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หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2561 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ใน
การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN 
QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน 
สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 
3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความคาดหวัง
ว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสาร
ส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และ
ความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์) 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง - 
สารบัญแผนภูมิ - 
สารบัญรูปภาพ - 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ค 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ง 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO 3 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 4 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 7 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 8 
 AUN QA Version 3 17 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 18 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 24 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 31 
 AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) 39 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 45 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 50 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 58 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 61 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 64 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 66 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 69 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 71 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 72 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 73 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 74 
รายการหลักฐานอ้างอิง 75 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง 2561)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท ยังไม่
มีผู้สมัครเรียน อาจารย์ประจ า 4 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 
รองศาสตราจารย์ จ านวน - คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน - คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าจ านวน 3 คน งบประมาณในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 4,897,900 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงิน
รายได ้4,897,900 บาท งบด าเนินการ - บาท 
 

 ผลการประเมินทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ …..3……………….. 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ 3 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ 3 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ 3 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ 3 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ 3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ 3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ 2 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ 3 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ 3 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ 2 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ 2 
 
ค่าเฉลี่ย     3 
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. หลักสูตรเน้นการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาและการวิจัย ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ การค้นคว้า
ข้อมูล และการท างานร่วมกันในพ้ืนที่จริง  

2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา   

1. หลักสูตรควรมีการปรับปรุงและจัดท าเว็ปต์ไซต์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เข่น การท า Road Show การแนะน า
หลักสูตรในองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านวัฒนธรรม 

2. หลักสูตรควรมีแผนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือผลักดันให้ผู้เรียนสอบผ่านตามเกณฑ์ใน
เวลาที่ก าหนด 

3. หลักสูตรควรมีการส ารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องอย่าง
เป็นระบบ เพื่อจัดท าแผนในการพัฒนาหลักสูตรในด้านรายวิชาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 

4. หลักสูตรควรท าความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือเพ่ิมอัตราผู้สนใจเรียน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมใหก้ับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง
กับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ
น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพ้ืนฐาน
ของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคกูับการส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
การพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความ
เกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตไดอย่างมั่นคงจากค านิยาม
วิสัยทัศน์ทีก่ล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการปรับปรุง
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน 
คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการ
ภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ปรัชญา 
"เป็นเลิศทางวิชาการ สานสร้าง ศิลปกรรม 
เชิดชูคุณธรรม มุ่งน าสู่สากล" 
 
วิสัยทัศน์ 
"แหล่งเรียนรู้คุณภาพเพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปกรรม" 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม 
2. วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
3. ให้บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  
 

ปรัชญา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) ด าเนินการภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีปรัชญาของ
หลักสูตร เน้นความส าคัญในเรื่องของมุ่งสร้างนักวิชาการและนักบริหารจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรรม 
เพ่ือน าความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาจากการศึกษาวิจัยไปบริหารจัดการ อนุรักษ์ 
และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” 
 

ความส าคัญ 
 ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งแสดงอารยธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  หลักฐาน 

ทางโบราณคดีเป็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมแสดงถึงพัฒนาการของมนุษยชาติ ให้ตระหนักถึงความ 
เจริญงอกงามทางสติปัญญา และภูมิปัญญาของแต่ละชนชาติที่แฝงอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรม “ประเทศ
ไทย” เป็นดินแดนที่เคยมีความเจริญทางวัฒนธรรมมาแล้วอย่างยาวนาน และต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัย  
นับตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  สมบัติทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดก
ตกทอดมากมาย  กระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาค  ศิลปะและวัฒนธรรมปรากฏให้เห็น  ทั้งที่ประจักษ์ได้
โดยตรง และท่ีเก็บซ่อนอยู่ รอคอยเวลาให้ผู้เห็นคุณค่าได้เข้ามาบริหารจัดการมรดกของชาติและท้องถิ่น
เหล่านั้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  ซึ่งการบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีหลักการและเป็นระบบที่
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สอดรับกับแผนทางวัฒนธรรม 
ของชาติ และเป็นไปอย่างรู้ท่วงทีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  อาศัยจุดแข็งและ
จุดอ่อนของพลวัตของกระแสวัฒนธรรมโลกมาปรับเข้าหาจุดยืนของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

  ดังนั้น  คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในสาขาวิชา 
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  เพื่อขยายการเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  การเรียนรู้หลักการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์  การวางแผน  ส่งเสริม  และการพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แก่บุคลากรของประเทศ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้มี
ความรู้ความสามารถสูงขึ้นในการวางแผน  การบริหารจัดการ และการขยายความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม แก่บุคคลทั่วไป 

 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มี

ความเชือ่มโยงเกี่ยวขอ้งกับหลกัสูตร 
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วัตถุประสงค์ 
  เป็นหลักสูตรที่หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรมที่มี

ความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าไปบริหารจัดการ เป็นนักวิชาการ
วัฒนธรรม ภัณฑารักษ์  นักจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยร้อยละ 80 ของมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพ 

 ดังกล่าวข้างต้นโดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ 
 แผน ก.  เป็นหลักสูตรที่รองรับผู้สนใจศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับสูง 

โดยเน้นการวิจัย และเพ่ือผลิตนักบริหารด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้น า 
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการน าไปบริหาร
จัดการ 

2. สามารถพัฒนาวิชาชีพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 
และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 
4. มีความสามารถในการส่งเสริมเผยแพร่และบริหารความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 แผน ข.  เป็นหลักสูตรที่รองรับผู้สนใจศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับสูง โดย
เน้นการศึกษาท่ีหลากหลาย และเพ่ือผลิตนักบริหารด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการน าไปบริหาร
  จัดการ 

2. สามารถพัฒนาวิชาชีพทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 
  และอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

3. มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 
4. มีความสามารถในการส่งเสริมเผยแพร่และบริหารความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางด้าน 
    ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 2. ELO (Expected Learning Outcome) ผลการเรียนรู้ 

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะวัฒนธรรม ในมิติ

ต่างๆ และสามารถปรับประยุกต์ข้อมูลไปใช้ในการท างานและการพัฒนาวิชาชีพในสายงานของตนเองที่มี
ความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ โดยสอดคล้องกับหลักการของการบริหารจัดการ ซึ่ง
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ตอบสนองต่อแนวคิดและการบูรณาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
specific Learning Outcome (ผลการเรียนรู้แบบเจาะจง) 
Knowledge 
1. มีความรู้ความเข้าใจ ในศาสตร์ที่ได้ท าการวิจัยในระดับมหาบัณฑิต  
2. สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายมิติ 
3. สามารถเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายทางด้านงานบริหารศิลปวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรระดับชาติ

และนานาชาติ 
 
 
Skill 
Cognitive skill 

 1. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ 

  2.  มีกระบวนการคิดและวิธีวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3.  มีความใฝ่หาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Practical Skills 
1. สร้างสรรค์ เรียนรู้ สามารถบูรณาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
Generic Learning Outcomes: (ผลการเรียนรู้ทั่วไป) 

 Fundamental Skills 
1. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอและ

การวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม 
People Skills 
1. มีบุคลิกผู้น า สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ จนประประสบผลส าเร็จในงาน 
2. มีจิตอาสา เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและตนเอง 
Personal Skills 
1.มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ 
2. มีความชื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
 

3. Programme Mapping / โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 

3.1 หลักสูตร  
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 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
    แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

       เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยให้มีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

    แผน ข  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
       เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องเรียน 
วิชาแทนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และท าภาคนิพนธ์ จ านวน 6 หน่วยกิต โดยจ านวน 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
      แผน ก แบบ ก 2 
  วิชาบังคับ     15  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
  
  แผน ข 
  วิชาบังคับ     15  หน่วยกิต 
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 
  ภาคนิพนธ์       6  หน่วยกิต 
 3.1.3  รายวิชา 
      หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  
                              วิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต   

   63050160  การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
     Art and Cultural Administration   
   63050260  วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
     Research Methodology of Art and Culture 
   63050360  ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) 

    Art History and Local Culture   
  63050460  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์    3(3-0-6) 

    Museum Administration and Management 
   630505  เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
     Technologies for Art and Culture Communication 

                             วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   
   63051160  สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ   3 (2-2-5) 
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    Visual Arts and Design Seminar 
   63061160  สัมมนาธุรกิจท่องเที่ยวไทย    3 (2-2-5) 

   Seminars in Thai Tourism Business 
  63061260 สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง 3 (2-2-5) 

   Seminars in Music and Performing Arts Organization  
   Administration                  

   63051260  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1   3 (2-2-5) 
    Specific Research Seminar I 

   63061360  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2   3 (2-2-5) 
    Specific Research Seminar II 

   63051660  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1      3 (2-2-5) 
               Seminar in Art and culture I 
   63051760  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2      3 (2-2-5) 
                Seminar in Art and culture II 

   วิทยานิพนธ์ 
   630699  วิทยานิพนธ์      12(0-0-36) 

    Thesis 
       
 
   หลักสูตร แผน ข  
                              วิชาบังคับ  จ านวน 15 หน่วยกิต   

63050160  การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม   3 (3-0-6) 
        Art and Cultural Administration 
63050260  วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
        Research Methodology of Art and Culture 
63050360  ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3 (3-0-6) 
           Art History and Local Culture   
63050460  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์    3 (3-0-6) 
          Museum Administration and Management 

   วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต   
   63051160  สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ   3 (2-2-5) 
    Visual Arts and Design Seminar 
   63061160  สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย   3 (2-2-5) 
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   Seminar in Thai Tourism Business 
  63061260  สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง   3 (2-2-5) 

   Seminar in Music and Performing Arts Organization     
    Administration                  
  63051260  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1   3 (2-2-5) 

    Specific Research Seminar I 
  63061360  สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2   3 (2-2-5) 

    Specific Research Seminar II 
  63051660  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1      3 (2-2-5) 
               Seminar in Art and Culture 1 
  63051760  สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2      3 (2-2-5) 
               Seminar in Art and Culture II 

ภาคนิพนธ ์
     630698  ภาคนิพนธ์      6(0-0-18) 
      Independent Study 
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 ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 3 คน  และอาจารย์ทุกคนเปน็
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการ
บริหารศลิปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 เพียงหลักสูตรเดียว  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 3 คน มคีุณวุฒิระดับปรญิญาโท ท่ี 
ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร เปน็ไปตามเกณฑ์ โดยด ารง 
ต าแหน่งทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์ 1 คน  รอง 
ศาสตราจารย์ 1 คนและ อาจารย์ 1 คน 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
ก 

 
ข 

1ดร.ภูวษา เรืองชีวิน ปร.ด อาจารย์ √ √ 

2. ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด อาจารย์ √ √ 

3. ดร.ชูศกัดิ์ สุวมิลเสถียร ปร.ด อาจารย์ √ √ 

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข. อาจารย์ผู้สอน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มีจ านวน 5 คน  และอาจารย์ทุกคนเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสตูรปรัชญาศลิปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารศลิปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒ ิ สาขา ก ข 
1. ศ.ภรดี พนัธุภาสกร ศศ.ม โบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร ์
 √ 

2. ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด มรดกทาง
สถาปัตยกรรม 

√  

4. ดร.ภูวษา เรอืงชีวนิ ปน.ด. ไทยศึกษา  √ 
5. ดร.ชูศกัดิ์ สุวมิลเสถียร ปร.ด ไทยศึกษา  √ 

ก. คุณวุฒิตรงสาขา 
ข. ตุณวุฒิสัมพันธ์ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารยผ์ู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ มีวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาโท และมีประสบการณส์อนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอาจารย์
ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปรญิญาโท มตี าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์พิเศษ   

อาจารย์พิเศษ มีวุฒิการศึกษาในระดับปรญิญาเอกและมีประสบการณ์
สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอาจารยผ์ู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ.ขึ้นไป 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท   /อาจารยผ์ูส้อนที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ.ขึ้นไป 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทุกคนมปีระสบการณ์ในการท าวิจัย และมผีลงานวิจยัที่ไมไ่ดเ้ปน็
ส่วนหน่ึงของการศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระทุกคนมคีวามรูค้วามช านาญในหัวข้อท่ีให้ค าปรึกษา 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ใน
หัวข้อวิจัยที่เป็นท่ีปรึกษา และมีคณุสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์อาจารยท์ี่
ปรึกษาร่วมของ สกอ.ตามมาตรฐานเกณฑ์ที่ก าหนด 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก และ
กรรมการตัวแทนจากบณัฑิตวิทยาลัย   

9 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารยท์ี่
ปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และ
กรรมการตัวแทนจากบณัฑิตวิทยาลัย 

2 .กรรมการสอบมรีะดับคุณวุฒิการศึกษาปรญิญาโท  หรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรศ. หรือ ศ. 
3. อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่เปน็
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานบทความวิจยัส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสาร
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ก าหนดตามเกณฑ์ อย่างน้อย 1 บทความ 
และจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์แผยแพร่ต่อสาธารณะ 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 5 คน หรือ 10 คน
ในกรณีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือเป็นไปตาม พรบ.ของ
มหาวิทยาลยับูรพา หลักสูตรนี้ไมม่ีรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ หลักสตูรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 2548 ได้มีการ
ปรับปรุงในปี 2554 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงรอบปีประเมิน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก
รอบ 5 ปี 

(2559) เป็นปีสุดท้ายและปัจจุบันหลักสตูรได้มีการปรับปรุงอีกครั้งใน
รอบปี 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจาก สกอ.เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการตรวจประเมินครั้งนี ้

 
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 11  

 เป็นไปตามเกณฑ์   

             ข้อสังเกต หลักสูตรนี้ใช้เป็นปีแรกในปี 2561 
 
 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25470191104299 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ.2 
 

ชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1.ศ.ภรดี พันธุ
ภากร 

ศศ. โบราณคดี
สมัย
ประวัติศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

     - 

2.ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด. (การจดัการ
มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิตรง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

- 

3.ดร.ภูวษา เรือง
ชีวิน  
 

ปรด. (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

- 

4. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมล
เสถียร 

ปรด. (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

- 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1.ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ. โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ ปริญญาโท วุฒิ
สัมพันธ์ 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

2.  ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด. (การจดัการ
มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิตรง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

4.ดร.ภูวษา เรืองชีวิน  
 

ปรด. (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิ
สัมพันธ์ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมล
เสถียร 

ปรด. (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิ
สัมพันธ์ 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์  

 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง   โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1.ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ. โบราณคดสีมัย
ประวัติศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ ปริญญาโท วุฒิสัมพันธ์ √  

2.  ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด. (การจดัการมรดก
ทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิตรง √  

4.ดร.ภูวษา เรืองชีวิน  
 

ปรด. (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ √  

5. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมล
เสถียร 

ปรด. (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์ √  

6. ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น ปร.ด (ไทยศึกษา) อาจารย ์ ปริญญาเอก วุฒิสัมพันธ์  √ 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.....-.............................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
    เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
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ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

1.  ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด. (การจดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว) พ.ศ. 2548 

√  2 

2. รศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม. (โบราณคดีสมยั
ประวัติศาสตร)์ พ.ศ. 2529 

√  0 

3. ดร.ภูวษา เรืองชีวิน ปร.ด. (ไทยศึกษา) พ.ศ.2556 √  0 
4. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถรียร ปร.ด. (ไทยศึกษา) พ.ศ.2556 √  0 

 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
  

 เป็นไปตามเกณฑ์   ข้อสังเกต................................................... 

เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและ
มีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน 
ต่อนักศึกษา 10 คน 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม.(โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์)/ 2529 

√     

2.  ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด. (การจดัการมรดก
ทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว) พ.ศ. 
2548 

√  √  

3. ดร.ภูวษา เรืองชีวิน ปร.ด. (ไทยศึกษา) พ.ศ.
2556 

√  √  

4.ดร.ชูศักดิ์ สุวมิล
เสถยีร 

ปร.ด. (ไทยศึกษา) พ.ศ.
2556 

√  √  

 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต ...............................................................................................  

ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี  
(ดังแนบ :ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี  
(ดังแนบ :ระบุเลข
เอกสารอ้างอิง) 

ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1.  ดร.มนัส แก้วบูชา สถ.ด. (การจัดการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเท่ียว) พ.ศ. 2548 

      

2. ศ.ภรดี พันธุภากร ศศ.ม (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์) พ.ศ.2529) 

      

3. ดร.ภูวษา เรืองชีวิน ปร.ด (ไทยศึกษา) พศ.2556       

4. ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร  ปร.ด (ไทยศึกษา) พศ.2556       

5. ศ.กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาค ศศม.       
6. รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ Ph.D.       
7. ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ ปร.ด.      

 

8. ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ Ph.D.      
 

9. รศ. แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ศศ.ม.       
10. รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ปร.ด.       
11. รศ. ลัดดา ศุขปรีดี กศ.ม.       
12. ดร.ธนะรัชต ์อนุกูล ปร.ด.      

 

13. ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว ปร.ด.       
14. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน ปร.ด.       
15. รศ.ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ กศ.ด.      

 

16.รศ. ดร.ประเทิน มหาขันธ์ กศ.ด.       

17.รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ ปร.ด.       

18.ผศ.ดร.ชูชาติ พิณพาทย์ ปร.ด.       

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

ข้อสังเกต.......-...............................................................................................  
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เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่
มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

ข้อสังเกต......-................................................................................................  
 

 
ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

น.ส.กุลกานต์ โพธิปัญญา 
 

ร าไหว้ครูมวยไทย : ความหมาย 
ความเหมือนและความต่าง 

วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง 
คณะดนตรีและการแสดง ฉบับปีที่ 17 
ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.62) 

 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 ต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ 
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
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เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2555  
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ.2561 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document 
or evidence available. Performance of the QA practice shows little or 
poor results. 
มีผลการ ด าเนินงาน เบื้องต้น (เป็นข้อมูล ดิบ เริ่มมี ระบบ แต่ยัง ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ ไม่มีการ วิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 
มีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/มี ผลการ วิเคราะห์การ ด าเนินงาน  
เทียบกับ เป้าหมายมีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/มี ผลการ วิเคราะห์ 
การ ด าเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences 
support that it has been fully implemented.  Performance of the QA 
practice shows consistent results as expected. 
ผลการ ด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ใน ทิศทางตามเป้าหมายที่ 
ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. 
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Rating Description 
Evidences support that it has been efficiently implemented. 
Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend. 
มีการ ด าเนินงาน เหนือกว่าที่ เกณฑ์ ก าหนด ส่งผลให้เกิด การพัฒนา ระบบ 
 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of 
best practices in the field. Evidences support that it has been 
effectively implemented. Performance of QA practice shows very good 
results and positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงาน ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของ ประเทศ  
มีการ ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงาน เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 

 
 
AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected 
learning outcomes which should be aligned to the programme expected 
learning outcomes. 
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หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that 
relate to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic 
(sometimes called transferable skills) outcomes that relate to any and all 
disciplines e.g. written and oral communication, problem-solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะ
ทางของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes 
which reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 

3 3 



  
หน้า 22 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายของหลักสูตรการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คือ การเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมความรู้
ความเข้าในด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหาร โดยผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึง รวมทั้งมีความคิดในการพัฒนา ต่อยอด และการอนุรักษ์เพ่ือรักษา คงไว้ 
เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยก าลังได้รับการส่งเสริมพัฒนาในรูปแบบต่าง 
ๆ โดยล าดับ แต่ยังขาดพ้ืนฐานส่วนส าคัญอย่างหนึ่ง  คือความเข้าใจถ่องแท้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
อันได้แก่ วิถีชีวิตในส่วนของขนบประเพณี ทัศนศิลป์แขนงต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
วรรณกรรม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หัตภกรรมท้องถิ่น เป็นต้น  ด้วยประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้น าใน
การก่อตั้งสมาคมอาเซียนและมีศักยภาพในการเป็นแกนน า สร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง เพื่อ
ความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการศึกษานั้นจัดอยู่ใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญท่ีจะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืนๆ มีความ
เข้มแข็ง และด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นว่า การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงให้ความส าคัญในการสร้างรากฐานทางการศึกษาเพ่ือส่งต่อไปสู่การพัฒนา
ประเทศ ด้วยการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย และจากวิสัยทัศน์ สู่การเป็นขุม
ปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation) 
นั่นหมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย จากองคค์วามรูและ
วิทยาการที่ทันสมัย พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ด้วยองคค์วามรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) 
ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับภาค
ตะวันออกของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led 
Development) ควบคูกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผล
การด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
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ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทาง
วิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางหลักสูตรจึง
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว ด้วยการด าเนินการจัด
การศึกษาควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
แบบบูรณาการพัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือในศาสตร์ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน โดยมี
ระบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างสรรค์ ทักษะทางปัญญา 
การวางแผนด้านการจัดการ และการแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการ
น าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ในการด าเนินงาน หลักสูตรการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ด้านการจัดการ
บริหารรูปแบบของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นองค์กร หน่วยงาน ในระดับต่างๆ ทั้ง ระดับหน่วย
ย่อย จากชุมชน ท้องถิ่น ไปถึงระดับชาติ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายก้าวสู่รูปแบบของการจัดการระดับสากล รวมทั้ง
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านการจัดกาพิพิธภัณฑ์รและการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลากหลาย
มิติสามารถประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต และสังคมของผู้คนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของกระบวนการ
ศึกษาและการค้นคว้า การจัดการในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะ ในการเชื่อมโยงสู่การจัดการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง และน านวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบ โดยมีการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงไว้อย่างชัดเจนในเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งเผยแพร่โดยหลักสูตรฯ คณะฯ 
และสถาบัน  รวมทั้งสื่ออิเล็คทรอนิค ในเว็ปต์ไซต์ของคณะ ที่มีรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรโครงสร้าง
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต  และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงให้ผู้เรียน
ได้รับทราบก าหนดการในแต่ละปีการศึกษา โดยการอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
หลักสูตรภายในวันปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลภาพรวมในด้านการเรียนการสอน และ
รายละเอียดในแต่ละรายวิชาในสัปดาห์แรกของแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนมีการท าเป็นตารางแผนงาน
การจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และมีแผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในรายวิชาพร้อมการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นิสิตได้เข้าใจเป้าหมายของการเรียนการสอน ซึ่งทั้งหมดนั้นคือการ
เชื่อมโยงเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรไม่มีนิสิตเข้ามาเรียน ซึ่งจากการประเมินปัญหาพบว่ามีผู้เรียน
ไม่ตรงตามเป้าที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก ระบบในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายของผู้สนใจในการเข้ามาศึกษา รวมทั้งกฏเกณฑ์ระเบียบในการเข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะคะแนนในด้านทักษะภาษาอังกฤษ จึงท าให้ผู้ที่สนใจลดน้อยลง 
เนื่องจากเกณฑ์มีความยากมากข้ึน ซึ่งเพ่ิงมาเปลี่ยนรูปแบบของการรับเข้าไม่ใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ในช่วงใกล้เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2562 แต่ก็ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงจึงส่งผลให้ไม่มีนิสิต
มาสมัคร   แนวทางแก้ไขเพ่ือให้ได้รับผลตอบกลับที่ดีขึ้นในอนาคต หลักสูตรจึงมีกลยุทธ์วางแผนโดย
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อิงแนวทางของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รปูแบบของเจาะกลุ่มเป้ามาในการท าความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกมากขึ้น 
 
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ รวมทั้งการเรียนรู้

ทั่วไป 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
ในส่วนซึ่งเป็นรายวิชาเฉพาะ นั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหลักสูตร โดยผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน แต่จะให้ความส าคัญมากขึ้นกับผล
เฉพาะด้านความรู้ในการน าไปใช้ด้านการจัดการ  โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านการบริหารและ
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมไปถึงการเรียนรู้ขั้นตอนและการลงพ้ืนที่เพ่ือท างานร่วมกับชุมชน 
องค์กรอิสระ และองค์กรของรัฐและเอกชน โดยในด้านศิลปะวัฒนธรรมผู้เรียนสามารถน าความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมนั้น มาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบูรณาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ในแต่ละรายวิชาของการเรียนรู้นั้นผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน และมีการลงมือในภาคปฏิบัติ ด้วยการลงภาคสนาม การเก็บ
ข้อมูลจากสถานที่จริง เพ่ือใช้ในการเขียนรายงานการวิจัย และการจัดงานสัมมนเชิงวิชาการาร่วมกัน
โดยผู้สอนจะน าไปใช้เพื่อการประเมินรายวิชา ซึ่งจะทราบถึงผลการศึกษา และผลตอบกลับของนิสิตที่
ได้รับจากการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชานั้น 

นอกจากนี้จะยังมีการการประเมินร่วมกับมาตรฐานการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ เช่น ด้าน
ทักษะปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์และปัญหาในการปฎิบัติงาน มีความสามารถในการค้นคว้า การ
วิเคราะห์ และการประยุกต์บูรณาการความรู้มาใช้ในกระบวนการท างานวิจัย และการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ผลของการเรียนรู้ในศาสตรท์ั่วไป 
 หลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการการเรียนรู้ของ

ตนเองอย่างเป็นระบบ  สามารถบริหารเวลาและการปรับตัวในการเรียนและการท างานได้อย่าง
เหมาะสมส่งผลต่อการส่งเสริมทัศนคติ ลักษณะนิสัย ความรับผิดขอบ ส านึก คุณธรรมและจริยธรรม
พ้ืนฐาน สามารปรับตัวในการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เคารพ
สิทธิของผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ หลักสูตรยังได้มีการส่งเสริมทักษะในการ
วิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าสื่อต่างๆ เข้ามาเรีนรู้ในชั้นเรียน จาการ
ใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เนต รูปแบบการรน าเสนอที่ต้องใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถสื่อสารทั้ง การพูด การฟัง การอ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รวมทั้งหลักสูตรสามารถวัดผลจากการจัดรูปแบบของงานสัมมนาวิชาการ และมีการสรุปผลของ
รายวิชาภาคสนามโดยน าทักษะต่างๆ มาใช้ เพ่ือประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ผลการเรียนรู้ที่กล่าวมานั้น จะบรรลุตามเป้าประสงค์ได้ ผู้เรียนจะมีการฝึกฝนทักษะจาก
รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตตามวิชาหลักและวิชาเลือกตามแผนการศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้จัดท า
และวางแผนการเรียนการสอน ในรายละเอียดต่างๆ ทั้งเนื้อหาและทักษะของการปฏิบัติงานจาก 
มคอ.3  และการประเมินผลจาก มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น โดยมีการจัดท าแผนการแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum Mapping)  เพ่ือช่วยส่วนสนับสนุนในการผลักดันให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน และสร้างเสริมลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

การประเมินด้านทักษะต่างๆ ตามแผนงานนั้น ผู้เรียนจะมีโจทย์ในการศึกษา และฝึกฝนจาก
การปฏิบัติในการค้นคว้าข้อมูลตามสถานการณ์ การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยมีวิชา
หลัก เป็นลักษณะของการเรียนรู้ในรูปแบบของการสัมมนา และบูรณาการในลักษณะของการเรียน
แบบสหวิทยาการ  ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยการค้นคว้า การเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากค าแนะน าใน
การสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม รวมทั้งได้รับรู้สิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆ จากสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและฝึกประสบการณ์ทางด้านการคิดและการปฏิบัติ 

  จากการประเมินในการสัมภาษณ์ผู้เรียน และการสังเกตของผู้สอนในเรื่องของกระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบการสัมมนา พบว่าผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้จากการค้นคว้า สืบค้น มีกระบวนการ
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างมีเหตุผล มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียนรู้ข้อผิดพลาดน าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเอง รวมทั้งผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาตนเองในด้านลักษณะของความเป็นผู้น าในการน าเสนอข้อมูล  และได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และเพ่ือให้ได้รับผลของความส าเร็จที่ดียิ่งขึ้น   
 นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในเรื่องของกระบวนการ วิธีคิด ที่มา 
แนวทางแก้ปัญหาเฉพาะเป็นรายบุคคล รวมทั้งการวิพาษ์ของเพ่ือนร่วมชั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ และการรับฟังเพ่ือน าไปปรับปรุงต่อไป   
 
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
 

มาตราฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม เน้นย้ าในเรื่องของ 
จิตส านึกและความรับผิดชอบ ทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
การเป็นต้นแบบเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติ และความสามารถเพ่ืองาน
สร้างสรรค์เชิงวิชาการ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีใช้ในเชิงปฏิบัติทั้งงานวิจัยและการน าเสนอ ซึ่งนั่นถือ
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ว่าเป็นคุณสมบัติและทักษะส าคัญของผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการสังเกตของ
ผู้สอนในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการสัมมนา ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้จากการ
ค้นคว้า สืบค้น มีกระบวนการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างมีเหตุผล 
นอกเหนือจากกระบวนการแบบเดิม ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ เพ่ือน าไป
ปรับปรุง และเพ่ือให้มีผลของความส าเร็จที่ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตที่คาดหวัง รวมทั้งแนวโน้มในการพัฒนาเพื่อให้ได้ลักษณะผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง แต่อาจจะยังไม่ชัดเจน โดยหลักสูตรจะได้ท าการทบทวน โดยจะมีแนวทางการติดตามด้วย
การส่งแบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์สามารถสรุปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีประเมินถัดไป โดยแผนใน
การท างานนี้จะมีการท าส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียและน าข้อมูลมาประเมินเป็นบทสรุป
ตามล าดับในปีถัดไป 
 แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)   

 เว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
 
AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme 

and course specifications for each programme it offers, and give detailed 
information about the programme to help stakeholders make an informed 
choice about the programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่าง
ละเอียด เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the 
expected learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They 
help students to understand the teaching and learning methods that enable 
the outcome to be achieved; the assessment methods that enable 
achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme 
and its study elements. 
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รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และ
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 

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

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

 
ผลการด าเนินงาน   
 หลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
   1. หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรู้  
ความเข้าใจในการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าไปบริหารจัดการ เป็นนักวิชาการ
วัฒนธรรม ภัณฑารักษ์  นักจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และเป็นนักวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 2. หลักสูตรเปิดมาเพ่ือรองรับผู้สนใจศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับสูง 
โดยเน้นการวิจัย และเพ่ือผลิตนักบริหารด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้น า 
ในด้านต่าง ๆ ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาวิชาชีพทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม และ
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จริยธรรมในวิชาชีพ อีกท้ังมีความสามารถในการส่งเสริมเผยแพร่และบริหารความรู้ความเข้าใจในคุณค่า
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรปรับปรุง พศ.2561 นี้ได้พัฒนาและถูกออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
การใช้ทฤษฎีและหลักการในการบริหารศิลปะวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนใน
ด้านทักษะความคิด ความเป็นผู้น า จากการสัมมนาและการแลกเปลี่ยนทัศนะในมิติต่างๆ นอกจากนี้
ยังได้เรียนรู้รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมในพื้นท่ีจริง เพ่ือเห็นถึงความส าคัญ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว 
งานอนุรักษ์ ซึงมีเนื้อหาของรายวิชาที่เหมาะสม และเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการน าไปสู่การถ่ายทอด
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ใหม่ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ  
 รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร
กับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ โดยมีความครอบคลุมและทันสมัย และเพ่ือ
ตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางสังคมและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้อิสระใน
การเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดและสามารถดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน ทั้งหัวข้อ
ในรายวิชาสัมมนา และงานวิจัย โดยในแต่ละภาคของการเรียนการสอน สถานการณ์ปัจจุบันที่
สามารถปรับประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ในห้องเรียน และมีการเน้นย้ าในการหาโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ในการค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสรุปผล
จากประเมินจากหัวข้อสัมมนาและงานวิจัยที่น ามาใช้ในการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิง
บูรณาการ 

 ในด้านรายละเอียดของรายวิชา หลังจากการปรับปรุงหลักสูตร ในปี 2561 จึได้เน้นการบูร
ณาการมากข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา ค าอธิบาย และ
รายละเอียดในการเรียนการสอน เพื่อให้มีความทันสมัยและครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้
มากขึ้น แต่สิ่งที่เป็นข้อด้อยของหลักสูตร คือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุม ทั้งการ
เผยแพร่หลักสูตรไปยังองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกอบการตัดสินใจ ที่สามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อก าหนด
รายวิชาได้นั้น เนื่องจากหลักสูตรมีการก าหนดโครงสร้างและรายละเอียดรายวิชา ไว้ในเว็ปต์ไซต์ของ
คณะ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าไปรับรู้รายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาองค์ความรู้
ของผู้เรียนที่เป็นลูกจ้างได้ โดยจะทราบถึงพ้ืนฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และเห็นความเชื่อมโยง
ในด้านการเรียนการสอน ทีใช้ประเมินในหน้าที่ของการงานของหน่วยงานและความรับผิดชอบที่
เกิดข้ึนในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่ยังไม่ชัดเจน คือการประเมินความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียถึง
ผลของการรับรู้ โดยทางหลักสูตรมีโครงการโดยอาจจะมีการจัดท าแบบสอบถามกลับไปยังผู้มีส่วนได้
เสีย ทั้งในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต 
และการวางแผนนโยบายในการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ปฏิบัติในการแก้ไขในปีต่อไป 
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แหล่งข้อมูล 

 ข้อก าหนดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา  

 เว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
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