
ขอมูลการมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

.................................... 

  หนวยงาน  :  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  (หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต) 

วิธีการเก็บขอมูล  :  1.  ประชุมเสวนาพูดคุยรวมกัน  (รูปแบบออนไลน) 

     2.  การสัมภาษณ 

     3.  ประชุมวิพากย 

 

ประเด็น กลุมผูมีสวนไดเสีย สรุปประเด็น 
ผลจากการมีสวนรวมนำไปปรับปรุง

หรือพัฒนา 

1.  ความคิดของผูมีสวนไดเสีย  ประเด็น

ในการประชุมเสวนา 

 -  ความตองการใหหลักสูตร  พัฒนา

ปรับปรุง  หรือควรมุงเนนทักษะที่สำคัญ 

 -  หลักสูตรมีจุดแข็ง  และจุดออน

อะไรบางในสภาพการณปจจุบัน 

 -  ความรวมมือที่อยากใหเกิดข้ึนใน

อนาคต  ระหวางสถาบัน/หนวยงาน/  

หลักสูตร 

 

ศิษยปจจุบัน 1.  อยากใหมีการกำหนดรายวิชาเพ่ือใหสอดคลอง

กับยุคสมัยปจจุบัน   

2.  อยากใหปรับลดรายวิชาที่ไมไดใช 

3.  จบไปแลวสามารถเขาทำงานไดงาย   

มีชองทางรองรบั 

4.  อยากใหมีความรวมมือกับภาคธุรกิจเพ่ือเขาถึง

แหลงทุนสนับสนุนการผลิตงานดนตร ี

1.  มีการปรับปรุงรายวิชา 

ใหสอดคลองกับความตองการ 

ของผูเรียน 

2.  ปรับปรุง  ลดจำนวนลง   

แตยังคงเนื้อหาทักษะที่จำเปน 
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ประเด็น กลุมผูมีสวนไดเสีย สรุปประเด็น 
ผลจากการมีสวนรวมนำไปปรับปรุง

หรือพัฒนา 

 ศิษยเกา 1.  อยากใหหลักสูตรเนนการผลิตงานหรือผลงาน

สรางสรรค 

2.  ควรมีชองทางหรือเครือขายความรวมมือกับทุน  

บริษัท  หรือองคกรหนวยงาน  ที่เมื่อจบไปแลว

สามารถเปนชองทางในการประกอบอาชีพ 

3.  สรางความนาเชื่อถือเพ่ือใหเกิดการยอมรับ 

ท้ังในระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ

4.  เสริมจุดแข็งใหกับหลักสูตรในการบูรณาการ

ดนตร ี ทั้ง  3  สาขาเปนพื้นฐานใหกับนิสิต 

ใหดียิ่งข้ึน 

1.  หลักสูตรมีการสรางความรวมมือ

ใหเกิดขึ้นกับหนวยงาน  องคกร  

ภาครัฐและเอกชน  เชนการจัด

ประชุมนานาชาต ิ การทำความ

รวมมือหรือขอตกลงกับองคกร 

2.  การผลิตผลงานสรางสรรค 

ในชองทางสื่อมีเดีย   

อาจารย  คร ู จากสถาบันดาน

ดนตร ี

1.  อยากใหหลักสูตรเพิ่มการทักษะรายวิชา

เก่ียวกับการสอนดนตรีสำหรับเด็กประถมวัย 

2.  สามารถบูรณาการดนตรีไดหลายหลาย   

ไมเฉพาะในสาขาวิชาที่จบมา  เชน  ทำวงดนตรีได  

จบพ้ืนบานแตสามารถอานโนตสากลได 

1.  หลักสูตรมีรายวิชาทักษะที่นิสิต

ทึกสาขาจะตองมีพ้ืนบาน 

2.  มีการพัฒนางานวิจัยการบันทึก

โนตไทยเปนโนตสากลและนำมาใชใน

การเรียนการสอนเพ่ือเสริมจุดแข็ง

ใหแกบัณฑติในอนาคต 
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ประเด็น กลุมผูมีสวนไดเสีย สรุปประเด็น 
ผลจากการมีสวนรวมนำไปปรับปรุง

หรือพัฒนา 

 สถานประกอบการ  รานคา

ธุรกิจดนตร ี

 

1.  อยากใหมีการเรียนการสอนท่ีสามารถทำงาน

หรือนำไปใชไดจริงเชน  การสราง  Product  หรือ

ผลงานสรางสรรค   

2.  เพ่ิมทักษะที่จำเปน  เชน  ทักษะดานทำธุรกิจ  

ทักษะการนำเสนอ  ทักษะการพูด 

3.  การเปลี่ยนแปลงตามกระแสและสถานการณ

ปจจุบันของวงการดนตร ี บัณฑิตท่ีจบมาตอง

สามารถปรับตัวตามกระแสของสังคมที่เกิดขึ้นได

อยางทันทวงที 

4.  เพ่ิมทักษะดานการใชเทคโนโยล ี เพ่ือใชสำหรับ

การทำงาน 

1.  หลักสูตรดำเนินความรวมมือกับ

ภาคเอกชน  เพ่ือเปนการสราง

ชองทางและโอกาสใหนิสิตเขาไปฝก

วิชาชีพ  หรือเขาเปนศิลปนฝกหัด  

อาทิเชน  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ 

2.  จัดกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจ  

เปดโอกาสใหนิสิตพบปะศิษยเกา  

หรือบุคคลที่ประสบผลสำเร็จ 

3.  เพ่ิมสาระรายวิชา  เชน  รายวิชา

ธุรกิจดนตร ี การใชเทคโนโลยีดนตร ี

ผูใชบณัฑิต 

(หนวยงานภาครัฐ) 

1.  เพ่ิมทักษะที่จำเปนตอนิสิตในอนาคต  เชน  

ทักษะดานภาษา  ที่ไมใชภาษาของตนเอง  และไม

นับรวมภาษาอังกฤษ  เชน  นิสิตไทย  อาจเพ่ิมเติม

ทักษะภาษาพื้นถิ่นอีสาน  หรือ  ภาษาของประเทศ

เพ่ือนบาน  เปนตน 

1.  เพ่ิมทักษะและขีดความสามารถ

ในการทำวิจัยใหแกนิสิต  โดยเริ่มทั้ง

แตการวิจัยในระดับปริญญาตรี  และ

บัณฑิตศึกษา 

2.  เสริมกิจกรรมเพ่ือเพิ่มทักษะดาน

ภาษา  การนำเสนอชิ้นงาน  การใช

ภาษา 
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ประเด็น กลุมผูมีสวนไดเสีย สรุปประเด็น 
ผลจากการมีสวนรวมนำไปปรับปรุง

หรือพัฒนา 

  2.  อาจมีชองทางในการกลับไปบูรณาการความ

รวมมือ  ระหวางที่ทำงานกับสถาบันที่เรียนจบมา

ในดานตางๆ  เชน  การรวมมือทางวิชาการ  การ

รวมมือดานกิจกรรมสงเสริมภารกิจตางๆ  เพ่ือตอบ

โจทยของประเทศ  เปนตน 

3.  แนวทางในการหาทุนสำหรับการทำงานวิจัย  

จะเปนประโยชนตอนิสิต  เมื่อทำงานจะมีแนวคิด  

วิธีการ  ในการเขียนแผนงานวิจัย  หรือ

โครงการวิจัย  เพ่ือสามารถนำไปยื่นขอทุนวิจัยใน

หนวยงานตางๆ  ได 

 

2.  การวิพากยหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ 

อาจารยผูรับผิดชอบและ

อาจารยประจำหลักสูตร 

1.  ปรับปรุงสาระรายวิชา  คำอธิบายรายวิชา 

2.  ปรับรายวิชามีความทันสมัย  สอดคลองกับ

ปจจุบัน 

มีการนำขอเสนอของผูทรงคุณวุฒ ิ

มาปรับแกไข 
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  หนวยงาน : คณะศึกษาศาสตร (หลักสูตร กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา) 

 

1.  ประเด็นหรือเรื่องในการมีสวนรวม   

 วัตถุประสงคเพื่อสำรวจความตองการของกลุมเปาหมาย  (ผูมีสวนไดเสีย  SHs)   

จากการดำเนินงานจำแนกได  ดังน้ี   

  1.1  กำหนดกลุมเปาหมาย   

   (1)  ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  ประกอบดวย  นิสิต  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูสอน  ผูบริหาร  บุคลากรสายวิชาการ   

   (2)  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  ประกอบดวย  บัณฑติ/ศิษยเกา  ผูใชบัณฑิต  

ผูบรหิาร  ครูพ่ีเลี้ยง 

   (3)  ผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต  คือ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  1.2  สำรวจความตองการและขอมูลปอนกลับ  (Needs  &  Feedbacks) 

   (1)  การรับฟงเสียงของลูกคา  (Voice  of  Customer:  VOC) 

    (1.1)  การเปดเผยขอมูลหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน   

     เพ่ือรับฟงเสียงของลูกคาที่สนใจ  ผานทางระบบอินเทอรเน็ตบนเว็บไซต 

คณะศึกษาศาสตร  และ  Social  media  เชน  Facebook  เพ่ือประชาสัมพันธใหทราบและเขาถึง

ขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร  และกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมบริการวิชาการ   

ผลการดำเนินงานมีผูบกครองและผูที่สนใจไดสอบถามขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยให 

คำติชมและเสนอแนะ  และนำขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 

    (1.2)  การสอบถามความคิดเห็นการรับรูและความคาดหวังตอหลักสูตร   

     เพ่ือรับฟงเสียงลูกคากลุม  ศิษยเกา/ศิษยปจจุบัน  (ป  4-5)  ที่สำเร็จการศึกษาแลว  

เพ่ือประเมินหลักสูตรและนำความคิดเห็นและความคาดหวังมาปรับหลักสูตร   

    (1.3)  การสอบถามความคิดเห็นการรับรูและความคาดหวังตอหลักสูตร   

     เพ่ือรับฟงเสียงลูกคากลุม  ผูใชบัณฑิต  (ผูบริหารหนวยงาน  ครูพ่ีเลี้ยง   

ในโรงเรยีน/หนวยงาน)  ที่กำลังออกฝกสอน   

    (1.4)  การสอบถามความคิดเห็นการรับรูและความคาดหวังตอการบริหารหลักสูตร   

     เพ่ือรับฟงเสียงลูกคากลุมนักวิชาการ  (ผูบริหาร  คณาจารย  นักวิชาการ)   

    (1.5)  การสอบถามความคิดเห็นการรับรูและความคาดหวังตอหลักสูตร   

     เพ่ือรับฟงเสียงลูกคากลุม  ลูกคาในอนาคต  (นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
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2.  สรุปขอมูลของผูมีสวนรวม   

 2.1  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูมีสวนไดสวนเสีย  ทุกกลม  (Reflect  SHs,  

Needs/Requirements)   

  นำขอมูลมาวิเคราะห  สังเคราะหผลลัพธการเรียนรู  ดานความรู  ทักษะและคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค  (Knowledge,  Skill  &  Attitude)  เพื่อกำหนดผลการเรียนรู  (PLOs)  ท้ังแบบทั่วไป

และเฉพาะ  (Generic  &  Specific  LOs) 

 2.2  ยกรางโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร  (Structure  &  Content)   

  ยกรางโครงสรางและเน้ือหาของหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการจำเปนของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  และกำหนด  แผนที่รบัผิดชอบของหลักสูตร  (Curriculum  Mapping)  ตามกรอบ

มาตรฐาน  TQF  หรือ  มคอ.1   

3.  ผลจากการมีสวนรวม 

 ผลจากการรวบรวมขอมูลนำมาสูการยกรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง  โดยใชกระบวนการ 

การออกแบบแบบยอนกลับ  (Backward  Curriculum  Design)  กลาวคือนำ  PLOs  ที่สังเคราะห 

ไดเปนตัวตั้งและ  เพ่ือกำหนดผลการเรียนรูระดับรายวิชา  (LOs)  เนื้อหา  และวิธีสอน  และการวัด  

การประเมิน  ผลจากการมีสวนรวมจะทำใหสามารถกำหนด  PLO  และ  LO  ที่สอดคลองกับ 

ความตองการจำเปนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย   

4.  การนำเสนอผลจากการมีสวนรวมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

 นำผลจาการศึกษาความตองการจำเปนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  และการออกแบบ

โครงสราง  รายวิชา  คำอธิบายรายวิชา  แผนที่รับผิดชอบของหลักสูตร  ยกรางเปนหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง  นำเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  และสภาวิชาการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

ตัวอยางแบบสอบถาม  Online 

 


