการทากิจกรรมและการฝึก
ปฏิบัติการต่าง ๆ  
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการ
ทางานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
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คว ามแตกต่ า งท า งคว ามคิ ด 
วั ฒ น ธ ร ร ม  อ ง ค์ ก ร  ที่ ไ ด้
ปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี  

ตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
เข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ  
 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
รู้เท่าทัน  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3 สามารถถ่ายทอดประเด็น
ความคิดโดยการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร นาเสนอ  
กระบวนการทางความคิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
5.4 มีทักษะการประยุกต์
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือประโยชน์
ในการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม  
5.5 ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ที่ เหมาะสมและ
เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และนา
เสนอผลงานของตนเอง  

1) เน้นให้นิสิตใช้วิธีการต่าง ๆ และเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และ
อ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวิจารณญาณ 
สามารถนาความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้  
2) จัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน  
การเขียน ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า
ผ่านการพูดและการเขียนทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ์  

6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
และการสร้างสรรค์ในแต่ละ
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
6.1 สามารถปฏิบัติการ
กระบวนการ  
สร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์  
6.2 สามารถแสดงอัตลักษณ์ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน  

1) ให้นิสิตเรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงาน และรู้จักใช้เทคนิคให้เกิด
ทักษะความชานาญเฉพาะตน และการ  
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ 
2) ให้มีการปฏิบัติงานและแสดงผลงาน เพ่ือฝึกทักษะการแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์  

 

เพ่ือให้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม คณะได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและชั้นเรียน เพ่ือให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การใช่สื่อประกอบการเรียนการสอน 
อีกท้ังการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต ได้แก่ ห้องซ้อม อุปกรณ์การแสดง สัญญาณอินเตอร์เนต เพื่อให้
นิสิตสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ตามความสนใจ 

2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
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หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active leaning เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่งเห็นได้จากการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้
ผู้เรียนนั้นได้ฝึกปฏิบัติงานจริง (Project based learning)  พัฒนาทักษะความคิด มีวิธีแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและ
รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่นใน รายวิชา 771452 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ ผู้เรียนได้ท าการวิจัย
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและการจัดท ารายงานการวิจัยผ่านการควบคุมโดยคณะกรรมการศิลปะการแสดงนิพนธ์
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าศิลปะการแสดงนิพนธ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถหาองค์ความรู้ เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง อัน
เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อยอดในการท างานในอนาคต  

นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดโครงการ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ต่างๆ อย่างบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้การท างานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การฝึกปฏิบัติการอบรมต่างๆ (Workshop) โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบดังต่อไปนี้ 

1.โครงการที่ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานจริง  

ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตนั้นได้ท าโครงการต่างๆเช่น โครงการ Freshly Recital  โครงการศิลปะการ
ละครเพ่ือชุมชน  โครงการศิลปะการแสดงสู่สังคม โครงการนาฏศิลป์สู่ชุมชน โครงการบางแสนปั้นท่า เป็นต้น 
ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการ การวางแผนต่างๆด้วยตนเอง การบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น การ
ออกแบบการแสดง การเขียนบท การฝึกซ้อม การจัดการด้านอาคารสถานที่ภายในและภายนอก การร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

ตัวอย่างโครงการการฝึกปฏิบัติโขน ตอน ชุดศึกพรหมาสตร์ 

ในการจัดท าโครงการโขนในครั้งนี้ โครงการโขนนี้ได้มีการจักการ การฝึกซ้อม การพัฒนาการเรียนรู้ 
พัฒนาเรื่องทักษะ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๔  เดือน เป็นผลที่มาจากแนวคิดการจากการเรียนการสอนในรายวิชา การ
เต้นโขนเป็นหนึ่งในหลังสูตรการเรียนการศึกษาของนักศึกษา สาขานาฏศิลป์และก ากับลีลา ชั้นปีที่ ๒ คณะดนตรี
และการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้จัดตั้งโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย
และบุคคลที่มีความสนใจในรูปแบบการแสดงโขนที่เป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยถือเป็นแหล่งรวมศิลป์ที่หลากหลาย
แขนง วรรณกรรม วิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม ที่หล่อหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยการแสดงโขนในครั้งนี้เป็นการ
แสดงโขน ชุดศึกพรหมาสตร์ ได้มีการฝึกฝนและพร้อมในการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          ๑ เพ่ือให้นิสิตได้ศักยภาพด้านการร า ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์และตัวลิง 
 ๒ เพ่ือให้นิสิตฝึกการวางแผนและประสานงานกับบุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๓ เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติงานจริง รู้จักการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
๔ เพ่ือให้นิสิตได้รับการพัฒนาความคิด การแสดงออก และการสืบทอดงานนาฏศิลป์ไทยตามแบบ
มาตรฐาน 

 ๕ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการแสดงต่อสาธารณะชน 



37 

 
 

 
 



38 

 
 

 

 

 
 



39 

 
 

2. การศึกษาดูงานและการน าเสนอผลงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ทางหลักสูตรได้จัดการกิจกรรมต่างๆนอกเวลาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ต่างๆ 
การใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่นการเยี่ยมชมสถานที่อุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆ การชม
คอนเสิร์ต การชมละครของหน่วยงานภายนอก การน าเสนอผลงานนาฏศิลป์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น 

โครงการละครเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน เป็นการบูรณาการความรู้ โดยน าผลจากงานวิจัยเรื่องการสร้างเสริมลักษณะ
นิสัยของเยาวชนในมิติของความเป็นมนุษย์ด้วยชุดกระบวนการศิลปะการละคร ของอาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ 
มาใช้เป็นฐานความรู้ส าหรับออกแบบการเรียนการสอน และท าโครงการละครเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน โดยเชื่อมกับ
รายวิชาละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชนของนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชากเอกศิลปะการละคร  

ผู้สอนออกแบบรายวิชาและออกแบบกิจกรรมในโครงการละครเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน โดยน าความรู้ที่
ค้นพบจากงานวิจัย เกี่ยวกับวิธีการท างานละครบนฐานชุมชน ขั้นตอนการท างานละครชุมชน มาออกแบบเป็น
เนื้อหาการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังเพ่ิมกระบวนการสอบถามความต้องการของผู้เรียนก่อนการเรียน พบว่าผู้เรียนสนใจ
เรียนรู้ผ่านการท างานจริง สนใจลงเรียนรู้ชุมชน และจัดแสดงผลงานละครในชุมชน จึงน าความรู้จากงานวิจัยและ
น าความต้องการของผู้เรียนไปออกแบบรายวิชา 
 กิจกรรมในชั้นเรียนออกแบบควบคู่กับการท างานจริงในชุมชน โดยอาศัยวาระโอกาส การจัดงานที่ชุมชน
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สอนพานิสิตเรียนรู้ชุมชน และร่วมสร้างละครเพ่ือจัดแสดงงานละครในชุมชน ในวัน



40 

เปิดโรงเรียนสายน้ าบางปะกงที่รัก ซึ่งจัดโดยภาคีบางปะกงสายน้ าแห่งชีวิต เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 
2563 ณ ตลาดสนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ และเกาะลัด อ.คลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบ
ไปด้วยนิสิตที่ลงเรียนรายวิชาละครเพื่อการเรียนรู้ชุมชนจ านวน 8 คน และชาวบ้านในชุมชน ประมาณ 50 คน  

การบูรณาการความรู้จากงานวิจัย การเรียนการสอนกับโครงการบริการวิชาการนี้ พบว่าการท าโครงการ
ท าให้นิสิตเกิดประสบการณ์ตรง เกิดประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการลงชุมชน การเรียนรู้วิถีชุมชน และพบว่าตนเอง
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท างานชุมชน และสามารถท างานร่วมกับคนในชุมชนได้ เกิดความภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้
ด้านศิลปะการละคร อีกทั้งเกิดการสื่อสารภาพลักษณ์ของคณะดนตรีและการแสดงสู่สังคม เป็นชาวบ้านรับรู้ว่า
นิสิตคณะดนตรีและการแสดง มีความรู้ ความสามารถและท างานชุมชนได้  

 
 

 

3. การจัดโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ  

ทางหลักสูตรได้จัดโครงการการร่วมมือมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันในต่างประเทศ (MOU) ซึ่งที่ผ่าน
มามีผู้เรียนด้านนาฏศิลป์และกับก ากับลีลา ได้ท าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ Syoing Senior High school 
และ Taiwan National University of Arts เพ่ือฝึกปฏิบัติทางด้านนาฏศิลป์และจัดการแสดงแสดง ณ ประเทศ
ไต้หวัน เป็นต้น  

ตัวอย่าง 2019 International Young Choreographer Project Host โดยองค์กรระดับนานาชาติ  
WDA(World Dance Alliance)  
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*ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร
ได้งดกิจกรรมนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 แต่ทางหลักสูตรยังคงกิจกรรมนี้ไว้ตามแผนในปี
การศึกษาหน้า  

 

4. การจัดฝึกอบรมต่างๆที่ส่งเสริมวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง 

ทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมวิชาชีพแก่ผู้เรียน โดยมี
วิทยาการจากภายนอกมาท าการฝึกอบรมในรายวิชาต่างๆ และการอบรมเพ่ิมเติมนอกรายวิชา เช่นการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในโรงละคร  อบรมการเขียนบทละคร, จัดการแสดงละครและเสวนา เป็นต้น  
 ตัวอย่าง โครงการ Artist In Residence โดย Mr. Kohei Nishikawa นักขลุ่ยชาวญี่ปุ่น มาร่วมบรรเลงกับ 
นิสิตสาขาวิชาดนตรี และ ศิลปะการแสดง ของคณะดนตรีและการแสดง 
 

โดยสรุป นอกจากการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นจะส่งเสริมพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติแล้ว จะส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบร่วมกันและจัดหาประสบการณ์ 
องค์ความรู้ที่แปลกใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับทัศนคติ ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ในศาสตร์ของตนเองกับรูปแบบงานต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกได้ จึงเห็นได้ว่าการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างชัดเจน  

 
*ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้งดกิจกรรมนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 

19 แต่ทางหลักสูตรยังคงกิจกรรมนี้ไว้ตามแผนในปีการศึกษาหน้า  
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2.5 Student Assessment 

2.5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง 2559 มีการ
ประเมินนิสิตในล าดับขั้นต่างๆ ทั้งการประเมินในการสมัครนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อ รวมไปถึงการประเมินศักยภาพ
ของนิสิตก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 เกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการประเมินในการสมัครนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อโดยเน้นทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยการ
สมัครสอบตรงเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้สมัครเข้า
ศึกษาต่อ ต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติด้านศิลปะการแสดง ได้แก่ ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์สากล การเขียนแบบร่าง การแสดงละคร ตามความถนัด  โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ประกาศไว้ใน
เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  คณะดนตรีและการแสดง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 

1 คะแนนสอบปฏิบัติ ร้อยละ 80  
2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 20  
 
การสอบปฏิบัติวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  ผู้เข้าสอบต้องเตรียมก ารแสดงนาฏศิลป์ ทั้ง 2 

ประเภทได้แก่ 1) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย  
(1) ระบ ามาตราฐานต่อหน้าคณะกรรมการ เช่น ร าแม่บทเล็ก ร าเพลงช้ า-เร็ว ระบ า ด าวดึงส์ ระบ าสี่บท 

ร ากฤษฎาอภินิหาร ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญจกาย ฉุยฉายพราหมณ์ หรืออ่ืนๆ จ านวน1เพลง  
(2) ร าพ้ืนเมืองหรือการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างใดอย่ างหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีล า  ประกอบเพลง 

บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรารีแดนซ์ เป็นต้น  
(3) ผู้สอบจะได้รับโจทย์เพื่อทดสอบไหวพริบในการเคลื่อนไหว 
การปฏิบัติวิชาเอกศิลปะการละคร  
(1) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการสอบโดยเตรียมการแสดงที่สามารแสดงให้

คณะกรรมการเห็นศักยภาพความเข้าใจด้านการแสดง โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที  
(2) ผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์ในการสอบปฏิบัติตามความถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การแสดง การเขียน

บท การออกแบบเพื่อการแสดง  
 

 เกณฑ์การประเมินระหว่างการศึกษา 
หลักสูตรฯ มีการประเมินศักยภาพของนิสิตในระหว่างที่ศึกษาอยู่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ประจ ารายวิชา ได้ประเมินนิสิตในองค์ความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยประเมินจากการทดสอบย่อยและ
การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Recital) การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การสอบประมวลความรู้ผ่านข้อสอบ
อัตนัย เมื่อพบว่านิสิตมีข้อบกพร่องในเนื้อหาใดก็จัดท าการสอนเสริมในรายเนื้อหานั้น และเปิดโอกาสให้นิสิตเข้า
พบเพื่อปรึกษาทางวิชาการ โดยมีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินผลการเรียนรู้ 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ  
1.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมี
จรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพ รับฟัง
ความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ 
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือพัฒนางานและความคิดของ
ตนเอง 
1.4 มีความรับผิดชอบ และตรง
ต่อเวลาทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน
อย่างสม่าเสมอ  

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย 
ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) เช่น ประเมินจาก
พฤติกรรม  
ที่ไม่กระทาการทุจริตในการเรียนและการสอบประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ
และ  
ทฤษฎีพื้นฐาน  
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จาก
ทฤษฎี  
สู่การปฏิบัติ  

2.3 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางศิลปะการแสดง ใน
หลายบริบท และสามารถนามา
ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
อาชีพของตน  
2.4 มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือ
สร้างผลงานสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเอง  

  

1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การทากิจกรรม การนาเสนอผลงาน การมีส่วนร่วม
ใน  
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ  
การทดสอบ  
2) ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา และการนาเสนอผลงาน  
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2.5 มีความรู้ในการจัดการทาง
ศิลปกรรมในการอนุรักษ์ สืบสาน
และพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์
และทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะเป็น  
ประโยชน์ต่อวิชาชีพตนเอง  
2.6 มีความรู้ในการวิจัย และการ
วิจัยสร้างสรรค์ ในวิชาชีพของ
ตน เอง  เ พ่ือ ได้ ข้ อมู ล อัน เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมใน
การที่จะนาไปใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

3 ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์  
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
เ พ่ื อ แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์  

3.3 มีความเข้าใจหลักและ
กระบวนการสร้างสรรค์ในวิชาชีพ
ของตนเอง  
3.4 มีความสามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา จากหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์  
จากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ผลงานทาง  
ศิลปะ  

1) ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การนาเสนอรายงาน ประเมินจากผลงานหรือ
โครงการที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประเมินคุณภาพผลงานตามมาตรฐาน  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ  
สานึกในความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคม  
และมีความเป็นไทย  
4.2 มีภาวะผู้นา และสามารถทา
งานเป็นทีม  
4.3 มีความสามารถในการทางาน

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตระหว่างการ
เรียนการสอน การทากิจกรรม ผลงาน และการนาเสนอผลงาน เช่น 
ความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  
2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับ
คว ามแตกต่ า งท า งคว ามคิ ด 
วั ฒ น ธ ร ร ม  อ ง ค์ ก ร  ที่ ไ ด้
ปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี  

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
รู้เท่าทัน  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3 สามารถถ่ายทอดประเด็น
ความคิดโดยการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร นาเสนอ  
กระบวนการทางความคิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
5.4 มีทักษะการประยุกต์
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือประโยชน์
ในการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม  
5.5 ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ที่ เหมาะสมและ
เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และนา
เสนอผลงานของตนเอง  

1) ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้
ข้อมูล และผลงานจากการนาความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการตอบคาถามหรือ
การแก้ปัญหา  
2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน  
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือสื่อสารความรู้
ความคิดของตนเอง เช่น ผังกราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย 
วารสาร และ  
การเสนอผลงานในที่ประชุม  
3) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติ  
4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอ  
ต่อชั้นเรียน  

6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
และการสร้างสรรค์ในแต่ละ
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
6.1 สามารถปฏิบัติการ
กระบวนการ  
สร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์  
6.2 สามารถแสดงอัตลักษณ์ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน  

1) ประเมินจากเทคนิคการการสร้างสรรค์ผลงาน  
2) ประเมินจากเนื้องาน ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์  
และคณะกรรมการประเมิน  

 
 เกณฑ์การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการวางแผนการประเมินศักยภาพของนิสิตก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา โดยแยกเป็นวิชาเอก
นาฏศิลป์และการก ากับลีลาและวิชาเอกศิลปะการละคร ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดให้มีการประมวลความรู้ของนิสิตเพ่ือ
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น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดงก่อนส าเร็จการศึกษาในรายวิชา 77145259 ศิลปะการแสดง
นิพนธ์ (Thesis) โดยเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ภายใต้โครงการบางแสนปั้นท่า และ โครงการ

บางแสนละครก่อนจบ  โดยจัดให้มีการสอบหัวข้อศิลปะการแสดงนิพนธ์ การทดลองจัดการแสดง การสร้างผลงาน
การแสดงเพ่ือน าเสนอสู่สาธารณะชนโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ได้แก่ ดร .ไพโรจน์ 
ทองค าสุก ราชบัณฑิตสาขาศิลปกรรม นักวิชาการละคร ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ 
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด ารุง ราชบัณฑิต  เมธีวิจัยอาวุโส เพ่ือเป็นประธานในการจัดสอบประมวลความรู้ และจัดท า
รูปเล่มรายงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ 

 
จากภาพ ผลการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์นั้นประเมินผู้เรียนดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ รับฟังความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนางาน และความคิดของตนเอง 

 (4) มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา ทั้งกับตนเองและผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ 
 2. ด้านความรู้ 

(3) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี ในหลายบริบท และสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับวิชาชีพของตน 

(4) มีความรู้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างผลงานสร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเอง  

(6) มีความรู้ในการวิจัย และการวิจัยสร้างสรรค์ ในวิชาชีพของตนเอง เพ่ือได้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในการที่จะน าไปใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงงาน 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  (3) มีความเข้าใจหลักและกระบวนการสร้างสรรค์ในวิชาชีพของตนเอง 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (3) มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง ทางความคิด วัฒนธรรมองค์กร ที่ได้ปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) สามารถถ่ายทอดประเด็นความคิด โดยการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร น าเสนอกระบวนการทาง
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานของตนเอง 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  

(1) สามารถปฏิบัติการกระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
(2) สามารถแสดงอัตตลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 

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
เฉพาะในสาขาวิชาศิลปะการแสดง ทั้งวิชาที่เป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยก าหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกันทั้งหลักสูตร มีการประเมินตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็นสัดส่วนของคะแนนดังนี้  

1)จิตพิสัย 
2)พัฒนาการ 
3)การเก็บคะแนนย่อย 
4)การประเมินกลางภาค 
5)การประเมินปลายภาค 

ส าหรับกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับ
ขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้          

1) การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 

           2) การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น สหกิจศึกษาจะให้คะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึง
ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์  

ส าหรับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต มีกฏเกณฑ์ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ 

2) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือคณะกรรมการ ที่คณะดนตรี
และการแสดงแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 

3) ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา  

ส าหรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีกฏเกณฑ์ดังนี้ 

1) เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตร 
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2) ร ะ ดั บ แ ต้ ม ค ะแ น น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม ขั้ น ต่ า  2.00 จ า ก ร ะบ บ  4 ร ะดั บ ค ะแ น น เ ที ย บ เ ท่ า 
3) เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

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

เกณฑ์การประเมินได้มีการบันทึกไว้ใน มคอ .3 มีการประชุมและออกแบบเกณฑ์การประเมินโดย
คณาจารย์ในสาขาศิลปะการแสดง และน าเกณฑ์ไปชี้แจง แจ้งต่ออาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกณฑ์การประเมินที่
ออกแบบ และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็นผู้แจ้งให้นิสิตทราบ โดยผู้ประเมินในแต่ละรายวิชา คือ อาจารย์ประจ า
และอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดง ซึ่งหลังจากการประเมินได้มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผลการประเมินทุกภาคการศึกษา  

ตัวอย่าง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยก าหนดเกณฑ์การประเมินในรายวิชาปฏิบัติโดยใช้โครงสร้างเดียวกัน นิสิต
สอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดงและคณะกรรมการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชุดเดียวกันเป็นผู้ประเมินผลเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ   
ทั้งนี้ในแต่ละวิชาจะมีเกณฑ์การประเมินผลที่แตกต่างกันไปโดยอาจารย์ผู้สอนจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
และชี้แจ้งในชั้นเรียน  
 

2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนหลังการประเมินในแต่ละรายวิชาโดยก าหนดให้อาจารย์

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีประเมินแบบเดี่ยวและกลุ่ม อีกทั้งพัฒนาผู้เรียน
ด้วยการมอบหมายให้นิสิตศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม การฝึกทักษะเสริมนอกชั้นเรียน การแนะแนวในการค้นคว้าข้อมูล
เพ่ิมเติมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น  

การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนได้ทันเวลานั้น ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนไว้หลายวิธี โดยจะ
ขออธิบายเป็นวิธีต่างๆดังนี้ 

1) การประเมินด้านทฤษฎี  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการแจ้งเกณฑ์การ ประเมิน วิธีการสอบ และเมื่อนิสิต
สอบแล้วทราบผลแล้ว อาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนสอบไว้ในระบบ reg.buu.ac.th เพ่ือแจ้งให้นิสิต
ทราบผลการสอบในระบบของนิสิตเช่นกัน ด้วยวิธีนี้ นิสิตจงึสามารถวางแผนการเรียนต่อไปตลอด
ภาคการศึกษาและทราบถึงพัฒนาการของตนเองได้  

2) การประเมินด้านทักษะปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการ สอบปฏิบัติกลางภาค สอบปฏิบัติปลาย
ภาค รวมไปถึงโครงการที่การสอบปฏิบัติ มีการประเมินโดยการจัดตั้งคณะกรรมการ ที่เป็นอาจารย์
ประจ า อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือประเมินผลการเรียนและพัฒนาการด้านการ
เรียนของนิสิต เมื่อนิสิตปฏิบัติดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะประเมินโดยให้
คะแนนตามแบบประเมินและคณะกรรมการจะประเมินและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อควร
ปรับปรุงให้ นิสิตทราบหลังจากการสอบโดยทันที 

3) การประเมินด้วยวิธีการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการจัดสอบอภิปราย ด้วย
วิธีการพูดคุย ถามตอบทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม วิธีนี้จะท าให้นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็น การ
วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล นิสิตจะได้รับผลการประเมินกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและทันเวลา 
เพ่ือให้นิสิตสามารถมีโอกาสชี้แจง อธิบาย และซักถามเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 

4) การประเมินภาพรวมการเรียน  อาจารย์จะใช้แบบฟอร์มที่ได้ออกแบบมาเพ่ือประเมินผลนิสิตในชั้น
เรียนตามหัวข้อวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้นิสิตจะสามารถเข้าใจและสามารถ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ได้ตามหัวข้อนั้นๆ ว่าตนเองบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร  
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2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
นิสิตสามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานนิสิตของคณะดนตรีและการแสดง 

เพ่ือรับเรื่องค าร้องเบื้องต้น และสามารถติดต่อร้องเรียนในช่องทางเว็ปไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง หรือแจ้ง
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในรายชั่วโมงที่ให้ค าปรึกษาโดยตรง ด้วยช่องทางการสื่อสารอินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ เมื่อ
ได้รับเรื่องแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งอย่าง
เป็นธรรมโดยมีคณบดี และกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา  

ปัจจุบันคณะดนตรีและการแสดงได้จัดช่องทางติดต่อเพ่ิมเติมในเวปไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง  
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้เข้ามาติดต่อ  เมื่อนิสิตได้เข้าสู่หน้าเวปไซด์ จะปรากฏป๊อปอัพการสนทนากับแอดมินข
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2.6 Academic Staff Quality 

2.6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement)  is carried out to fulfil the needs for education, research and 
service. 

ตามที่คณะมีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการศึกษาและอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เช่น การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อ  โดยการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิค และการกระชุม
สาขาในแต่ละเดือน จากนั้นประธานหลักสูตรน าผลการด าเนินงานรายงานในที่ประชุมระดับสาขาเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะในการจัดการด าเนินงาน สาขาศิลปะการแสดงได้สนับสนุนให้บุคคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรมตามความสนใจ 
รวมถึงการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามระบบและระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้คณะดนตรีและการแสดงมีการตั้งงบประมาณส าหรับให้คณาจารย์ไปอบรม ซึ่งสามารถด าเนินการขอรับ
การสนับสนุนได้ในหมวด กองทุนพัฒนาบุคลากรจ านวนปีละ50,000 บาท สนับสนุนให้คณาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิ 
ทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ทุน มีการตั้งงบประมาณส าหรับอุดหนุนรางวัลส าหรับ
นักวิจัย จ านวนปีละ 1 ทุน นอกจากนี้ศูนย์วิจัย ยังด าเนินโครงการจัดการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ด้วย 
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2.6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service. 

ส านักงานการอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 15:1 สาขาวิชาศิลปะการแสดงมีคณาจารย์ประจ า 
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 12 คน โดยมีนิสิตทั้งหมด 274 คน เมื่อคิดค่า FTE นิสิต ได้  
132.63 ค่า FTE ของอาจารย์ ได้   13.14   เมื่อค านวณสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์แล้ว ได้   1:10.09    

2. 6. 3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

ทางสาขาวิชามีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์โดยค านึงถึงวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมถึงการพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานในสายงานที่ที่เกี่ยวข้องตาม
วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ปฏิบัติ และความสามารถในทักษะการสื่อส ารภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดี โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ โดยประธานหลักสูตรแจ้งประธานสาขาในเรื่องความต้องการอาจารย์
เพ่ิมเติม จากนั้นประธานสาขาจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินการพิจารณา เพ่ือผ่านการพิจารณา
ในที่ประชุมแล้ว จึงมีการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นอาจารย์ต่อไปซึ่งประกอบด้วยการก าหนด
คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า และมีล าดับขั้นตอนการสอบเข้าดังนี้ 

 (1) การเตรียมเอกสารบทความ ทางวิชาการมาเสนอต่อคณะกรรมการ  
(2) สอบการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  
(3) สอบสัมภาษณ์ 

 เมื่อผ่านขั้นตอนคัดเลือกอาจารย์แล้ว ทางสาขาจะมอบหมายภาระงานสอนตามความเหมาะสม สนับสนุน
ให้เข้าร่วมอบรม ตลอดช่วงการศึกษาและทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในระยะที่ผ่านมา เพ่ือเป็นเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์
ประจ าของคณะต่อไป  โดยมีแผนการเตรียมการอาจารย์ใหม่ดังนี้ 

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
หลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์ พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ  แก่อาจารย์
ใหม ่ 

2) ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ  การศึกษาที่คณะ
ต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ  

3) มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา ที่จะสอนพร้อม
ทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีแผนการด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร  คือ 

หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม 
ภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ การสอน
แบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน  การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง  

3) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น  
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4) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
5) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจน

ให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์  
 

2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 
เกณฑ์การประเมินอาจารย์นั้นทางสาขาวิชาจะพิจารณาในแต่ละปีการศึกษา โดยสาขาวิชาได้ก าหนดให้

อาจารย์ได้จัดท ารายงานตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPIระดับบุคคล) เพ่ือก าหนดภาระงานและด าเนินงานตามแผนชี้วัดที่
ก าหนดไว้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณประจ าปีอาจารย์ทุกคนต้องรายานผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อดังนี้ (ภาพ) โดยให้
อาจารย์แต่ละคนส่งไปทางสาขาวิชา และสาขาวิชาจะด าเนินการส่งไปให้คณะ เพ่ือ พิจารณาผลการด าเนินงานใน
แต่ละปีการศึกษา 

 

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

มีการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ตามที่มีการน าเสนอในการประชุมสาขาวิชาและคณะ
ได้ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาซึ่งในระหว่างปี 2563 ได้จัดการอบรมสัมมนา ดังนี้   

1. การอบรมการวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research=DBR) โดยศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช  
2. Netflix เปิดตัวผลงานอนิเมะเรื่องใหม่ที่จะลงสตรีมมิงทาง Netflix  
3. การประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม

ศาสตร์ของประเทศ  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาครูนอกระบบกับพ่ีเลี้ยง  ครั้งที่ 1 เรื่องสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคทางการศึกษา (System thinking) 
5. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องทิศทางการพัฒนาคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) และการประเมินผลงานระดับบุคคลกลยุทธ์ในการเคลื่อนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

6. อบรมอาสาสมัครนักวิจารณ์ในเทศกาลละครกรุงเทพ 2020 
7. อบรมเชิงปฎิบัติการ AUN QA Implementation and Gap Analysis (วันที่สอง) 
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8. อบรมโครงการอบรม เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่น
ที่ ๒ ในวันที่ ๗ – ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. การอบรมเรื่อง การสื่อสารเพื่อสันติ จัดโดยสมาคมเพ่ือนธรรมชาติ  
 

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

หลักสูตรได้จัดระบบการยกย่องเชิญชูเกียรติคณาจารย์ที่ประสบความส าเร็จโดยจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึก 
มีการแจ้งไปยังกรรมการประจ าเพ่ือรับทราบ มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางใบบอกข่าวของคณะดนตรีและการแสดง 
และการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการต่อยอด พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ของสาชาวิชาต่อไปในอนาคต 

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

หลักสูตรสนับสนุนให้บุคคลากรท างานวิจัยร่วมกับเมธีวิจัยอาวุโสและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
รวมถึงการเสวนาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าเสนอผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ โดยอาจจะมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน คุณวุฒิของคณาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และ
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ผลิตผลงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6.x จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ xxx) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   1 1  100 (ปริญญาเอก 1 คน) 
4. อาจารย์ 8 3 11 11 18.18 (ปริญญาเอก 2 คน) 
5. อาจารย์พิเศษ 6 4 10 2.14 10 (ปริญญาเอก 1 คน) 

รวม 14 8 22 13.14 18.18 (ปริญญาเอก 4 คน) 
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.x อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 
ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

2559 12.14   
2560 13.14   
2561 15.14   
2562 14.14 172.32 1:12.18 
2563 13.14 132.63 1:10.09 

 
ตารางท่ี 2.6.x ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
(ปี 59-62 มี 
อาจารย์ 11 

คน 
ปี 63 มี

อาจารย์ 12 
คน) 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 1 6 1  7 63.63 
2560  1   1 9.09 
2561 2 4   6 54.54 
2562  4 1 1 6 54.54 
2563  3  1 5 41.66 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ 

2559 1  1 2 18.18 
2560 6  1 7 63.63 
2561 7  3 10 90.90 
2562 13   13 118 
2563 4   4 33.33 
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ตารางแสดงช่ือผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ   
 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 1 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2559). 
หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรม
ชุมชนชายทะเล. ในการสัมมนา
วิชาการและการน าเสนองานวิจัย 
“วิถีชี วิต  ภูมิปัญญา ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี .  หน้า 
71-80. ชลบุรี: คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 

6 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2559). บทความ
วิชาการเรื่อง “หลักสูตรการเรียนการสอน
บัลเล่ต์ในค่านิยมในปัจจุบัน ของ
สังคมไทย”. วารสารดนตรีและการแสดง 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2563).  
 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2559). งาน
ทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
สมัยใหม่ (โนรา). วารสารศิลปกรรมบูรพา, 
2559, 115-131. 
 
นพพล จ าเริญทอง. (2559). 
กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี: การ
แสดง ชุด “เฮ็งกอยุทธนารี”. วารสาร
ดนตรีและการแสดง, 2, 76 - 96. 
 

1 
Ingkatecha, O., Lertlam, P. 
(2017). The Effect of Ballet 
Program on Balance and 
Muscle Strength in Elderly. In 
The 5th PSU-USM International 
Conference on Arts and 
Sciences (pp.-) 

 7 
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มานิต เทพปฏิมาพร. (2559). การสื่อ
ความหมายภาษาท่าร าการเคลื่อนไหวของ
นางอัปสรเรื่องนนทุก. วารสารดนตรีและ
การแสดง, 2, 117-132. 
 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2559). หาดวอน
นภา ชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชายทะเล: การ
วิจัยผ่านกระบวนการศิลปะการละคร. 
วารสารศิลปกรรมบูรพา, 19(1), 73 - 
91. 

2560  1 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2560). 
พญาฉัททันต์: การสร้างสรรค์การขับร้อง
ไทยร่วมสมัย. ศิลป์ปริทัศน์, 5, 73-83. 

  1 

2561 2 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561). 
ละครเพ่ือการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ 
กรณีศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเลบางแสน. ใน การสัมมนา
และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม : ด น ต รี แ ล ะ
ศิลปะการแสดง วันที่ 23 มีนาคม 
2561. (หน้า 73-74). ชลบุรี : 
คณะดนตรีและการแสดง  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  

4 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561). การสร้าง
ละคร เ พ่ื อการ เ รี ยนรู้ ใ น พิ พิ ธภัณฑ์ : 
กรณีศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จังหวัดชลบุรี. ทีทัศน์วัฒนธรรม, 17(2), 
19-43. 
 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และคณะ. (2561). 
ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรมต่อ
พฤติกรรมเอ้ือต่อสังคมของนิสิตปริญญา

  6 
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นพพล จ า เ ริญทอง .  (2561). 
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง แ ล ะ ค ว า ม
คล้ายคลึง : งานสร้างสรรค์การ
แสดงข้ามวัฒนธรรมระหว่างโต
ของไทยใหญ่และสิงโตของไต้หวัน
.. ในการประชุมโครงการสัมมนา
และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม. คณะดนตรีและ
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
(pp.60-69) 
 

ตรี. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, 
4(2), 111-125.  
 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การมาเยือน
ของหญิงชรา: ปฏิบัติการณ์สร้างสรรค์
ละครฝรั่งเพ่ือผู้ชมไทย.วารสารไทยศึกษา, 
14(2), 125-150. 
 
มโน วนเวฬุสิ. (2561). การสร้างตัวละคร
เชื้อพระวงศ์ในซีรีส์ เดอะคราวน์. วารสาร
ดนตรีและการแสดง, 4, 20-32. 
คณพศ วิรัตนชั. (2561). ละครเวทีเรื่อง 
Kitchen’s Monologue: การออกแบบ
ฉากรูปแบบสัญลักษณ์นิยมในละครสัจ
นิยม. วารสารดนตรีและการแสดง, 4, 
102-118. 
 

2562  4 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2562). ละคร
เพ่ือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตัวตน
ภายใน. วารสารดนตรีและการแสดง, 
5(2), 106-122. 
 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2562). การ
สร้างแนวทางใหม่ในการสอนร าไทยใน

1 
Sophonsuwapap, P., 
Adornnithee, S.,Mongkolkiatsri, 
S’., & Kailast, W. (2019). When 
We really See Nature: Insightful 
Moments in two Holistic 
Outdoor Classrooms. In The 7th 
Roundtable Meeting of Asia-

1 
Lertlam, P., Ingkatecha, 
O. (2019). Effect of 
ballet program on 
rhythmic recognition in 
elderly. Journal of 
Engineering and 

6 
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มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดเทพนมของ
ศิลปินพิเชษฐ์ กลั่นชื่น.. หนังสือรวม
บทความวิจัย ปรากฏการณ์การแสดง, 2, 
112-138.  
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2562). การ
สร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นจาก
หัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก-อ่างศิลา 
จังหวัดชลบุรีด้วยเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูง
เพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาดสินค้าแฟชั่น
ส าเร็จรูป. -, 5, 1108-1123. 
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2562). แนวคิดการ
แสดงเพื่อการสร้างสรรค์การขับร้องเพลง
ไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 5, 
100-112. 

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

 

Applied Sciences, 14, 
444-448. 

2563  4 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2563). “พา เดอ 
เดอซ์: ศิลปะการออกแบบและก ากับลีลา
ในนาฏกรรมบัลเลต์”. วารสารศิลปกรรม
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,  
(24)1, 125-140.  
 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ สมสิทธิ์ อัศดรนิธี 
แ ล ะ กั ญ จ น์  ทั ต ติ ย กุ ล .   (2563). 

 1 
Lertlam, P. (2020). 
Awareness Raising of 
Marine Biodiversity and 
Plant Genetic Diversity 
Through Drama 
Process. Journal of 
Engineering and 

5 
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กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนว
จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า เ พ่ื อ บ่ ม เ พ า ะ
ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของ
ชุมชนลุ่มแม่น้ าบางปะกง. วารสารวิชาการ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(2), 265-294. 
 
อาทรี วณิชตระกูล. (2563). แม่ค้าตลาด
หนองมน: กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์
ผู้ สู ง อ ายุ  ผ่ า นก า รสร้ า ง ล ะครแบบ
ชีวประวัติ . วารสารไทยศึกษา , 16(2), 
165-186. 
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2563). การเล่า
เรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค
ตะวันออก ผ่านการสร้างบทและการก ากับ
ละครเพลงเรื่อง “เจ้าแม่โคกพนมดี”. 
วารสารศิลปการจัดการ, 4, 100-115. 

Applied Sciences, 15, 
1659-1663. 
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ตารางแสดงช่ือผลงานวิชาการ ประเภทผลงานสร้างสรรค์   

ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

2559 1 
อาทรี วณิชตระกูล. (2559). การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง นางฟ้า 
          ก ามะลอ จากบทละครเรื่อง Fallen Angels ของ Noel Coward. 

 1 
คณพศ  วิรัตนชัย. (2559 - 2560) ออกแบบเครื่องแต่ง
กายและหน้ากาก เรื่อง มหาสมุทรสุดหัวใจ  
Ocean"s Blue Heart ; Masks and Shadow Puppet 
Play ก ากับการแสดงโดย นิกร แซ่ตั้ง   
3-5 พฤศจิกายน ที่โรงละครครีเอทีฟ อินดัสทรี่ ณ เอ็มเธียร์
เตอร์ กรุงเทพมหานคร และ 24 กุมภาพันธ์ 2059  
จัดการแสดงที่ Store House Ueno Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 
 

2 

2560 6 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2560). ร่วมแสดงบัลเล่ต์คลาสสิคเรื่อง ซินเดอเรลล่า      
          ร่วมกับคณะไรซิ่งสตาร์บัลเล่ต์. โรงละครเอมเธียเตอร์ กรุงเทพ. 
นพพล จ าเริญทอง. (2560). ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ถวาย 
          อาลัย รัชกาลที่ 9 (9 ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน). วันที่ 14   
          มกราคม 2560. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2560 - 2561). การก ากับละครและออกแบบ 
          กระบวนการละครเพ่ือการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เรื่อง เมื่อโลกนี้ไม่มี 
          น้ า (The Last Drop of Water). วันที่ 8- 11 กันยายน 2559 
และ 
          วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 จัดแสดงในงานเทศกาลดนตรีและ

 1 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2560). นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด “Dancing with Death”งานสร้างสรรค ์
          นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วนัที่ 8  พฤษภาคม 2560.  
          ประเทศสิงคโปร์: Da:ns festival,Esplanade  
          Theatre.  
 

7 
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การ 
          แสดงนานาชาติ ประจ าปี 2561. ชลบุร:ี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าบาง
แสน  
          มหาวิทยาลัยบูรพา. 
คณพศ  วิรัตนชัย. (2560) ออกแบบเครื่องแต่งกายในวิจัยเรื่อง การมา
เยือน 
          ของหญิงชรา ก ากับการแสดงโดย อาทรี วณิชตระกูล 24-26  
          กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมมล คณะอักษร 
          ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  
อาทรี วณิชตระกูล. (2560). การก ากับการแสดงละครเรื่อง การมาเยือน
ของ 
          หญิงชรา จ านวน 5 รอบ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล  
          กรุงเทพมหานคร .  
อาทรี วณิชตระกูล. (2560). การดัดแปลงบทละครเรื่อง การมาเยือนของ 
          หญิงชรา จากบทละครเรื่อง The Visit ของ Friedrich  
          Durrenmatt. 

2561 7 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561). ออกแบบและก ากับการแสดงบัลเล่ต์แบบ
ครบ 
          องก์เรื่อง The wizard of Oz. โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์. 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร.  
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561). นักแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง La fille mal 
gardee  
          ร่วมกับสถาบัน Rising Star dance Studio. ณ โรงละครเอมเธียร์ 
          เตอร์ กรุงเทพมหานคร.  

 3 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2561). นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด “M.I(X).G” เทศกาล “Festival Tokyo” 
         งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ร่วมสมัย.วันที่ 6 กรกฎาคม  
         2561.ประเทศญี่ปุ่น: Minamiikebukuro Park. 
นพพล จ าเริญทอง. (2561). ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง  
          ชุด “Spring Breathes” ( Asian Young  
          Musicians Connection). วันที่ 23-24 กันยายน  
          2561. Y Studio Hong Kong. 

10 
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ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และ กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2561). บอร์ดเกม เกม 
          กระดานเพ่ือเท่าทันพนัน ชุด Farmfest. มิถุนายน – ธันวาคม  
          2561 เผยแพร่ให้กับโรงเรียนภาคีการท างานเครือข่ายรณรงค์หยุด 
          พนัน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  
นพพล จ าเริญทอง. (2561). ก ากับการแสดงและร่วมแสดง ละครนอกเรื่อง 
          ไกรทอง ตอน “พ้อล่าง” (เทศกาลดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัย 
          บูรพา ประจาปี 2561). วันที่ 26 มีนาคม 2561. ชลบุรี :  
          PA center คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง Red 
จาก  บทละครเรื่อง Red ของ John Logan. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การแปลและเรียบเรียงบทละครเรื่อง เอมิลี่
แห่งมรกตคีรี จากบทละครเรื่อง Emily of Emerald Hill ของ Stella  
          Kon. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การก ากับการแสดงละครเรื่อง ตัวแม่. วันที่ 
11-  13 พฤษภาคม 2561 จ านวน 5 รอบ บลูบ็อกซ์ สตูดิโอ  
          กรุงเทพมหานคร. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การเขียนบทละครเรื่อง ตัวแม่.  

 

2562 10 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2562). นักแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง The Sleeping  
          Beauty ร่วมกับสถาบัน Rising Star dance Studio. ณ โรงละคร 
          เอมเธียร์เตอร์ กรุงเทพมหานคร.  
นพพล จ าเริญทอง. (2562). ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด สกุณา 
          เริงร าและหรรษากลองยาว. (Artist In Residence Mr.Kohei  
          Nishikawa). วันที่  25 ตุลาคม 2562. Black Box Theater   
          คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.   

 3 
นพพล จ าเริญทอง. (2562). ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง  
          ชุด เทพอ านวยพร. (The ๒ nd World Eco –  
          Design Conference). วันที่  4 – 8  ธันวาคม  
          2562. Conghua Guangzhou Guangdong  
          China.  
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562).นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด “Dancing with Death”งานสร้างสรรค ์

13 
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นพพล จ าเริญทอง. (2562). ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ฟ้อน 
          เทิดพระเกียรติ. (ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาค 
          ตะวันออก ครั้งที่ 1 ของขวัญแด่พระราชา). วันที่ 9  
          กันยายน 2562. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2562). สื่อละครเพ่ือการ 
          เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันการติดเชื้อหนอนพยาธิส าหรับ 
          นักเรียน เรื่องแก้วกลับใจ (สื่อละครเวที และสื่อวีดิทัศน์). ธันวาคม  
          2562  ราชบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และเครือข่ายสื่อนิทานและละคร. (2562). คู่มือการ 
          ใช้สื่อนิทานเพื่อส่งเสริมภูมิรู้ สู้พนัน. เผยแพร่ให้กับโรงเรียนภาคีการ 
          ท างานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 5 จังหวัด. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 
          รณรงค์หยุดพนัน 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด FLY:  
          Dance Performance and Movement Exhibition งาน 
          สร้างสรรค์นาฏศิลป์รว่มสมัย. วันที่18-20 ตุลาคม 2562. 
กรุงเทพฯ:  
          โรงละครช้าง. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562).นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “คนจน 
          ป้ายแดง”งานประชุมวิชาการระดับชาติโดยสมาพันธ์ 
          ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ศอท.) วันที่  
          9 มิถุนายน 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562).นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “คนจน 
          ป้ายแดง”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.จัดแสดง 6 มิถุนายน  
          2562. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
          ราชมงคลธัญบุรี. 

          นาฏศิลป์ร่วมสมัย.วันที่ 26-27  สิงหาคม 2562.  
          ประเทศไต้หวั่น: Cloud Gate Theater.  
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). นักแสดง การแสดง
ร่วม 
          สมัยชุด BIRD  งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.  
          วันที่ 26 และ 27กรกฎาคม 2562. ประเทศมาเล 
          เชีย: George Town Festival 
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จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562).นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด “The  
          Intangibles of Emptiness” งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย. 
          วันที่ 12 มกราคม 2562. กรุงเทพฯ:หอศิลป์กรุงเทพฯ. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2562). การก ากับการแสดงละครเรื่อง มัทนะพาธา.  
          วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 จ านวน 5 รอบ อาคารนวมภูมินทร์  
          โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 

2563 4 
นพพล จ าเริญทอง. (2563). ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดงร าถวาย
พระพร ชุด ราชสดุดีบรมราชชนนีพันปีหลวง. รายการ mupa talk &  
          new วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563. Black Box Theater  คณะ 
          ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.   
นพพล จ าเริญทอง. (2563). ออกแบบท่าร าและก ากับการแสดง ชุด ระบ า 
          มหาสวัสดิ์นครกัณฑ์. (เทศน์มหาชาติมหาเวชสันดรชาดก เนื่องใน 
          โอกาสคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัย 
          บูรพา). วันที ่26 – 27  มกราคม 2563. ลานรมณีย์  โรงเรียน
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2563). ชุดกิจกรรมละคร 
          เพ่ือการเรียนรู้เรื่องเมืองคลั่งหวย.(ละครเพ่ือการเรียนรู้). มิถุนายน  
          2563. ขอนแก่น: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน.   
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2563). นักแสดง การแสดงร่วมสมัยชุด 
“no.60'  demonstration”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วันที่ 10  
          กรกฎาคม 2563. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  4 
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จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางสายวิชาการนั้นได้มีผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ควบคู่
กันไป ซึ่งในปีการศึกษานี้ ทางหลักสูตรได้มีบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน 
คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาทรี วาณิชตระกูล และมีอาจารย์จ านวน 3 ท่านที่ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ คือ อ.คอลิด มิด า  อ.สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์ และ อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ 

 ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ เล็งเห็นว่าการศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยคู่เทียบนั้น เพ่ือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานของหลักสูตรในโอกาสต่อไป  
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2.7 Support Staff Quality 
2. 7. 1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 

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

จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ โดยมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ ระบบการจอง
ห้องเรียน ห้องซ้อม ห้องปฏิบัติการการดนตรี โดยมีระบบการจองห้องซ้อมทางอินเตอร์เน็ตดูแลโดยเจ้าหน้า ระบบ
การยืมเครื่องดนตรี อุปกรณ์แสง เครื่องเสียง รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้

บุคลากรของคณะฯมีคุณภาพ ผ่านขั้นตอน 7 ขั้นตอน โดยมีการจัดท าเป็นระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้ง
ในส่วนของ1) การวิเคราะห์งาน 2) การวางแผนอัตราก าลัง 3) การสรรหาและคัดเลือก 4)  การบริหารจัดการ
สมรรถนะบุคลากร 5) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 6) การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน และ 7) 
ความก้าวหน้าในการท างาน ซึ่งมีกระบวนการทบทวนผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการ
ด าเนินการในทุกขั้นตอนของกระบวนการและนอกจากจะมีการด าเนินการตามระเบียบ หลั กเกณฑ์ วิธีการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะฯ ยังมีการด าเนินการวางแผนอัตราก าลังและขีดความสามารถของ
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บุคลากร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และสภาพ
การแข่งขัน มีการประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดด้านบุคลากร 
 

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 ปัจจุ บัน
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 

 
ตารางแสดงวิธีการสรรหา คัดเลือกบรรจุบุคคลเพื่อเป็นพนักงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ขั้นตอน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

วิธีการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอ
บ 

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

แผนพัฒนา
บุคลากร 

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

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

ฝ่าย
นโยบาย
และแผน 

การสรรหาและ
คัดเลือก 

1. บันทึก
ข้อความขออนุมัติ
จ้าง 
2. บันทึก
ข้อความขออนุมัติ
ด าเนินการสรรหา
หรือคัดเลือก 
3. ภาระงาน 

1. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา
หรือคัดเลือก 
ประกอบด้วย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกส่วนงาน 1 
คน 

-ระเบียบและ
ขั้นตอนวิธีการสรร
หาหรือคัดเลือก 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน 
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ขั้นตอน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

วิธีการ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอ
บ 

4. ประกาศ
บริหารงานบุคคล 
เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา
หรือคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงาน
สนับสนุนวิชาการ
และลูกจ้าง 

- ผู้แทนจากสภา
พนักงาน 1 คน 
- ผู้แทนจากกอง
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็น
เลขานุการ 
-  เจ้าหน้าที่คณะฯ ที่
ปฏิบัติงานด้าน
บุคลากร เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประชุมคณะกรรการ
สรรหาประชุมเพ่ือ
ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน 
ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ 

1. หนังสือเชิญ
ประชุม 
2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรร
หา 
3. บันทึก
ข้อความขอนุมัติ
ด าเนินการสรรหา 

จัดท าวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสาร
แนบ 

1. จ านวนการเข้า
ร่วมประชุมของ
กรรมการ 
2. ความส าเร็จของ
การท าประกาศ 

คณะกรรม 
การประจ า 

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

กรรมการสรรหาหรือ
คัดเลือกด าเนินการ
สอบข้อเขียน ,      
สอบภาคปฏิบัติ, 
สัมภาษณ์ 

-จ านวนผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

ส านักงาน
คณบดี 

บรรจุพนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

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

จัดท าค าสั่งจ้าง, 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมิน, 
รายละเอียดบุคลากร 

-ความส าเร็จของ
การบรรจุ 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน 

 
ส่วนส าคัญที่คณะฯ จ าเป็นจะต้องพิจารณาคือ คุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัคร กับภาระงานที่

ต้องปฏิบัติ โดยผู้สมัครจ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น  การสอน การท าผลงานทาง
วิชาการ เป็นต้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ จะมีการแนะน าการใช้ชีวิตในองค์กรให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรของคณะฯ ได้ ดังนั้น ถ้าคณะฯ จะรับสมัครบุคลากรเพ่ิมต้องพิจารณาคุณสมบัติอย่างละเอียดซึ่งจะส่งผลให้
คณะฯ ได้บุคลากรอย่างมีคุณภาพได้ 
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2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนโดย
ด าเนินการตามแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุนของคณะดนตรีและการแสดงดังนี้ 
 

การก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

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

 
ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) 

สมรรถนะหลัก 
ความคาดหวัง 

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

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

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

ชื่อบุคคลากร ต าแหน่ง โครงการ 
ชลธิกา  บุญก่อเกื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

ของผลงานวิจัยเบื้องต้น 
ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าที่วิจัย โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์

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

ชลันดา พันธุ์พานิช เจ้าหน้าที่วิจัย ประชุมชึ้แจงแนวปฎิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วน
งาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางสาวอัมพร  ข าภู่  และ นางสาว
บุษกร  มณีสุธรรม 

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

นางสาวอัมพร  ข าภู่  และนางสาว
บุษกร  มณีสุธรรม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการเสวนาด้านการบริหารงาน
บุคคล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 

ปาณิศา กิมทรง / อัมพร ข าภู่ นักวิ ชาการคอมพิว เตอร์  / 
เจ้าหน้าทีบ่ริหางานทั่วไป   

อบรมการใช้งาน Google Forms 
เ พ่ือสร้ างแบบสอบถามอย่างมือ
อาชีพ 

นางสาวปาณิศา กิมทรง  / นางสาว
อัมพร ข าภู่ 

นักวิ ชาการคอมพิว เตอร์  / 
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms 
เ พ่ือสร้ างแบบสอบถามอย่างมือ
อาชีพ 

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

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

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
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 
 
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. 
หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการก าหนดนโยบายในการรับนิสิตอย่างชัดเจนและมีการก าหนดเกณฑ์การ

รับเข้าศึกษาโดยท าการประชาสัมพันธ์การรับเข้านิสิตตามวาระของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารการรับเข้าศึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  เว็บไซต์ของคณะดนตรีและการแสดง 
เฟสบุ๊คของคณะดนตรีและการแสดง ส่งหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโรงเรียนสังกัดเตรียมอุดมศึกษา
ต่างๆที่มีผลงานทางด้านศิลปะการแสดงที่โดดเด่น ทางสาขาศิลปะการแสดงได้วางแผนเปิดรับนิสิตจ านวน 5รอบ 
ได้แก่ รอบ1 Portfolio รอบ2 รับตรงโควตา รอบ3รับตรงร่วมกัน  รอบ4 Admission และรอบ5 รับตรงอิสระ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งจากการสอบถามนิสิตที่ได้เข้ามาศึกษาพบว่านิสิตส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารการรับเข้าจากสื่อสังคมออนไลน์ 
เว็บไซด์คณะดนตรีและการแสดง และเว็บไซด์มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
 ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้ทางคณะดนตรีและการ
แสดงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ทางคณะดนตรีและการแสดงมีการอ านวยความสะดวกโดยการ
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ใช้ Application LINE เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร แจ้งข่าวได้ทันเหตุการณ์ และผู้สมัครสามารถสอบถามหรื อรับ
ค าแนะน าได้อย่างรวดเร็ว  
 

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

มีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตและวิธีการประเมินทั้งการ
สอบคัดเลือกในรายวิชาทฤษฎีศิลปะการแสดงและปฏิบัติ ข้อสอบทฤษฎีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐาน
ศิลปะการแสดงเบื้องต้นและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง รวมถึงความรู้รอบตัวจากสื่อต่างๆ  เพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ และความสนใจใฝ่รู้ของนิสิต และส่วนการประเมินการปฏิบัติด้านศิลปะการแสดงมีการ
ระบุลักษณะการแสดง เนื้อหา บทเพลง และเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจนเพ่ือให้นิสิตมีการเตรียมความพร้อมใน
การรับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
 ส าหรับวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และการประเมินผล มีการก าหนดอย่างชัดเจนตามเอกสาร
ที่แนบในระเบียบวิธีการรับสมัครดังนี้ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  
 1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย  
 1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร  
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม  
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที 
ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเรียนใน 2 วิชาเอกดังนี้  
 (1) วิชาเอกนาฏศิลป์และการกากับลีลา ประกอบด้วย  
  -กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย  
  -กลุ่มวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย  
 มุ่งเน้นพัฒนางานสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์
สากลควบคู่กัน โดยสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาตามความสนใจและความถนัด ด้านนาฏศิลป์ไทย  
ตามแบบขนบ หรือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย ในชั้นปีที่ 3  
 (2) วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วย  
  -กลุ่มวิชาทักษะการแสดง  
  -กลุ่มวิชาการกากับและการสร้างสรรค์การแสดง  
  -กลุ่มวิชาละครเพื่อการเรียนรู้  
  -กลุ่มวิชาการเขียนบท  
  -กลุ่มวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง  
 โดยเรียนในรายวิชาบังคับเอกร่วมกัน และเลือกเรียนกลุ่มตามความสนใจและความถนัดในระดับ  
ชั้นปีที่ 2 ยกเว้นกลุ่มการออกแบบเพ่ือการแสดงที่จะแยกกลุ่มเรียนตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 สาหรับผู้เลือกเรียนในกลุ่ม 
การออกแบบเพื่อการแสดง ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานในการออกแบบ เพ่ือทดสอบความถนัด
เบื้องต้นในการเรียนเฉพาะทางด้านงานฉาก เสื้อผ้า และแสง ในละครเวที 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา  
 1. คะแนนสอบปฏิบัติ ร้อยละ 80  
 2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ 20  
 
หมายเหตุ  
 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ  
เฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชาก าหนด   
 2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
ตามจานวนรับ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่  
คณะก าหนด 
 3. ในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ  
ของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์  
ในการรับเข้าเป็นนิสิต  
 มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาจากคะแนนสอบปฏิบัติ คะแนนสอบสัมภาษณ์ และคุณสมบัติเฉพาะ ที่
คณะได้ก าหนดไว้ ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาขอสงวนสิทธิ์ไม่จาเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจานวนรับที่ได้ประกาศไว้ หากผล
การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัว  
 สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวในการสอบภาคปฏิบัติ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์มาดังนี้ 
 1.ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงนาฏศิลป์ ทั้ง 2 ประเภทได้แก่  
 (1) ร ามาตรฐานต่อหน้าคณะกรรมการเช่น ราแม่บทเล็ก ราเพลงช้า-เร็ว ระบาดาวดึงส์ ระบาสี่บท รา
กฤษฎาภินิหาร ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย ฉุยฉายพราหมณ์ หรืออ่ืนๆ จานวน 1 เพลง โดยผู้เข้าสอบต้องนา
ผ้าแดงมาเปลี่ยนในขณะปฏิบัติการสอบและเพลงประกอบการแสดงด้วยตนเอง  
 (2) ร าพื้นเมืองหรือการแสดงนาฏศิลป์สากลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฟ้อน เซิ้ง จินตลีลา ประกอบเพลง 
บัลเล่ต์ แจสแดนซ์ ฮิปฮอป คอนเทมโพรารีแดนซ์ เป็นต้น ต่อหน้าคณะกรรมการโดยเลือกปฏิบัติการสอบ ตาม
ระดับความสามารถและความถนัดของตนเอง  
 นอกจากนั้นผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์เพื่อทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวและไหวพริบปฏิภาณ  
โดยคณะกรรมการ  
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมกับการเคลื่อนไหว และเพลงประกอบการแสดง  
มาด้วยตนเอง  
 
 2.ปฏิบัติทางศิลปะการละคร  
 (1) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการแสดงต่อหน้าคณะกรรมการสอบโดยเตรียมการแสดงที่สามารถแสดงให้
คณะกรรมการเห็นว่าท่านมีศักยภาพและความเข้าใจในด้านการแสดงหรือการละคร สามารถพัฒนาและเข้าศึกษา
ต่อได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความยาวการแสดงไม่เกิน 5 นาที ผู้เข้าสอบต้องเตรียมชุดสาหรับการซ้อมมาเปลี่ยน
ในขณะทาการสอบด้วยตนเอง  
 (2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงมาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
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 (3) ผู้เข้าสอบจะได้รับโจทย์การสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบ โดยมีโจทย์ให้ผู้เข้าสอบเลือกตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
  (3.1) ทักษะด้านการแสดง (Acting)  
  (3.2) ทักษะด้านการเขียนบท  
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบที่เลือกสอบทักษะด้านการเขียนบทนั้น จะถูกให้พิจารณาเข้าเรียนเฉพาะในกลุ่ม วิชาการเขียน
บท เท่านั้น  
 
 3. การออกแบบเพื่อแสดง  
 (1) ผู้เข้าสอบปฏิบัติการออกแบบเพ่ือการแสดง เตรียมดินสอ 6B หรือ ดินสอ EE  
กระดานรองเขียน ไม้บรรทัด ยางลบ พู่กัน และสีที่ผู้เข้าสอบถนัด เช่น สีโปสเตอร์ สีไม้ เป็นต้น  
 (2) ผู้เข้าสอบต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ในการ  
ฝึกปฏิบัติงานด้านการวาดเส้น หรือ การออกแบบ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 

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

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

หมายเหตุ :  
1. แสดงข้อมูลเป็นภาคการศึกษา ณ สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับรวมจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกปีการศึกษา 
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 ในระหว่างการด าเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานั้นทางหลักสูตรมีระบบก ากับ 
และติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอดังนี้  
 1. นิสิตสามารถเข้าถึงโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จากเวปไซด์คณะดนตรีและการ
แสดง 
 2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
การลงทะเบียนเรียนแก่นิสิต 
 3. นิสิตสามารถติดต่อ ปรึกษาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเปิดรายวิชา ได้ที่
ส านักงานจัดการศึกษาโดยตรง 
 4. นิสิตสามารถเข้าถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระบบทะเบียน และ
ติดตามความก้าวหน้าของผลงานได้ที่สื่อออนไลน์ต่าง ๆที่คณะได้จัดไว้ เช่น Line , Facebook Group  
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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. 
คณะดนตรีและการแสดงได้มีการจัดการให้ค าปรึกษาและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่นิสิตในที่

ปรึกษาได้ตามช่องทางต่างๆที่สะดวก  มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างทักษะเฉพาะที่นิสิต
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพนิ สิตดนตรีและการแสดง 
(MUPA recital)  เป็นโครงการที่จัดให้นิสิตทุกชั้นปีร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะ โดยจัดแสดงในรูปแบบ
ที่นิสิตถนัดและสามารถใช้ทักษะเฉพาะตัวในการสร้างงาน รวมถึงสิ่งที่ส าคัญคือการได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ทางคณะดนตรีและการแสดงยังสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การ
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อบรมสัมมนาต่างๆ ระดับชาติและระดับนานาชาติ  เช่น การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยในเทศกาลละครกรุงเทพ ฯ  
การแสดงผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ และยังสนับสนุน การแข่งขัน ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพให้นิสิต
และบัณฑิตสาขาศิลปะการแสดง  

ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมานิสิตให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทางที่ประชุมและคณะกรรมการบริหารโครงการและ
คระด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ผลด าเนินการว่าเป็นไปตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ ทุกโครงการ  (หลักฐาน
เพิ่มเติม ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน คัดจากรายงานการประชุมสาขาศิลปะการแสดง) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED TIDE ZOMBIE จัดแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 17 ณ สตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (BACC) 
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81 

 
 
 

2. 8. 5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being. 
 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้น าผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน  ปี 
๒๕๖๒ มาใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้เรียน โดย
เลือกประเด็นมาใช้ในการพัฒนา ประเด็นที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความต้องการพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ความต้องการในการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว  รวมถึง
การใช้บริการในสถานการณ์การระบาดโควิด 19  
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 ทีมบริหารหลักสูตรได้ร่วมหารือกับคณะฯ ร่วมเสนอแนวทางการปรับปรังห้องและการใช้บริการ ซึ่ง
คณะฯ ได้ด าเนินการปรับพ้ืนที่ อาคาร ชั้น 4  โดยเพ่ิมจ านวนห้องเรียนที่ทันสมัย เพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
คณะยังมีมาตรการการใช้ห้องในสถานการณ์โควิด 19 มีการวางระบบการท าความสะอาด การพักการใช้ห้องเพ่ือ
ลดโอกาสเสี่ยง 
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ห้องปฏิบัติการแสดง MUPA 4/2 

 
ห้องปฏิบัติการแสดง MUPA 4/1 

 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังวางแผนร่วมกับประธานหลักสูตร เพ่ือพัฒนาห้องจัดแสดงผลงานทางดนตรีและ
การแสดง ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในช่วงเทอมต้น ปีการศึกษา 2564 นี้ดังภาพที่ ............ 
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ภาพที่.........ห้องจัดแสดงจัดแสดงผลงานทางดนตรีและการแสดง  

ณ. PA center คณะดนตรีและการแสดง 
 
 นอกจากนี้ส านักงานจัดการศึกษา ได้พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ และมาตรการการป้องกันโรคโควิด 
19 โดยสื่อสารผ่านช่องทาง https://www.mupabuu.com และFacebook  ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นระบบ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและคอยอ านวยความสะดวก 
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การเข้าถึงระบบการบริการการใช้ห้องเรียนผ่านการจองออนไลน์  
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นอกจากนี้ คณะดนตรีและการแสดงได้ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเพ่ิม
ห้องเรียนบรรยาย และต่อเติมด้านหน้าอาคารปฏิบัติการ PA  Center เพ่ิมโรงฉาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับนิสิต และปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม และบรรยายการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 
 
 

ตารางท่ี 2.8.x การรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา)  
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์แรก

ของภาค
การศึกษา 

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

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

ปี
การศึกษา 

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

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

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

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

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง  วิชาเอกด้านนาฏศิลป์และการก ากับลีลา  มีแบ่งออกเป็นวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 

และนาฏศิลป์ร่วมสมัย  มีอุปกรณ์ในการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อจ านวนนิสิต ในด้านของสถานที่ห้องเรียน พ้ืนห้อง
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ ราวบาร์ส าหรับฝึกนาฏศิลป์ร่วมสมัย และวิชาเอกด้านศิลปะการละคร แบ่งเป็น 4 
วิชาเอกได้แก่ ทักษะการแสดง การก ากับและสร้างสรรค์การแสดง ละครเพ่ือการเรียนรู้ การเขียนบท การละคร
ศึกษา การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉากและเสียง  ซึ่งมีการจัดการด้านห้องเรียนทฤษฏีและปฏิบัติที่
เหมาะสม อุปกรณ์การฝึกซ้อม โต๊ะเขียนแบบ เครื่องจักรส าหรับการตัดเย็บ และอุปกรณ์ไฟ และเวที รวมทั้งเครื่อง
เสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า สื่อวิดิทัศน์ และเครื่องฉาย พร้อมทั้งระบบความปลอดภัยที่ดี 
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 ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรศิลปะการแสดง ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อนิสิตและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ  
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2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ยังไม่มี
ห้องสมุด ส าหรับหลักสูตรแต่ ได้มีการการส ารวจความต้องการของคณะดนตรีและการแสดง เพ่ือจัดซื้อหนังสือที่
ความจ าเป็นต่อการค้นคว้าหาความรู้ของนิสิตเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยได้มีระบบการสั่งซื้อหนังสือ เข้า
ห้องสมุด เช่น เมื่อทางห้องสมุดเเจ้งโควตา ที่สามารถสั่งหนังสือที่คณะต้องการให้ห้องสมุดซื้อเข้า ทางคณะได้
ตรวจสอบความต้องการเเละข้อมูลต่างๆ เเละให้อาจารย์เเละผู้เกี่ยวข้อง คัดเลือกเเละตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่จะ
สั่งเข้าห้องสมุด  เพ่ือให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือที่เพียงพอต่อนิสิตที่มีความต้องการ ทั้งนี้นิสิตของคณะ
ดนตรีและการแสดงจึงใช้ห้องสมุดร่วมของทางมหาวิทยาลัย 
 

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

ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอ ทันสมัย เหมาะสมต่อการใช้งานทั้งใน
รายวิชาปฏิบัติและภาคทฤษฎี ทั้งนี้ทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซ่อมบ ารุง
และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยส านักงานจัดการศึกษา
ของคณะดนตรีและการแสดง และอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้รับผิดชอบและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ 

 
ตารางแสดงอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญ  

อาคาร สถานที่ ประกอบด้วย อาคารต่าง ๆ ดังนี้ 
สถานที่จัดการเรียนการสอน -อาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล 

-อาคารปฏิบัติการภาพพิมพ์ ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
-ห้อง AC1  หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
-อาคารปฏิบัติการ PA Center 

ระบบแสง เสียง โรงละคร 
สถานที่จัดแสดง  

ระบบแสง  -Lighting System (Event)  จ านวน 1 ชุด   
              -Lighting System (For Theatre Only) จ านวน 1 ชุด 
ระบบเสียง  -เครื่องเสียงชุดเล็ก  จ านวน 1 ชุด      -เครื่องเสียงชุดกลาง  จ านวน 1 ชุด 
               -เครื่องเสียงชุดใหญ่   จ านนวน 1 ชุด  -เครื่องเสียงชุดหน้างาน  จ านวน 1 
ชุด 

เครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน
ดนตรีและการแสดง  

อุปกรณ์ต่าง ๆ -เครื่องดนตรีชุดใหญ่    
                  -เครื่องดนตรีชุดเล็ก    

เทคโนโลยี สารสนเทศ อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลการจัดการศึกษา ระบบการจองห้องและยืมอุปกรณ์ออนไลน์  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบ E – Meeting, ระบบลาออนไลน์, ระบบการจัดการ
แสดง BUU Ticket, ระบบบุคลากรทางอิเล็กทรอนิกส์, ระบบบัญชีสามมิติ 

    
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 คณะดนตรีและการแสดง มีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับจัดการ

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

1. ปรับปรุงห้องแสดงดนตรี 
2. ปรับปรุงห้องการแสดง 
3. ต่อเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

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

โดยตามมาตรฐานการฝึกซ้อมนั้น นิสิตต้องใช้งานอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ต่อวัน หลักสูตรได้ท าการ
แก้ปัญหาความหนาแน่นของการใช้งาน โดยใช้ระบบตรวจสอบและจองออนไลน์  การใช้ห้องที่อยู่บนเวปไซด์ของ
คณะดนตรีและการแสดง อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เกิดปัญหาเเละผลกระทบในการจัดการเรียนมากมาย เนื่องจากทาง
หลักสูตร มีการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้
อย่าง ปกต ิ 
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ภาพระบบการตรวจสอบและจองห้องออนไลน์ 

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

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

คอมพิวเตอร์ เพ่ือไว้ใช้งานระบบสารสนเทศ ทางคณะดนตรีและการแสดงได้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wifi ภายใน
คณะดนตรีและการแสดง โดยสามารถส่งสัญญาณได้เต็มพ้ืนที่การใช้งานในชื่อ MUPA 1 MUPA 2 MUPA 3 และ
ยังมีสัญญาณ Wifi จากระบบของมหาวิทยาลัยที่ชื่อ Buu Wifi อ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การศึกษาได้ง่าย ในปัจจุบันนิสิตมีอุปกรณ์การสืบค้นเป็นของตนเองคณะจึงไม่ได้จัดอุปกรณ์ให้แก่นิสิต ซึ่งใน
อนาคตในระดับหลักสูตรจะมีการด าเนินการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลให้แก่นิสิต 

 
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 และมีการติดตั้งถังดับเพลิงในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย ในส่วนของการอบรมนั้นได้
จัดให้มีการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ อุปกรณ์  การอบรมการซ้อมดับเพลิง-
อพยพหนีไฟประจ าป ี

จากการส ารวจนิสิตสาขาศิลปะการแสดง พบว่ายังไม่มีนิสิตที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้มีการวางแผน  
พัฒนาส่วนที่จัดเตรียม เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องหากนิสิตเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขาหัก จะสามารถจัดการ  เรียน
การสอนให้แก่นิสิตได้ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงสิทธิในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
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2.10 Quality Enhancement 
2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ได้มีการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการได้งานท าของบัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินหลักสูตรในอนาคต โดยมี
การประเมินและปรับปรุงกลไกดังกล่าว จากการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เพื่อพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ คณะ ดนตรีและการ
แสดง มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

ภาพงานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็น 

ผลจากการสัมมนา ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาศิลปะการแสดงโดยให้บัณฑิตมี  
ความรู้และเข้าใจในเรื่องธุรกิจ การสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่ทันสมัย มีจิตวิทยา  ในการสื่อสาร องค์ความรู้เกี่ยว
บริหารจัดการด้านการตลาด เพ่ิมรายวิชาที่บริษัทฯ สามารถเข้ามามีส่วน  ร่วมในหลักสูตร เพ่ิมเป้าหมายในการ
พัฒนาบัณฑิตให้เหมาะสมตามรายบุคคล เพ่ิมรายวิชาด้านการฝึก  ปฎิบัติฝึกงานในหลาย ๆ ประเภท เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดด้านศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

2. 10. 2 The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement. 

คณะกรรมการหลักสูตร ฯ มีการด าเนินการการประเมินหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กับคณะในการ แต่งตั้ง
เป็นผู้ประเมินหลักสูตรประจาปีการศึกษา โดยกาหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปี  การศึกษา และ
ทบทวนการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ฯ ทางฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ได้  จัดให้มีการดาเนิน
การทุกปีการศึกษาเช่นกนั  
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ในปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดย จัดการวิพากษ์หลักสูตร การสัมมนาผู้  มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการเสวนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรดังนี้ 

1.นายพิเชษฐ์ กลั่นชื่น  ศิลปินศิลปาธร ผู้อ านวยการคณะ Pichet KlumCheuen Dance company 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันพสา ธูปเทียน อาจารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3. นางสาวนภัส ดีประหลาด บริษัทโอเวชั่น สตูดิโอ 

หลังจากได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาศิลปะการแสดงแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการ  
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านและได้จัดกระบวนการเสวนาเรื่องของทิศทางการ ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นอนาคต โดยได้จัดการเสวนาทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งงานเสวนาทิศ
ทางการปรับปรุงหลักสูตรนี้ ทางหลักสูตรได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน อาจารย์ ดร,อดิศร จัทรสุข 
ผู้ช่วยผฝ่ายการนักศึกษา รักษาการแทนในต าแหน่งรองคณะบดี คณะวิทยาการ เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตร มุมมอง และแนวคิด ท่านที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิรมล ปัญญ์บุศบกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ความรู้
ด้านการพัฒนาหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาหลักสูตร 

ในการเสวนาทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้มีกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เข้าร่วมการเสวนา ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการ พัฒนาหลักสูตรทาง
ศิลปะที่มีความทันสมัย การเสวนาได้จัดให้มีการ พูดคุยและซักถามตามข้อเสนอของผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงขึ้นมา ให้สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนที่  มีการฝึกประสบการณ์ 
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การพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เรียนหรือบัณฑิตสามารถเลือกหาตัวตน  ของตัวเองได้อย่างมีอิสระใน
การวางแผนการศึกษาของตนเอง พร้อมทั้งการควบคุณคุณภาพของการจัดการ  เรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต  

คณะกรรมการหลักสูตร ฯ ได้น าผลการประเมินที่ได้รับมาพิจารณาและปรับปรุงการดาเนินงาน รวมไปถึง
การเตรียมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรในรอบปี พ.ศ. 2564  
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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. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ได้ด าเนินการจัดกระบวนการทวนสอบทุกภาค
เรียนการศึกษา ทั้งนี้จะด าเนินการในวาระการประชุมหลักสูตร เพ่ือพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน และรูปแบบการ
ประเมินการสอนนั้นมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้บันทึกไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ ทั้งนี้หากพบว่ามี
รายวิชาที่ผิดปกติ ประธานหลักสูตรจะมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาชี้แจงให้ทราบและด าเนินการท าหนังสือ
เพ่ือด าเนินการแจ้งคณบดีในล าดับต่อไป ทั้งนี้สาขาศิลปะการแสดงจะน าข้อมูลที่ผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้นในหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ต่อไป  

รายวิชาที่ผิดปกติในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 1 รายวิชา ได้แก่ ประวัติและทฤษฎีการละคร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 
ในปี 2563 ที่ผ่านมาทางสาขาศิลปะการแสดงได้มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน

นาฏศิลป์ มีดังนี ้

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 
1 

รหัสวิชา1 ชื่อรายวิชา1 
77226259 ประวัติและทฤษฎีการละคร 

นิสิตลงทะเบียน   77 คน  สอบผ่าน   28 คน  
มินิสิตที่สอบผ่าน  36.3   % 
นิสิตคงเหลือเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 39 คน 

 การด าเนินการตรวจสอบ 
   
เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรือ เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ด้วยปัญหาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้สอนจึงปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอน โดยเร่งสอน
จนครบตามแผนการสอนได้ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดท าการ ทว่าการเร่งสอนให้ครบดังกล่าว ท าให้ไม่
สามารถจัดการทดสอบย่อยได้ครบตามท่ีวางแผนไว้ เมื่อถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยปิดท าการ ผู้สอนจึง
ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นการก าหนดให้นิสิตส่งรายงาน 2 ชิ้นงานแทนการทดสอบ 
และตั้งกลุ่มให้ค าปรึกษานิสิตทางโซเชียลมีเดีย อนึ่ง ผู้สอนได้ก าหนดให้นิสิตสามารถเลือกหัวข้อการท า
รายงานได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ตามความสนใจและความสามารถของนิสิตเอง 
 
ปัญหาคือ นิสิตส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจเนื้อหารายงานแต่ไม่ทราบว่าตนไม่เข้าใจ จึงท าให้เนื้อหารายงานผิด
จากโจทย์อย่างสิ้นเชิง อีกท้ังนิสิตส่วนหนึ่งประเมินศักยภาพตนเองไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงท าให้นิสิต
เลือกท าหัวข้อรายงานผิดพลาด 
 
 มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 
หลักสูตรศิลปะการแสดงมีมติพิจารณา เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อกระบวนการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 
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1. อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ ได้ท าวิจัยเรื่อง การสร้างแนวทางใหม่ในการสอนร าไทยใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้ แนวคิด “เทพนม” ของศิลปินพิเชษฐ กลั่นชื่น และเข้าร่วมน าเสนอบทความในงาน งาน
สัมมนาวิชาการ “จากวิจัยการแสดงสู่นิเวศวัฒนธรรม : สร้างสรรค์ชุมชนศิลปะให้ยั่งยืน" น าเสนอเกี่ยวกับการท า
วิจัยทางศิลปะในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “จากวิจัยการแสดงสู่นิเวศวัฒนธรรม : สร้างสรรค์ชุมชน
ศิลปะให้ยั่งยืน" วันที่ 19-20 ก.ค. 62 ห้อง 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา(จามจุรี 10), จุฬาฯ 

 จากผลวิจัยดังกล่าว ทางหลักสูตร ฯ ได้น ามาพัฒนาและวางแนวทางในการสอนนาฏศิลป์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นส าหรับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรในรอบปี พ.ศ. 2564 ในรายวิชา นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย  
การก ากับลีลานาฏศิลป์ร่วมสมัย เป็นต้น 

 

 
2.     อาจารย์นพพล จ าเริญทองได้จัดท าวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รูปแบบระบ าจากแหล่ง
ประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก เมืองศรีพโล เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรตรงกับรายวิชาการ
ก ากับลีลา 1 รหัส 77530259  กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์และการก ากับลีลา ชั้นปีที่ 2  ตรงกับค าอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของการก ากับลีลา แนวคิด รูปแบบ การวิเคราะห์นาฏลีลาท่าทางการแสดงของงานก ากับลีลา 
ความสัมพันธ์ของร่างกายต่อการพัฒนางานด้านการก ากับลีลา การสร้างสรรค์ออกแบบลีลาท่าร าตามจินตภาพโดย
ใช้พ้ืนฐานท่าร าในนาฏศิลป์ไทย การก ากับลีลาจากวรรณกรรมไทย ออกแบบเสื้อผ้า ฉาก แสงและดนตรี
ประกอบการแสดง นิสิตสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงานควบคู่ไปกับอาจารย์ที่สอนและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
ได้ท าการแสดงเผยแพร่สู่สาธารณะชนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเข้าร่วมอภิปราย
ผลงาน ดังนี้ รศ.ภรดี มหาขันธ์ ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุกและ ดร.สัญห์ไชญ์ เอื้อศิลป์  

 จากผลวิจัยดังกล่าว ทางหลักสูตร ฯ ได้น ามาพัฒนาและวางแนวทางในการสอนนาฏศิลป์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นส าหรับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรในรอบปี พ.ศ.  2564 ในรายวิชา นาฏศิลป์ไทย
มาตราฐาน การก ากับลีลานาฏศิลป์ไทย เป็นต้น 
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2.10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement. 

ทางคณะดนตรีและการแสดงได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าข้อมูลได้มาพัฒนาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตโดยในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2563 คณะดนตรีและการแสดง มีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ต่อเติมอาคารชั้น 4 ดังนี้ 
 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 
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 3) ห้องสืบค้นศูนย์วิจัยนวัตกรรมฯ (มูลนิธิอนันต์ฯ) จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องประชุมอนันต์ อนันตกูล จ านวน 1 ห้อง 
4. ปรับปรุงอาคารชั้น 1 ดังนี้ 
 1) ห้องปฏิบัติการแสดง จ านวน 1 ห้อง 
 2) ห้องปฏิบัติการเปียโน จ านวน 8 ห้อง 
 3) ห้องปฏิบัติการขับร้อง จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องปฏิบัติการคีย์บอร์ด จ านวน 1 ห้อง 
 5) ส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง 
5. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ PA Center 

1. ปรับปรุงห้องแสดงดนตรี 
2. ปรับปรุงห้องการแสดง 
3. ต่อเติมอาคารเพ่ือเพ่ิมห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

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

 

 
 

2.10.6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement. 
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คณะกรรมการหลักสูตรได้อยู่ในระหว่างการด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลป้อนกลับจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ ผู้ใช้บัณฑิต โดยได้มีการวางแผนการจัดการเพ่ือท าให้การ เก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ระบบ  



1 
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2.11 Output 
2.11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for improvement. 

คณะกรรมประจ าหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 มีการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของนิสิตของนิสิตปริญญาตรีโดยมีข้อมูลในเวปไซด์ www.reg.buu.ac.th ดังนี้ มี
ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง หลักสูตร 2559 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 2563 รวมทั้งสิ้น  525 คน สละสิทธิ์ 6 คน ไม่มารายงานตัว 
111 ลาออก 17 คน พ้นสภาพ 56 คน ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 274 คน จบการศึกษา 54 และคาดว่าจะจบการศึกษาอีก 69 คน   
หมายเหตุ * (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564) 
  

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

การละคร ก ากับ
ลีลา 

การละคร ก ากับ
ลีลา 

การละคร ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับ
ลีลา 

การ
ละคร 

ก ากับลีลา การละคร ก ากับลีลา การละคร ก ากับลีลา การละคร ก ากับ
ลีลา 

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

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

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

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

63 55 17 - - 3 2 2 1 - 1 50 15 - - - - 
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ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทางหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีก ากับติดตามผล

การลงทะเบียน แนะน าวิธีปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง ทั้งนี้นิสิตยังสามารถติดต่อ
สอบถามได้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่แนะน า ณ ส านักงานจัดการศึกษา  
 

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

ในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นปีแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นปีแรก โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น
จ านวน 54 คน โดยคิดเป็น 90เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นติดสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 จึงเป็น
ผลให้ทางหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 

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

ในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นปีแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นปีแรก โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น
จ านวน 54 คน โดยคิดเป็น 90เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นติดสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 จึงเป็น
ผลให้ทางหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าลัง
ด าเนินการรวบรวมงานวิจัยของนิสิตในชั้นปีการศึกษาที่4 ในรูปแบบออนไลน์ โดยศูนย์วิจัยและวัฒนธรรม คณะ
ดนตรีและการแสดง โดยรูปแบบงานวิจัยของนิสิตสาขาศิลปะการแสดง จะมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง มีการ
ประสานงานกับผู้ใช้บัณฑิตร่วมด้วย  เช่นการจัดแสดงในพื้นที่ชุมชน ศิลปะการแสดงเพ่ือการพัฒนา  การน าเสนอ
ผลงานในเทศกาลศิลปะ ในการนี้หลักสูตรจะด าเนินการพัฒนาระบบในการเก็บข้อมูลในเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สอดคล้องโดยตรงกับผลงานวิจัยของนิสิตเอง น ามาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และปรังปรุง
หลักสูตรในโอกาสต่อไป 
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2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ก าลังด าเนินการวางแผนในการการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ 
ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต  เพ่ือน าผลดังกล่าวน ามาปรับปรุงคุณภาพและปรังปรุงหลักสูตรใน
อนาคต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตรจะท าการออกแบบเครื่องมือส ารวจที่ครอบคลุม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
สาขาศิลปะการแสดง  โดยเบื้องต้นจะอิงโครงสร้างแบบส ารวจ ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

 

  
 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นปีแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นปีแรก โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น
จ านวน 54 คน โดยคิดเป็น 90เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นติดสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดโควิด 19 จึงเป็น
ผลให้ทางหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ 
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ตารางท่ี 2.11.x ร้อยละการจบการศึกษาและร้อยละการพ้นสภาพของนิสิตในหลักสูตร 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นิสิตในรุ่น 

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

2559 60 0 90 10 21.6 - -  
2560 63 - - - 23.8 21.6   
2561 63 - - - 24.5 23.8 21.6  
2562 87 - - - 13.7 24.5 23.8 21.6 
2563 65 - - - 4.6  24.5 23.8 

 
ตารางท่ี 2.11.x ข้อมูลสรุปผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 

จ านวน
นิสิต 

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานสร้างสรรค์ 
ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ ระดับ 

ชาติ 
ระดับ

ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับ
นานาชาต ิProceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559         
2560         
2561         
2562         
2563         
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หรือ  หรือ  หรือ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาตัดเนื้อหาส่วนนี้ออก) 

   

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] 

4 3 4 

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 4 3 4 
AUN. 2 Programme Specification    
2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date [1, 2] 

4 4 4 

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

3 3 4 

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

4 4 4 

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

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
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 3 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] 

3 4 4 

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

3 4 4 

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

2 4 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 4 4 4 
Overall Opinion 3 4 4 
AUN. 6 Academic Staff Quality    
6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

3 3 3 

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

3 3 3 

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] 

3 3 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 3 3 

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

2 1 2 

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

2 3 3 

Overall Opinion 3 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] 

N/A N/A 3 

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

N/A N/A 3 

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

N/A N/A 3 

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

N/A N/A 3 

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

N/A N/A 2 

Overall Opinion N/A N/A 3 
AUN. 8 Student Quality and Support    
8.1 The student intake policy and admission criteria are 
defined, communicated, published, and up-todate [1] 

4 4 4 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

2 3 3 

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

2 3 3 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
Overall Opinion 3 3 3 
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] 

3 3 3 

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 3 

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

3 3 3 

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

2 2 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] 

2 3 4 

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

2 4 4 

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

2 3 3 

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

1 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] 

1 2 3 

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

1 2 2 

Overall Opinion 2 3 3 
AUN. 11 Output    
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

2 2 2 
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เกณฑ์ 
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

1 2 2 

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

1 2 2 

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

1 2 2 

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

1 2 2 

Overall Opinion 1 2 2 
 
3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดเด่น  
1. หลักสูตรศิลปะการแสดงมีการออกแบบกลุ่มวิชาที่หลากหลายครอบคลุมศาสตร์ด้านการแสดงไว้ด้วยกัน
อย่างครบถ้วนคือศาสตร์นาฏศิลป์ไทย ศาสตร์นาฏศิลป์ร่วมสมัย ศาสตร์ด้านการละคร และการออกแบบเพ่ือการ
แสดง ที่จะสามารถท าให้นิสิตได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่คลอบคลุมทุกด้านเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการแสดงให้นิสิตได้สมารถเลือกเรียนข้ามสายไปมาระหว่างกันได้อย่าง
อิสระ นิสิตสามารถวางแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ ผ่านการเลือกเรียนในรายวิชาเอกเลือกต่างๆ ในทุก
ระดับชั้น เพ่ือเป็นแผนที่ส าหรับนิสิตที่จะประกอบองค์ความรู้เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเอง 
2. หลักสูตรมีรายวิชาที่ทันสมัย และตรงต่อความต้องการของสังคม ทั้งที่เป็นวิชาในกลุ่มองค์ความแบบ
ประเพณีและองค์ความรู้ร่วมสมัย ท าให้นิสิตสามารถเกิดการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะการแสดง ที่ไม่ได้เพียงสืบ
ทอด หรือเรียนแบบขนบเท่านั้น แต่การสนับสนุนแนวคิดด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยก็สามารถท าให้นิสิตได้
พัฒนารากวัฒนธรรมของตนเองให้สมารถด ารงอยู่ในสังคมร่วมสมัยและอนาคตได้อย่างมีหลักการ 
3. หลักสูตรมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติผ่านโครงการของสาขาวิชา 
อันจะท าให้นิสิตผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้แบบลงมือท า และเน้นการ
สร้างโครงการงานแสดงเพ่ือจัดแสดง ดังนั้นนิสิตในหลักสูตรจะได้ทดลองท างานจริงในสนามปฏิบัติ ร่วมกับ
คณาจารย์ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
  
 จุดที่ควรพัฒนา   
1. โครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ยังมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิต ท าให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถของนิสิตนั้นเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตรต้องเร่งจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ เพ่ือเป็น
การเปิดโอกาสในนิสิตได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่จะเป็นต้นทุนส าคัญในการท างานต่อในอนาคต 
3. หลักสูตรต้องเร่งพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
เพ่ือจะท าให้มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในหลักสูตร 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
 หลักสูตรศิลปะการแสดงมีแผนการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564 ดังนี้  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องต่อความต้องการของ
ต ล า ด แ ล ะ ส า ย ง า น ด้ า น
ศิลปะการแสดงในหลากหลาย
มิต ิ

- พัฒนาทักษะเฉพาะ (Specific 
Skill) และทักษะรอง (Soft-Skill) 
ของนิสิต 
- จั ด ให้ เ รี ย น ต า มชุ ด ร า ย วิ ช า 
(Modules) อย่างเป็นระบบ 
- เพ่ิมเติมให้นิสิตเรียนเลือกเรียนใน
กลุ่มรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
 
 
 

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

- ส่งเสริมประสบการณ์ท างาน
อย่างมืออาชีพแก่นิสิต 

- โครงการจัดท า MOU กับองค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือให้นิสิตได้
ฝึกประสบการณ์การท างานจริงทั้ง
ในและต่างประเทศ 

-  ร าย งานผลการด า เนิ น งาน         
การประเมินผลจากองค์กภายนอก 

- ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  จัดให้มีการเรียนการสอนกับ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ จัดฝึกอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะ
การน าเสนอต่อหน้าสาธารณะชน 

- รายงานผลด าเนินการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิต 
-  ผลสอบภาษาอังกฤษที่ ผ่ าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ผลักดันให้นิสิตใฝ่เรียนรู้ รู้เท่า
ทันเหตุการณ์ และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- จัดให้เรียนรายวิชา การพัฒนาใน
ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ด้ า น
ศิลปะการแสดง เ พ่ือให้นิสิตได้
สามารถประเมินตนเอง มีแนวทาง
ในกา รประกอบอาชี พ ในส าย
ศิลปะการแสดง 

- รายงานผลด าเนินการ 

 - จัดให้นิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ หรือ 
การฝึกปฏิบัติทางศิลปะการแสดง 
เ พ่ือให้นิสิตได้สามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

- สร้างหลักสูตรศิลปะการแสดง
ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 
อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และความต้องการของ
สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
-  ผู้ ใช้ บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จาก
ระดับ 5 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- เชิญผู้ เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
- มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

- ยกระดับทรัพยากรสายผู้สอน
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นิสิต 

- อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 
การวัดและประเมินผล 

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การด าเนินการอบรมหลักสูตร   
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้สอน 

 -  อาจารย์ทุกคนต้องเข้ าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ และการวัดผลประเมินผล 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในกา รประ เ มิ น ผลต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 

 
 

 - อาจารย์ทุกคนต้องผลิตงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนๆ อย่างน้อย
ปีละ 1 ผลงาน 
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3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 
ตารางท่ี 3.4.1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
 
-  

 
-เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. Programme Specification 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. Programme Structure and Content 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

4. Teaching and Learning Approach 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. Student Assessment 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

6. Academic Staff Quality 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

7. Support Staff Quality 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

8. Student Quality and Support 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

9. Facilities and Infrastructure 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

10. Quality Enhancement 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 

11. Output 
-  

-เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4  ภาคผนวก 
 
4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา , 
2563. 

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

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

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

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

เทียบเท่า  
  

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

9  

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

3  

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

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
18  

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 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
นานาช าติ  หรื อ ใ นว าร ส ารทา ง วิ ช า ก าร ระดั บช าติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น ฐ านข้ อมู ล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

2  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
54 -  -  - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
13  

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

2  

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

3  

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

แล้ว 
  

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

วิชาการแล้ว 
  

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

9  

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

66  

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 24  
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 32  
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 13  
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 2  
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  18  
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

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

การศึกษา 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ

อิสระ) 
  

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

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

  

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

  

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

ระดับชาติ 
  

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

  

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
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 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
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   
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 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

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

  

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

อิเลคทรอนิกส์ online 
  

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

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 1 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2559). 
หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรม
ชุมชนชายทะเล. ในการสัมมนา
วิชาการและการน าเสนองานวิจัย 
“วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในชลบุรี. หน้า 
71-80. ชลบุรี: คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 

6 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2559). บทความ
วิชาการเรื่อง “หลักสูตรการเรียนการสอน
บัลเล่ต์ในค่านิยมในปัจจุบัน ของ
สังคมไทย”. วารสารดนตรีและการแสดง 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2563).  
 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2559). งาน
ทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
สมัยใหม่ (โนรา). วารสารศิลปกรรมบูรพา, 
2559, 115-131. 
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กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงจาก
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ดนตรีและการแสดง, 2, 76 - 96. 

1 
Ingkatecha, O., Lertlam, P. 
(2017). The Effect of Ballet 
Program on Balance and 
Muscle Strength in Elderly. In 
The 5th PSU-USM International 
Conference on Arts and 
Sciences (pp.-) 
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และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม: ดนตรีและ
ศิลปะการแสดง วันที่ 23 มีนาคม 
2561. (หน้า 73-74). ชลบุรี: 

4 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2561). การสร้าง
ละครเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์: 
กรณีศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จังหวัดชลบุรี. ทีทัศน์วัฒนธรรม, 17(2), 
19-43. 
 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และคณะ. 
(2561). ผลการให้ค าปรึกษากลุ่มตาม
แนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ 

  6 
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คณะดนตรีและการแสดง  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 
นพพล จ าเริญทอง. (2561). 
ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึง : งานสร้างสรรค์การ
แสดงข้ามวัฒนธรรมระหว่างโต
ของไทยใหญ่และสิงโตของไต้หวัน
.. ในการประชุมโครงการสัมมนา
และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม. คณะดนตรีและ
การแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
(pp.60-69) 
 

พฤติกรรมต่อพฤติกรรมเอ้ือต่อสังคมของ
นิสิตปริญญาตรี. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี 
รับใช้สังคม, 4(2), 111-125.  
 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การมาเยือน
ของหญิงชรา: ปฏิบัติการณ์สร้างสรรค์
ละครฝรั่งเพื่อผู้ชมไทย.วารสารไทยศึกษา, 
14(2), 125-150. 
 
มโน วนเวฬุสิ. (2561). การสร้างตัวละคร
เชื้อพระวงศ์ในซีรีส์ เดอะคราวน์. วารสาร
ดนตรีและการแสดง, 4, 20-32. 
คณพศ วิรัตนชั. (2561). ละครเวทีเรื่อง 
Kitchen’s Monologue: การออกแบบ
ฉากรูปแบบสัญลักษณ์นิยมในละครสัจ
นิยม. วารสารดนตรีและการแสดง, 4, 
102-118. 
 

2562  4 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2562). ละคร
เพ่ือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตัวตน
ภายใน. วารสารดนตรีและการแสดง, 
5(2), 106-122. 
 

1 
Sophonsuwapap, P., 
Adornnithee, S.,Mongkolkiatsri, 
S’., & Kailast, W. (2019). When 
We really See Nature: Insightful 
Moments in two Holistic 
Outdoor Classrooms. In The 7th 

1 
Lertlam, P., 
Ingkatecha, 
O. (2019). 
Effect of 
ballet 
program on 

6 
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จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ. (2562). การ
สร้างแนวทางใหม่ในการสอนร าไทยใน
มหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดเทพนมของ
ศิลปินพิเชษฐ์ กลั่นชื่น.. หนังสือรวม
บทความวิจัย ปรากฏการณ์การแสดง, 2, 
112-138.  
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป์. (2562). การ
สร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นจาก
หัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก-อ่างศิลา 
จังหวัดชลบุรีด้วยเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูง
เพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาดสินค้าแฟชั่น
ส าเร็จรูป. -, 5, 1108-1123. 
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2562). แนวคิดการ
แสดงเพื่อการสร้างสรรค์การขับร้องเพลง
ไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 5, 
100-112. 

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

rhythmic 
recognition 
in elderly. 
Journal of 
Engineering 
and Applied 
Sciences, 
14, 444-
448. 

2563  4 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2563). “พา เดอ 
เดอซ์: ศิลปะการออกแบบและก ากับลีลา
ในนาฏกรรมบัลเลต์”. วารสารศิลปกรรม
ศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
(24)1, 125-140.  
 

 1 
Lertlam, P. 
(2020). 
Awareness 
Raising of 
Marine 
Biodiversity 

5 
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ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ สมสิทธิ์ อัศดรนิธี 
และกัญจน์ ทัตติยกุล.  (2563). 
กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนว
จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของ
ชุมชนลุ่มแม่น้ าบางปะกง. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(2), 265-294. 
 
อาทรี วณิชตระกูล. (2563). แม่ค้าตลาด
หนองมน: กระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์
ผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างละครแบบ
ชีวประวัติ. วารสารไทยศึกษา, 16(2), 
165-186. 
 
สัณห์ไชญ์ เอ้ือศิลป. (2563). การเล่า
เรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค
ตะวันออก ผ่านการสร้างบทและการก ากับ
ละครเพลงเรื่อง “เจ้าแม่โคกพนมดี”. 
วารสารศิลปการจัดการ, 4, 100-115. 

and Plant 
Genetic 
Diversity 
Through 
Drama 
Process. 
Journal of 
Engineering 
and Applied 
Sciences, 
15, 1659-
1663. 
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ตารางแสดงช่ือผลงานวิชาการ ประเภทผลงานสร้างสรรค์   

ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวม 

ระดับชาติ 
ระดับ
ภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับนานาชาติ 

2559 1 
อาทรี วณิชตระกูล. (2559). การแปลและเรียบเรียงบทละคร
เรื่อง นางฟ้า 
          ก ามะลอ จากบทละครเรื่อง Fallen Angels ของ 
Noel Coward. 

 1 
คณพศ  วิรัตนชัย. (2559 - 2560) ออกแบบเครื่องแต่งกายและ
หน้ากาก เรื่อง มหาสมุทรสุดหัวใจ  
Ocean"s Blue Heart ; Masks and Shadow Puppet Play ก ากับ
การแสดงโดย นิกร แซ่ตั้ง   
3-5 พฤศจิกายน ที่โรงละครครีเอทีฟ อินดัสทรี่ ณ เอ็มเธียร์เตอร์ 
กรุงเทพมหานคร และ 24 กุมภาพันธ์ 2059  จัดการแสดงที่ Store 
House Ueno Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 
 

2 

2560 6 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2560). ร่วมแสดงบัลเล่ต์คลาสสิคเรื่อง 
ซินเดอเรลล่า      
          ร่วมกับคณะไรซิ่งสตาร์บัลเล่ต์. โรงละครเอมเธียเตอร์ 
กรุงเทพ. 
นพพล จ าเริญทอง. (2560). ออกแบบท่าร าและก ากับการ
แสดง ชุด ถวาย 
          อาลัย รัชกาลที่ 9 (9 ตามพ่อ สานต่อพระราช

 1 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2560). นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด “Dancing with Death”งานสร้างสรรค ์
          นาฏศิลป์ร่วมสมัย. วนัที่ 8  พฤษภาคม 2560.  
          ประเทศสิงคโปร์: Da:ns festival,Esplanade  
          Theatre.  
 

7 
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ปณิธาน). วันที่ 14   
          มกราคม 2560. หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ. (2560 - 2561). การก ากับละครและ
ออกแบบ 
          กระบวนการละครเพ่ือการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ เรื่อง 
เมื่อโลกนี้ไม่มี 
          น้ า (The Last Drop of Water). วันที่ 8- 11 
กันยายน 2559 และ 
          วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 จัดแสดงในงานเทศกาล
ดนตรีและการ 
          แสดงนานาชาติ ประจ าปี 2561. ชลบุร:ี พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าบางแสน  
          มหาวิทยาลัยบูรพา. 
คณพศ  วิรัตนชัย. (2560) ออกแบบเครื่องแต่งกายในวิจัย
เรื่อง การมาเยือน 
          ของหญิงชรา ก ากับการแสดงโดย อาทรี วณิชตระกูล 
24-26  
          กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมมล 
คณะอักษร 
          ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  
อาทรี วณิชตระกูล. (2560). การก ากับการแสดงละครเรื่อง 
การมาเยือนของ 
          หญิงชรา จ านวน 5 รอบ ศูนย์ศิลปการละครสดใส 
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พันธุมโกมล  
          กรุงเทพมหานคร .  
อาทรี วณิชตระกูล. (2560). การดัดแปลงบทละครเรื่อง การ
มาเยือนของ 
          หญิงชรา จากบทละครเรื่อง The Visit ของ Friedrich  
          Durrenmatt. 

2561 7 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561). ออกแบบและก ากับการแสดง
บัลเล่ต์แบบครบ 
          องก์เรื่อง The wizard of Oz. โรงละครคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์. 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร.  
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2561). นักแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง La fille 
mal gardee  
          ร่วมกับสถาบัน Rising Star dance Studio. ณ โรง
ละครเอมเธียร์ 
          เตอร์ กรุงเทพมหานคร.  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และ กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2561). 
บอร์ดเกม เกม 
          กระดานเพ่ือเท่าทันพนัน ชุด Farmfest. มิถุนายน – 
ธันวาคม  
          2561 เผยแพร่ให้กับโรงเรียนภาคีการท างาน
เครือข่ายรณรงค์หยุด 
          พนัน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  

 3 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2561). นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด “M.I(X).G” เทศกาล “Festival Tokyo” 
         งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ร่วมสมัย.วันที่ 6 กรกฎาคม  
         2561.ประเทศญี่ปุ่น: Minamiikebukuro Park. 
นพพล จ าเริญทอง. (2561). ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง  
          ชุด “Spring Breathes” ( Asian Young  
          Musicians Connection). วันที่ 23-24 กันยายน  
          2561. Y Studio Hong Kong. 
 

10 
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นพพล จ าเริญทอง. (2561). ก ากับการแสดงและร่วมแสดง 
ละครนอกเรื่อง 
          ไกรทอง ตอน “พ้อล่าง” (เทศกาลดนตรีและการแสดง
มหาวิทยาลัย 
          บูรพา ประจาปี 2561). วันที่ 26 มีนาคม 2561. 
ชลบุรี :  
          PA center คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การแปลและเรียบเรียงบทละคร
เรื่อง Red จาก 
          บทละครเรื่อง Red ของ John Logan. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การแปลและเรียบเรียงบทละคร
เรื่อง เอมิลี่แห่ง 
          มรกตคีรี จากบทละครเรื่อง Emily of Emerald Hill 
ของ Stella  
          Kon. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การก ากับการแสดงละครเรื่อง 
ตัวแม.่ วันที่ 11- 
         13 พฤษภาคม 2561 จ านวน 5 รอบ บลูบ็อกซ์ 
สตูดิโอ  
          กรุงเทพมหานคร. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2561). การเขียนบทละครเรื่อง ตัวแม่.  

2562 10 
ภัชภรชา แก้วพลอย. (2562). นักแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง The 
Sleeping  

 3 
นพพล จ าเริญทอง. (2562). ออกแบบท่าร าและร่วมแสดง  
          ชุด เทพอ านวยพร. (The ๒ nd World Eco –  

13 
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          Beauty ร่วมกับสถาบัน Rising Star dance Studio. 
ณ โรงละคร 
          เอมเธียร์เตอร์ กรุงเทพมหานคร.  
นพพล จ าเริญทอง. (2562). ออกแบบท่าร าและก ากับการ
แสดง ชุด สกุณา 
          เริงร าและหรรษากลองยาว. (Artist In Residence 
Mr.Kohei  
          Nishikawa). วันที่  25 ตุลาคม 2562. Black Box 
Theater   
          คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.   
นพพล จ าเริญทอง. (2562). ออกแบบท่าร าและก ากับการ
แสดง ชุด ฟ้อน 
          เทิดพระเกียรติ. (ประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.
เยาวชนภาค 
          ตะวันออก ครั้งที่ 1 ของขวัญแด่พระราชา). วันที่ 9  
          กันยายน 2562. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2562). สื่อ
ละครเพื่อการ 
          เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันการติดเชื้อ
หนอนพยาธิส าหรับ 
          นักเรียน เรื่องแก้วกลับใจ (สื่อละครเวที และสื่อวีดิ
ทัศน์). ธันวาคม  
          2562  ราชบุร:ี มหาวิทยาลัยมหิดล 

          Design Conference). วันที่  4 – 8  ธันวาคม  
          2562. Conghua Guangzhou Guangdong  
          China.  
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562).นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด “Dancing with Death”งานสร้างสรรค ์
          นาฏศิลป์ร่วมสมัย.วันที่ 26-27  สิงหาคม 2562.  
          ประเทศไต้หวั่น: Cloud Gate Theater.  
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). นักแสดง การแสดงร่วม 
          สมัยชุด BIRD  งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.  
          วันที่ 26 และ 27กรกฎาคม 2562. ประเทศมาเล 
          เชีย: George Town Festival 
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ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และเครือข่ายสื่อนิทานและละคร. 
(2562). คู่มือการ 
          ใช้สื่อนิทานเพื่อส่งเสริมภูมิรู้ สู้พนัน. เผยแพร่ให้กับ
โรงเรียนภาคีการ 
          ท างานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน 5 จังหวัด. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
          รณรงค์หยุดพนัน 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562). นักแสดง การแสดงร่วม
สมัยชุด FLY:  
          Dance Performance and Movement 
Exhibition งาน 
          สร้างสรรค์นาฏศิลป์รว่มสมัย. วันที่18-20 ตุลาคม 
2562. กรุงเทพฯ:  
          โรงละครช้าง. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2562).นักแสดง การแสดงร่วม
สมัยชุด “คนจน 
          ป้ายแดง”งานประชุมวิชาการระดับชาติโดยสมาพันธ์ 
          ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ศอท.) วันที่  
          9 มิถุนายน 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562).นักแสดง การแสดงร่วม
สมัยชุด “คนจน 
          ป้ายแดง”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย.จัดแสดง 6 
มิถุนายน  
          2562. กรุงเทพฯ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
          ราชมงคลธัญบุรี. 
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์.(2562).นักแสดง การแสดงร่วม
สมัยชุด “The  
          Intangibles of Emptiness” งานสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ร่วมสมัย. 
          วันที่ 12 มกราคม 2562. กรุงเทพฯ:หอศิลป์
กรุงเทพฯ. 
อาทรี วณิชตระกูล. (2562). การก ากับการแสดงละครเรื่อง 
มัทนะพาธา.  
          วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 จ านวน 5 รอบ อาคาร
นวมภูมินทร์  
          โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 

2563 4 
นพพล จ าเริญทอง. (2563). ออกแบบท่าร าและก ากับการ
แสดงร าถวายพระ 
          พร ชุด ราชสดุดีบรมราชชนนีพันปีหลวง. รายการ 
mupa talk &  
          new วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563. Black Box 
Theater  คณะ 
          ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.   
นพพล จ าเริญทอง. (2563). ออกแบบท่าร าและก ากับการ
แสดง ชุด ระบ า 
          มหาสวัสดิ์นครกัณฑ์. (เทศน์มหาชาติมหาเวชสันดร
ชาดก เนื่องใน 

  4 
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          โอกาสคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัย 
          บูรพา). วันที ่26 – 27  มกราคม 2563. ลานรมณีย์  
โรงเรียนสาธิต 
          พิบูลบ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ และกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์. (2563). ชุด
กิจกรรมละคร 
          เพ่ือการเรียนรู้เรื่องเมืองคลั่งหวย.(ละครเพ่ือการ
เรียนรู้). มิถุนายน  
          2563. ขอนแก่น: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน.   
จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์. (2563). นักแสดง การแสดงร่วม
สมัยชุด “no.60'  
           demonstration”งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย. 
วันที่ 10  
          กรกฎาคม 2563. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.4  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ. ภัชภรชา แก้วพลอย       1. ประชุมการประกันคุณภาพ  EdPEx Criteria วันที่ 5 – 6 พ.ย. 
2564 ห้อง PJ 301  อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     2. อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง วันที่ 4 ก.พ. 2564  (ระบบออน
ไลด์) จัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
     3.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 
2564  ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา. 
   4.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 
– 16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
    5.  ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การไต่อันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) 
วันที่ 29 มี.ค. - วันที่ 30 มี.ค. 2564  ห้องประชุม ic 203 วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา   จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
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2 อ. นพพล จ าเริญทอง       1. ประชุมการประกันคุณภาพ  EdPEx Criteria วันที่ 5 – 6 พ.ย. 
2564 ห้อง PJ 301  อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     2. อบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง วันที่ 4 ก.พ. 2564  (ระบบออน
ไลด์) จัดโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
     3.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 
2564  ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บรูพา. 
   4.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 
– 16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
    5.  ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การไต่อันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) 
วันที่ 29 มี.ค. - วันที่ 30 มี.ค. 2564  ห้องประชุม ic 203 วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา   จัดโดยส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
     6.  อบรม HACK นาฏศิลป์ FOR TEACHER ส าหรับคุณครู  การ
ฝึกอบรมเขิงปฏิบัติการ วันที่ 3 เม.ย. 2564  โรงละครช้าง จัดโดยพิเชฐ 
กลั่นชื่น Dance Company  
 

 

3 อ. ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ 1.การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านละครกับจิตตปัญญา The Awakening Drama 
Project   
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2. การประชุมชี้แจงระบบแผน แนวทางการจัดท าค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
3.การบรรยายเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางของ CWIE 
4. การอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศกึษา 
2563 รุ่นที่ 2 
5. การอบรมนพลักษณ์ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้จักตัวตน 
6. อบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis 
7. วิทยากร หัวข้อการเรียนรู้บนฐานชุมชน และวิทยากรกระบวนการระดม
ความคิดทิศทางการพัฒนาตะวันออก ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ วุฒิอาสา
ธนาคารสมองภาคตะวันออกเสริมพลังสร้างเครือข่ายจากเมืองยั่งยืนสู่สังคม
เสมอภาคและเท่าเทียม ครั้งที่ 3 
8. กระบวนกรจัดกิจกรรมกลุ่ม โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดัชนีชี้
วัดความส าเร็จ และการประเมินผลงานระดับบุคคล กลยุ ทธ์ในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บูรพา 
9. กระบวนกรจัดการเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีครูนอกระบบกับพ่ี
เลี้ยง ครั้งที่ 1 เรื่องสร้างฐานความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าและความ
ไม่เสมอภาคทางการศึกษา (System Thinking) 
10. ผู้ด าเนินการเสวนา งานจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 73 หัวข้อ ละครกับ
โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนม ี
11. วิทยากรบรรยาย หัวข้อการสร้างนวัตกรรมสื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
ประสบการณ์การท างานขับเคลื่อนคน ชุมชน สังคมด้วยกระบวนการของสื่อ 



139 

ท างานร่วมกับกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์ เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5 ภูมิภาค ห้องเรียนรู้ที่ 2 
12.กระบวนกร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีเสริมศักยภาพพัฒนาแนว
ทางการในการติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
ค าปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายฯ 
13. กระบวนกรจัดการอบรมเพ่ือเสริมความรู้ เรื่องการสื่อสารเพ่ือสันติ 
ให้กับคณะท างานไตรภาคีทั้ง 32 คน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
พหุภาคีเพ่ือประสานความร่วมมือต่อการพัฒนาสังคมอ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

 

5 อ. จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์      1.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 
2564  ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัย
บูรพา. 
   2.  ประชุม AUN QA Implementation and Gap Analysis  วันที่ 15 
– 16  มี.ค. 2564   ห้อง SFSS คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย
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บูรพา จัดโดยคณะดนตรีและการแสดงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

6 ผศ.ดร อาทรี วาณิชตระกูล 1.  อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI Online ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 11 มี.ค. 2564  
ห้องคุณอนันต์ อนันตกูล คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางท่ี 4.5  ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 

ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 ชลธิกา  บุญก่อเกื้อ 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยง 

เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
ด้านความเสี่ยงของคณะ 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย
เบื้องต้น 

เพ่ือก ากับการท าวิจัยของ
คณะ 

แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 นางสาวอัมพร  ข าภู่ 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป   

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

3 นางสาวบุษกร   
มณีสุธรรม 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

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

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการเสวนาด้านการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

4 ปาณิศา กิมทรง 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

อบรมการใช้งาน Microsoft Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 

อบรมการใช้งาน Google Forms เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ
ในคณะ 
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ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

5 ชลันดา พันธุ์พานิช 
 
เจ้าหน้าที่วิจัย 

ประชุมชึ้แจงแนวปฎิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วนงาน ประจ าปี
การศึกษา 2563 

เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยใน
คณะ 

โครงการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ประเมินคุณค่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบเชิงสังคมที่
เกิดข้ึนจากงานวิจัย 

เพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยใน
คณะ 
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4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.6  ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

 
ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาปี59 (ปฏิบัติโครงการบางแสนปั้นท่า ครั้งที่11) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ผู้ส าเร็จ/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี 

ที่เผยแพร่ 
ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

1 นางสาวบุญฑริกา  แสนฟูเฟ่ือง   สอดลาย 3 
/02/2563 

   

2 นายอดิศร  หนานแก้ว HUG 3 
/02/2563 

   

3 นางสาววริยา  คงทน  กาแล 3 
/02/2563 

   

4 นางสาวช่อทิพย์  ชัยภูมิ แก้วนาคราช 
 

3 
/02/2563 

   

5 นางสาวดวงฤทัย ไชยเชษฐ์ ย้อมลวดลายหลายลีลา 
 

3 
/02/2563 

   

6 นางสาวจริยา  งอยผาลา เซิ้งพร้าอีสาน 3 
/02/2563 

   

7 นายคเชนทร์ ด าเวียงค า โสมานาคเทวี 3 
/02/2563 

   

8 นายศุภศักดิ์  มาตะยา โสมานาคเทวี 
 

3/02/2563    

 
ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาปี 60 (ปฏิบัติโครงการบางแสนปั้นท่า ครั้งที่12) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ผู้ส าเร็จ/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี 

ที่เผยแพร่ 
ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

1 นางสาวสิรินรัตน์ เห็มทอง ประทีปล่องวารี อัญชุลีรอย
พระบาท 

20/04/2564    

2 นางสาวศศินา พลวรรณา ฮีตบุญคูนลาน 
 

20/04/2564    

3 นางสาวณัฏฐธิดา บุญอนันต์
  

บ าบวงปทุมมา 
 

20/04/2564    

4 นางสาวปัญญดา เดือนดาว
  

คนคู ่
 

20/04/2564    
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5 นางสาวณัฐนรี ลิมปิชาติ จันทราภาวารีนาฏ 
 

20/04/2564    

6 นางสาวมิ่งขวัญ ภูลายยาว จันทราภาวารีนาฏ 
 

20/04/2564    

7 นางสาวจันทร์เจตน์ อุณห
เลขกะ 

ความคิด 20/04/2564    

8 นางสาวแพรวไพลิน เม็งไธสง สัตตภัณฑ์นาคา 20/04/2564    

9 นางสาวปาจารี จันทรี ภาษิตนารี 20/04/2564    

10 นางสาวกัญญาภัทร ร่วมสุข
  

สมุทร 20/04/2564    

11 นางสาวนิตยา เกียรติรัมย์ เสือสมิง 20/04/2564    

12 นางสาวเพชรงาม ตรีโอสถ ค าหวาน 20/04/2564    

13 นางสาว เพชรคัมภรณ์ บุญ
มั่น 

ระบ าบูชาพญาหงส์ 20/04/2564    

14 นางสาวธนพร จันทร  T 20/04/2564    

15 นางสาวอิสิริยาภรณ์ วงศ์
อรุณ 

บาปแรกของโลก 20/04/2564    

16 นางสาวอิสริยาภรณ์ สิงห์ค า
ป้อง 

บาปแรกของโลก 20/04/2564    
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ที ่
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

ผลงาน
ตีพิมพ์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์ 

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 รหัสนิสิต 59  

1 
นางสาวภิญญาพัชญ์ 
พงศ์พิชาธนาพร 

ละครเวทีเรื่องเสื้อสมุทร 

16-17 
พฤศจิกายน 
ร่วมแสดงในงาน
เทศกาลละคร
กรุงเทพ 2562 
กรุงเทพ 

  

2 นางสาวเจนจิรา มีสุข 
การแสดงลิเกเรื่อง น้ าค้างหยด
เดียว เดอะลิเก  

15 ธันวาคม 
2562 
แสดง ณ วัดบาง
เป้ง อ.เมือง จ.
ชลบุร ี

  

3 
นางสาวสวรรญา แตง
เจริญ 

งานเขียนบทละครโทรทัศน์
เรื่องค ารัก  

17 มกราคม 
2563 

  

4 

นางสาววรพร ลัทธิ
วงศกร 
นางสาวจินตนีนาฏ บุญ
ทอง 

ละครเวทีเรื่อง the Glory of 
Living 

22-23 มกราคม 
2563 

  

5 

นายรัฐธรรมนูญ ผางาม 
นางสาวศลิษา จันทร์ศรี 
นางสาวโศภนิศนันท์ 
กันภัย 
นางสาวยศวดี งามล
ม้าย 

ละครเวทีเรื่อง The Crucible 
หมอผีครองเมือง 

26 มกราคม และ 
8 กุมภาพันธ์ 
2563  

  

6 

นางสาวแพรวา เดชภูริ
ปรัชญา 
นายชนะศักดิ์ พันโน
ฤทธิ์ 

งานละครเวที เรื่อง The 
mystery of love & sex 

27 มกราคม และ 
5 กุมภาพันธ์ 
2563 

  

7 

นางสาวนิจจารีย์ เฉลิม
ทรัพย์ 
นางสาวนนทพรรษ 
ซ้ายเกลี้ยง 

ละครเวทีเรื่อง Milk Like 
Sugar 

29-30 มกราคม 
และ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 

  

8 
นายภาณุพงศ์ ทับทิม
ทอง 
นายศิลปชัย กุลพรศิริ 

ละครเวทีเรื่อง The Zoo 
Story 

31 มกราคม และ 
6 กุมภาพันธ์ 
2563 
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9 
นายอดิศร สนธิเกษ
ตริน 
นายธนโชติ ค าพรม 

ละครเวทีเรื่อง I am My Own 
Wife 

3 และ 8 
กุมภาพันธ์ 2563 

  

10 

นายปฏิวัติ ชาวเกาะ 
นายพรมงคล แพรด า 
นายธนากร เชียงสกุล 
นางสาวผไทมาศ เถา
หล้า 

ละครเวทีเรื่อง ต้องตาย (เดอะ 
ขายข า) 

กุมภาพันธ์ 2563    

11 
นางสาวพัชริดา ทะแพง
พันธ์ 

Physical theatre เรื่อง มรสุม
แห่งความเงียบ  

 8-9 กุมภาพันธ์ 
2563 

  

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

15 – 16 
กุมภาพันธ์ 2563 

  

13 
นางสาวธาราเพชร 
ขวัญชื่น 
นายภานุวัฒน์ ฟูน้อย 

ละครเวทีเรื่อง Another 
flower บุปผา...ลาที 

14-16 
กุมภาพันธ์ 2563  

  

14 นายชัชชัย เจริญสาริกร ละครเวทีเรื่องพบรัก 
22-23 
กุมภาพันธ์ 2563 

  

15 
นายภานุพงษ์ ภาณุรังศิ
ริกุล 
 

งานสร้างสรรค์เครื่องแต่งการ
การแสดงชุด Dora 

26 กุมภาพันธ์ 
2563  

  

16 
นางสาวปาลิตา ปัญญา
ปฏิมา 

งานเขียนบทละครโทรทัศน์
เรื่องช่างส าราญ  

กุมภาพันธ์ 2563   

17 
นางสาวพรนัชชา พิร
กิตติวรกุล 

งานเขียนบทละครโทรทัศน์
เรื่องรุ่งอรุณแห่งหัวใจ  

กุมภาพันธ์ 2563   

18 
นางสาวกนกพร 
ชลมารค 

งานเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง 
Father  

 29 กุมภาพันธ์ 
2563  

  

ผลงานนิสิตกลุ่มวิชาศิลปะการละคร เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 รหัสนิสิต 60 
19 นางสาวปรารถนา เอ้ือ

วงศ์วิไล 
การสร้างสรรค์ฉากและการ
จัดการพ้ืนที่ส าหรับคอนเสิร์ต
ชื่อ " มังกี้คลีนิค ไลฟ์ อิน คา
เฟ่” 

พฤศจิกายน 
2563 

  

20 นางสาวมนพัทธ'บุญชู การจัดกระบวนการละครเพ่ือ
ความมั่นคงภายในจิตใจ 
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑  

11-13 ธันวาคม  
2563 

 การจัด
กระบวนการ
อบรม 

21 นายภัทรพล จิระภัทร
ศิลป 
นางสาวกัญญาณัฐ ดับ 
สันเทียะ 

ละครเวทีเรื่องวงโคจร 19 ธันวาคม 
2563 
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22 นายพุชพัช ศรีสว่าง ละครเวทีเรื่องในตู้เสื้อผ้า 26-27 ธันวาคม 
2563 

  

23 นายคณิศร โดลอร์ฟิโน การแสดงเรื่องระหว่างคอยโก
โดต์ 

19-20 ธันวาคม 
2563 

  

24 นายธนพงศ์ ลิ่มหลัก การแสดงเรื่องการเดินทาง 26-27 ธันวาคม 
2563 

  

25 นายนฤมิต งามดวง
จันทร์ 
 
 
นางสาวบวรลักษณ์ โท้
ประยูร 

การสร้างละครแบบร่วมสร้าง 
เรื่องจักรกลกาลเวลาใน
รูปแบบฟิสิคัลเธียเตอร์ 

มกราคม 2564 
เข้าร่วมแสดงใน
งาน Bangkok 
Design week 
2021   

  

การสร้างละครฟิสิคัลเธียเตอร์
แบบร่วมสร้าง และการท า
หน้าที่เป็นนักแสดงละครเรื่อง
จักรกลกาลเวลา 

26 
 

นางสาวปิยธิดา เหล่า
เรือง 
 
นายภูกัณไท วงษ์กัณ
หา 
 
นายนนท์รวิศ เหลือง
ถกลไทย 

การสร้างสื่่อวิ่ดิทัศน์เพ่ือการ
เรียนรู้ประเด็นการกลั่นแกล้งใน
วัยรุ่น เรื่องกลั่นแกล้งเกลอ 

มกราคม 2564   ผลงาน
สร้างสรรค์
สื่อวิดีทัศน์ 
เรื่องกลั่น
แกล้งเกลอ 

การเป็นตัวละคร “เอิงเอย” ใน
สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง 
กลั่นแกล้งเกลอ   
การถ่ายท าและการเป็นผู้
ด าเนินเรื่องในสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“กลั่นแกล้งเกลอ 

27 นางสาวปรียาภรณ์ 
หอมหวล 

การสร้างสรรค์บทละครเพลง
เรื่องขุนรองปลัดชู 

มกราคม 2564   

28 นางสาวปรียกาญฐ วรพิ
สุทธิวงศ 
 
นายณัชพล สังข์ช่วย 
 
 
 
นางสาวยุวากร  ชิวปรี
ชา 
 
นายเสฏฐวุฒิ แก้ว
จันทร์  

การสวมบทบาทเปนตัวละคร 
“แคลร” ในละครเวทีเรื่อง 
“เดอะเมด” 

มกราคม 2564   

การค้นหากลวิธีการก ากับการ
แสดงและกระบวนการเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาการก ากับการแสดง
ผ่านการก ากับการแสดงละคร
เวทีเรื่อง “เดอะเมด” 
การสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
“โซลองก์” ในละครเวทีเรื่อง 
“เดอะเมด” 
การสร้างสรรค์ออกแบบฉาก
ละครเวทีในบทละครเรื่อง The 
Maids  
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29 นายวงศธร บุญเพ็ง การได้รับการยอมรับจากพ่อแม่
ที่มีลูกเป็นเพศทางเลือกโดย
ถ่ายทอดผ่านการแสดง 
Performance Art เรื่อง เป็น
ฝัน 

19 ธันวาคม 
2563 

  

30 นายธีรภัทร์ นาคปาน
เสือ 

การสร้างสรรค์การแสดงเดี่ยว
เรื่อง Masterpiece  

9-10 มกราคม 
2564 

  

31 
 

นางสาวโยษิตา ยิ่ง
สบาย 
 
 
นางสาวณัฐมล บุญ
ธรรม 

การสวมบทบาทเป็น มลิ เลขา
นนท์ ( มลิ) ในบทละครเวที
เรื่อง “ หาเมียให้ผัว “ 
ประพันธ์โดย ศรีอยุธยา 
นามปากกา 

มกราคม 2564    

การสวมบทบาทเป็น นางวิสุทธิ
ทรัพย์ ( ฉันทนา ) ในบทละคร
เวทีเรื่อง “ หาเมียให้ผัว “ 
ประพันธ์โดย ศรีอยุธยา 
นามปากกา 

32 นางสาวพันธุ์สุดา แท่น
ดี 
 
 
นางสาวปวริศา สุภาษร 
 
 
นายวณิชย์  สายวัน 
 
 
นางสาว ณัฐกานต์ เทพ
บรรจง 

การสร้างและสวมบทบาทตัว
ละคร “นางช้างจุลลสุภัททา”
และ “พระนางสุภัททาราช
กัญญา” ในละครเวทีเรื่อง 
ฉัททันตล ากลอน 

มกราคม 2564 
 

  
 

การสร้างและสวมบทบาทตัว
ละคร “นางช้างมหาสุภัททา” 
ในละครเวทีเรื่อง ฉัททันตล า
กลอน 
การสร้างสรรค์ละครเวทีจากอัต
ลักษณ์หมอล า ผ่านการก ากับ
การแสดง เรื่อง ฉัททันตล า
กลอน 
การออกแบบเครื่องแต่งกายใน
ละครเวทีเรื่อง ฉัททันตล า
กลอน 

16 มกราคม 
2564 

  

33 นายจิรายุส  มูลเฉลียว  การสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
“บัญชา” ในละครเวทีเรื่องสุข
สันต์วันวิวาห ์

มกราคม 2564   

34 นางสาวปุรัศรินทร์ 
ปพลภัทรนันท์ 
 

การสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
“เปิ้ล” ในเรื่อง สามสาวทราม
ทราม 

8-10 มกราคม 
2564 
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นางสาวรฐา หาญจัก
แก้ว 
 
นางสาวสกาวรัตน์ ยง
ปรึกษา 

การสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
“นวล” ในเรื่อง สามสาวทราม
ทราม 

8-10 มกราคม 
2564 

  

การสวมบทบาทเป็นตัวละคร 
“แอน” ในเรื่อง สามสาวทราม
ทราม 

8-10 มกราคม 
2564 

  

35 นายชนินทร์ พูลลาภผล การสร้างสรรค์การแสดง
รูปแบบ Devised theatre 
เรื่อง ปรลัย ช้อป (PORRALAI 
SHOP) 

10 กุมภาพันธ์ 
2564 

  

36 นายทยากร ทัศนา 
นายสุรชัย ศรีจันทร์ดี 
นางสาวบุปผาชล 
พูลสวัสดิ 

การแสดงเรื่อง A piece of 
memories 

4-5 เมษายน 
2564 

  

37 นายธนารัฐ ชมพูวณิช
กุล 
นางสาวสุฑาศิณี สิน
บ ารุง 
นางสาวอวิกา พินยา
หาร 
นางสาวธนพร ช านาญ
พล 

ละครเวทีเรื่องรถรางคันนั้นชื่อ
ปรารถนา 

เมษายน 2564   

38 นางสาวปริญภรณ์ ม่วง
ปาน 
นางสาวชลดา จงเจริญ 
นายธนากร จันทร์สีดา 

ละครเวทีเรื่องพระขโนง
เกือบจะมิวสิเคิล 
 

เมษายน 2564  
 

  

39 นางสาวณัฏฐณิชา อุป
นาม 
นายไกรฤกษ์ โพธิ์พันธุ์ 
นายพศิน โภคทรัพย
ไพศาล 
นายกรกช เชิดฉาย 

ละครเวทีเรื่องบาร์รักสีรุ้ง เมษายน 2564    

40 นายนิธิกร สีลากูล 
นายเรืองฤทธิ์ สัจจะเท
วะ 

Your voice เมษายน 2564   
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                    งานสร้างสรรคล์ะครเวทีเรื่องเสื้อสมุทร            งานสร้างสรรค์ลิเกเรื่องน าค้างหยดเดียว เดอะลิเก 
 

            
        งานเขียนบทละครโทรทัศน์ เรื่องช่างส าราญ                         ละครเวทีเรื่อง the Glory of Living 
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         งานสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายการแสดงชุด Dora                 ละครเวทีเรื่อง ต้องตาย (เดอะ ขายข า) 
 
 

 
บางแสนละครก่อนจบ รุ่นที่ 12 
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การสร้างสรรค์ฉากและการจัดการพ้ืนที่ส าหรับคอนเสิร์ตชื่อ " มังกี้คลีนิค ไลฟ์ อิน คาเฟ่” 

 

         
      การออกแบบเครื่องแต่งกายในละครเวทีเรื่อง ฉัททันตล ากลอน       การแสดงเรื่อง A piece of memories 
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       การสร้างสรรค์การแสดงเรือ่ง ปรลัย ช้อป (PORRALAI                    ละครเวทีเรื่องพระขโนงเกือบจะมิวสิคัล 

 

 
บรรยากาศการแสดง Performance Art เรื่อง เป็นฝัน 
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ผลงานสร้างสรรค์การแสดงเรื่องระหว่างคอยโกโดต์ 

 

                  
        การสร้างสรรคก์ารแสดงเด่ียวเรื่อง Masterpiece   สื่่อวิ่ดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ประเด็นการกลั่นแกล้งในวัยรุ่นเรื่องกลั่นแกล้งเกลอ 
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4.7 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ มคอ. 7 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ตารางท่ี 4.7-1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
   

 

 

ล าดับ 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

รายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนิสิต 

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

สอบ
ผ่าน 

1 2563/1 77115159   พ้ืนฐานการ
แสดง(Fundamental of 
Acting) 

21 31 12 2        1 67 66 

2 2563/1 77115359   ศิลปะและการ
แสดงภาคตะวันออก(Arts and 
Performance in Eastern 
Thailand) 

25 32 16 5 4 2 1     4 89 85 

3 2563/1 77135159   ศิลปะการแสดง
อาเซียน(Performing Arts in 
ASEAN) 

14 16 21 3 1   2     57 55 

4 2563/1 77145159   การปฏิบัติทาง
ศิลปะการแสดง(Performing 
Arts Senior Project) 

32 15 11 5 1 1      2 67 65 

5 2563/1 77215159   นาฏศิลป์ไทย 
1(Thai Classical Dance I) 

2 3 8 1    2    1 17 14 

6 2563/1 77215259   การจัดวาง
องค์ประกอบนาฏศิลป์(Dance 
Composition) 

8 2  5 1  2 1    3 22 18 

7 2563/1 77216259   เวทีและโรง
ละคร(Theatre Space and 
Staging) 

15 12  9  5  8     49 41 

8 2563/1 77225159   การเต้นโขน
(Khon Dance) 

14 2 3         3 22 19 

9 2563/1 77226159   ละครเพ่ือการ
เรียนรู้(Theatre for Learning) 

13 12 14 7 15 4       65 65 

10 2563/1 77235159   นาฏศิลป์ร่วม
สมัย(Contemporary Dance) 

21   1         22 22 

11 2563/1 77245159   การวิจารณ์
นาฏศิลป์(Dance Criticism) 

17 4 1          22 22 
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12 2563/1 77245259   การศึกษา
เฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการ
ก ากับลีลา(Selected Topics 
in dance and 
choreography) 

13 2 1 1         17 17 

13 2563/1 77320162   พ้ืนฐานการ
ออกแบบเพ่ือการสื่อสาร
(Fundamental of Visual 
Communication Design) 

1 3           4 4 

14 2563/1 77510159   ประวัติและ
ทฤษฎีนาฏศิลป์ไทย(History 
and Theory of Thai 
Classical Dance) 

1 4 5 1 3 1  1    1 17 15 

15 2563/1 77511159   บัลเลต์ 
1(Ballet I) 

5 3 5    1 2    1 17 14 

16 2563/1 77518159   การเขียนแบบ
ฉาก(Scenography) 

3 3 2  1        9 9 

17 2563/1 77520159   นาฏศิลป์ไทย 
3(Thai Classical Dance III) 

10 3 1 1 2 1 1     3 22 19 

18 2563/1 77520359   นาฏศิลป์ไทย 
4(Thai Classical Dance IV) 

3 1 4 7 6   1     22 21 

19 2563/1 77522159   การฝึกเสียง
และการอ่านตีความ(Voice 
Training and Oral 
Interpretation) 

20 19 12 1         52 52 

20 2563/1 77525159   การเขียนบท
ละคร 1(Playwriting I) 

10 1          8 19 11 

21 2563/1 77527159   พ้ืนฐานการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Fundamental of Costume 
Design) 

4 8 2     1    1 16 14 

22 2563/1 77528359   การออกแบบ
แสง 1(Lighting Design I) 

4 5  1 1  2     1 14 13 

23 2563/1 77531259   ทักษะนาฏศิลป์
ขั้นสูง 1(Advance dance 
Skill I) 

3 8 7 1        3 22 19 

24 2563/1 77532359   การแสดงตลก
(Acting for Comedy) 

16 9           25 25 
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25 2563/1 77533159   การก ากับการ
แสดง 2(Directing II) 

  1 1        5 7 2 

26 2563/1 77533259   การสร้างการ
แสดง 1(Performance 
Making I) 

7 2 4     1    1 15 13 

27 2563/1 77534159   ละครเพ่ือการ
เรียนรู้ชุมชน(Community 
Learning Theatre) 

5 1          1 7 6 

28 2563/1 77535259   การเขียนบท
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and TV Scriptwriting) 

  2 1        1 4 3 

29 2563/1 77537359   การแต่งหน้า
ส าหรับการแสดง(Stage Make 
Up) 

 5           5 5 

30 2563/1 77537559   การตัดเย็บ
เครื่องแต่งกาย(Costume 
Construction) 

4            4 4 

31 2563/1 77537659   การออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
ส าหรับนาฏศิลป์(Design and 
Construction of Dance 
Costume) 

 4 4          8 8 

32 2563/1 77538159   การออกแบบ
ฉาก 2(Scene Design II) 

1    1   1     3 2 

33 2563/2 77125159   การวิเคราะห์
บทละคร(Plays Analysis) 

14 8 15 9 2    2   1 66 48 

34 2563/2 77125259   การผลิตและ
จัดการการแสดง
(Performance Production 
and Management) 

2           5 83 2 

35 2563/2 77135259   ระเบียบวิธีวิจัย
ทางศิลปะการแสดง
(Performing Arts Research 
Methodology) 

7 2 5 5 5 2 4     1 54 30 

36 2563/2 77145259   ศิลปะการแสดง
นิพนธ์(Performing Arts 
Thesis) 

21 3       39    63 24 
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37 2563/2 77216159   ทฤษฎีการ
ออกแบบเพ่ือการแสดง(Theory 
of Theatre Design) 

21 6 4 7 4 1  4     47 43 

38 2563/2 77226259   ประวัติและ
ทฤษฎีการละคร(History and 
Theory of Theatre) 

2 4 1 5 9 1 6 11    38 77 28 

39 2563/2 77236259   การศึกษา
เฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 
1(Selected topics in 
Theatre Arts I) 

23 5           31 28 

40 2563/2 77510259   นาฏศิลป์ไทย 
2(Thai Classical Dance II) 

6 1 5  1        13 13 

41 2563/2 77511359   บัลเลต์ 
2(Ballet II) 

15 1 1 1         18 18 

42 2563/2 77512159   การเคลื่อนไหว
เพ่ือการแสดง(Stage 
Movement) 

6 2 6 11 8 5 3 1    2 44 41 

43 2563/2 77512259   การแสดง 
1(Acting I) 

12 10 10 3  1 2  1    39 38 

44 2563/2 77518259   อุปกรณ์
ประกอบฉาก(Stagecraft) 

2  1      10    13 3 

45 2563/2 77520259   ระบ าไทย(Thai 
Classical Repertoire) 

2 5 1 6 4        18 18 

46 2563/2 77523159   การก ากับการ
แสดง 1(Directing I) 

7  2          9 9 

47 2563/2 77524159   ละครเพ่ือการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning 
Theatre) 

9 1 4  2  1      17 17 

48 2563/2 77527259   ประวัติเครื่อง
แต่งกายตะวันตก(History of 
Western Costume) 

5 1 3 1 2        12 12 

49 2563/2 77528159   การจัดแสงบน
เวที(Stage Lighting) 

15 1          1 17 16 

50 2563/2 77530159   ร าเดี่ยว(Solo 
Dance) 

9 3 4  2        18 18 
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51 2563/2 77530259   การก ากับลีลา
นาฏศิลป์ไทย 1(Thai 
Classical Dance 
Choreography I) 

7 5 1  2 1  1     22 16 

52 2563/2 77530359   ร าหน้าพาทย์
(Nah-Part Dance) 

10 8 2 1    1    1 23 21 

53 2563/2 77530559   การละครไทย
(Thai Classical Drama) 

15 6      1     22 21 

54 2563/2 77533359   การก ากับการ
แสดง 3(Directing III) 

1 1 1          3 3 

55 2563/2 77533459   การสร้างการ
แสดง 2(Performance 
Making II) 

 1          2 3 1 

56 2563/2 77534259   ละครและการ
เคลื่อนไหวเพ่ือการบ าบัด
(Drama and Movement 
Therapy) 

7 1 2         2 12 10 

57 2563/2 77535159   การเขียนบท
ละคร 2(Playwriting II) 

4        2    6 4 

58 2563/2 77536159   วรรณกรรมการ
ละครสากล(World Dramatic 
Literature) 

3 1 3 2   1     1 11 10 

59 2563/2 77537159   ประวัติเครื่อง
แต่งกายตะวันออก(History of 
Eastern Costume) 

7 2 2     1     12 11 

60 2563/2 77537259   การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 1(Costume 
Design I) 

3 12   2        17 17 

61 2563/2 77537359   การแต่งหน้า
ส าหรับการแสดง(Stage Make 
Up) 

2  8          10 10 

62 2563/2 77537459   เครื่องแต่งกาย
โขนและละครไทย (Costume 
for Thai Classical Dance) 

5 2 5 4 4 1  1    1 23 21 

63 2563/2 77538259   การออกแบบ
แสง 2(Lighting Design II) 

2        2    4 2 
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64 2563/2 77541459   ทักษะนาฏศิลป์
ขั้นสูง 2(Advance dance 
Skill II) 

9 1 4 3 1        18 18 

65 2563/2 77545159   การเขียนบท
ส าหรับธุรกิจบันเทิง(Showbiz 
Scriptwriting) 

2            2 2 

66 2563/2 77547159   การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 2(Costume 
Design II) 

2 1          1 4 3 

67 2563/2 77548159   การออกแบบ
ในงานบันเทิง(Entertainment 
Production Design) 

2  3      3   1 9 5 

  
  
 
2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
ตารางท่ี 4.7-2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 
1 

รหัสวิชา1 ชื่อรายวิชา1 
77226259 ประวัติและทฤษฎีการละคร 

นิสิตลงทะเบียน   77 คน  สอบผ่าน   28 
คน  
มินิสิตที่สอบผ่าน  36.3   % 
นิสิตคงเหลือเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 39 คน 

 การด าเนินการตรวจสอบ 
   
เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรือ เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ด้วยปัญหาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ผู้สอนจึงปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนการสอน โดย
เร่งสอนจนครบตามแผนการสอนได้ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดท าการ ทว่าการเร่งสอนให้ครบ
ดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถจัดการทดสอบย่อยได้ครบตามที่วางแผนไว้ เมื่อถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยปิด
ท าการ ผู้สอนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นการก าหนดให้นิสิตส่งรายงาน 2 
ชิ้นงานแทนการทดสอบ และตั้งกลุ่มให้ค าปรึกษานิสิตทางโซเชียลมีเดีย อนึ่ง ผู้สอนได้ก าหนดให้นิสิต
สามารถเลือกหัวข้อการท ารายงานได้เป็น 3 หัวข้อใหญ่ตามความสนใจและความสามารถของนิสิต
เอง 
 
ปัญหาคือ นิสิตส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจเนื้อหารายงานแต่ไม่ทราบว่าตนไม่เข้าใจ จึงท าให้เนื้อหา
รายงานผิดจากโจทย์อย่างสิ้นเชิง อีกทั้งนิสิตส่วนหนึ่งประเมินศักยภาพตนเองไม่ตรงกับความเป็นจริง 
จึงท าให้นิสิตเลือกท าหัวข้อรายงานผิดพลาด 
 
 มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 
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หลักสูตรศิลปะการแสดงมีมติพิจารณา เปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 
     
 
 
 
 
 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
  ตารางท่ี 4.7-3-1  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 

 
 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 
(ถ้ามี) 

1 77532459 การเต้นและการเคลื่อนไหวเพ่ือการแสดง 2 
นิสิตสนใจลงรายวิชาอ่ืนทดแทน 
เนื่องจากเป็นวิชาเลือก 

2 77521159 บัลเลต์ 3 ไม่มีนิสิตในวิชาเอก 
3 77521359 บัลเลต์ 4 ไม่มีนิสิตในวิชาเอก 
4 77521459 การก ากับลีลา 1 ไม่มีนิสิตในวิชาเอก 
5 77531159 การก ากับลีลา 2 ไม่มีนิสิตในวิชาเอก 
6 77521259 ประวัตินาฏศิลป์สากล ไม่มีนิสิตในวิชาเอก 

7 77531359 แจ๊สแดนซ์ 
นิสิตสนใจลงรายวิชาอ่ืนทดแทน 
เนื่องจากเป็นวิชาเลือก 

    
 

  
 
ตารางท่ี 4.7-3-2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
 
  

 
 


