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แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรียน ท่านผู้มีเกียรติ   

ด้วยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กําลังดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง) 

เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรในวงการการศึกษาศิลปะการแสดงและตลาดอุตสาหกรรมบันเ

ทิงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  

ในการนี้ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ 

เพื่อเป็นข้อมูลในการนําเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร   มหาบัณฑิต 

(สาขาศิลปะการแสดง) คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพิจารณาความพร้อมและความสนใ

จของผู้ที่ประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป 

ทั้งนี้สามารถตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์ที่ทางภาควิชาศิลปะการแสดงและคณะศิลปกรรมศาสตรไ์ด้สง่ถึงท่าน  

หรือส่งเป็นไฟล์เอกสารแบบสอบถามที่ท่านได้ตอบแล้วมายังอีเมล์ :	  msupasirimongkol@gmail.com	  

ขอแสดงความนับถือ	  

รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล	  

ประธานโครงการจัดตั้งหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	  

หมายเหตุ กรุณากรอกแบบสอบถามและส่งเป็น	  attached	  file	  msupasirimongkol@gmail.com	  

	  

คําชี้แจง 

   1.แบบสอบถามมี 2 ตอน โปรดกาเครื่องหมายถูก(     

)หน้าคําตอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านหรือเติมคําลงในช่องว่าง 
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 2.ข้อมูลคําตอบจะใช้ประโยชน์เพื่อนํามาใช้ในการสํารวจความต้องการในการเข้าศึกษาต่อหลั

กสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดให้คําตอบหรือแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง และโดยอิสระ  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ        ชาย                      หญิง 

2.อายุ          ไม่เกิน 25 ปี           26-30 ปี               31-35 ปี              36-40 ปี       

                    41-45 ปี                46-50 ปี                50 ปีขึ้นไป 

3.สาขาวิชาที่ท่านสําเร็จการศึกษา หรือกําลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

                    นาฏยศิลป์             ศิลปะการละคร            ภาพยนตร ์

        อื่นๆ(โปรดระบุ)............................................................................................................ 

4.ปีพ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                    ก่อนพ.ศ.2540            พ.ศ.2540-2544          พ.ศ.2545-2548              

พ.ศ.2549-2552 

                    พ.ศ. 2553-2556         พ.ศ.2557-2560 

5.อาชีพและตําแหน่งปัจจุบันหรือล่าสุด 

                    รับราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  

ตําแหน่ง.....................................ตําแหน่งบริหาร(ถ้ามี)......................................................... 

ชื่อหน่วยงาน...................................................กระทรวง........................................................ 

                    รับราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตําแหน่ง.........................................ตําแหน่งบริหาร(ถ้ามี)..................................................... 

ชื่อหน่วยงาน...................................................กระทรวง........................................................ 
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รับราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

              

ตําแหน่ง.......................................ตําแหน่งบริหาร(ถ้ามี).......................................................    

  ชื่อหน่วยงาน...................................................กระทรวง........................................................ 

                    พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

 ตําแหน่ง........................................ตําแหน่งบริหาร(ถ้ามี).....................................................   

ชื่อหน่วยงาน.....................................กระทรวง................................................................. 

       พนักงานเอกชน   

ตําแหน่ง........................................................................................................................... 

 ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................... 

                     นักเต้น/ นักรํา/ นักแสดง   

สังกัด.................................................................................... 

                     นักแสดงอิสระ 

                     ผู้ทํางานเบื้องหลังงานทางศิลปะการแสดง   

ตําแหน่ง.................................................. 

 สังกัด.................................................................................................................................... 

       นักวิชาการอิสระ 

       ไม่มีประสบการณ์ทํางาน(ถ้าตอบข้อนี้ ขอให้ข้ามไปตอบแบบสอบถามตอนที่ 2) 

6.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 

                   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล               ภาคกลาง                 ภาคเหนือ 

                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 ภาคตะวันตก           ภาคตะวันออก 

                   ภาคใต ้
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7.ท่านมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วทั้งหมด................ปีและมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง

ปัจจุบัน............ปี 

8.รายได้ของท่านเฉลี่ยประมาณเดือนละ..........................................บาท 

9.งานด้านศิลปะการแสดงที่ท่านรับผิดชอบหรือจะต้องรับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

                นักเต้น / นักรํา/ นักแสดงละคร/นักแสดงภาพยนตร์ ฯลฯ 

                ผู้ประดิษฐ์ท่า / ผู้กํากับการแสดง 

                ผู้ควบคุมการผลิตงานการแสดง 

               ผู้ทํางานเบื้องหลังศิลปะการแสดงด้านการออกแบบและผลิต เช่น 

งานด้านเครื่องแต่งกายการแสดง/ ฉาก / เวที  /แสง  / เสียง  

หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานด้านศิลปะการแสดง 

  ด้านการสอน 

               ด้านการวิจัย 

               ด้านการฝึกอบรม 

               ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

  

              

หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง(โปรดระบุลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติอยู่)………………………

…………………………………………………………………………….. 

10. โปรดระบุช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านสะดวกในการรับข้อมูลจากโครงการจัดตั้งหลักสูตร  

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับท่าน 

โทรศัพท์............................................ID Line…………………………………..………..………… 

E-Mail……………...…………Fax……………………………….Facebook……………………… 

ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อและความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาศิลปะการแสดง )คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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11.ท่านต้องการ/สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต           

(สาขาศิลปะการแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือไม่ 

          ต้องการ  โปรดข้ามไปตอบข้อ 13 

          ไม่ต้องการ โปรดตอบข้อ 12 

           ไม่แน่ใจ  โปรดตอบข้อ 13 

12.ถ้าไม่ต้องการ ไม่สนใจ หรือไม่แน่ใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

          ไม่พร้อมเรื่องการเดินทางมาศึกษา               อายุมาก               

ไม่พร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย 

          เหตุผลและความจําเป็นส่วนตัว                    เหตุผลเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษ 

          ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา            ปัญหาด้านสุขภาพ 

          อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................................................................... 

(สําหรับท่านที่ไม่ต้องการ ไม่สนใจ หรือไม่แน่ใจ เมื่อตอบข้อ 12 

แล้วโปรดส่งคืนแบบสอบถามและขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน) 

13.ถ้าต้องการ / สนใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 

       ต้องการเปลี่ยนตําแหน่งงาน 

       ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน / เป็นความต้องการของหน่วยงาน 

        เพื่อมีโอกาสปรับเงินเดือน หรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้น 

       ต้องการความรู้เพิ่มเติมเพื่อนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนในอนาคต 

       สนใจที่จะศึกษาในวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะเอื้ออํานวยให้สามารถศึกษาควบคู่กับการทํางาน 

       มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการสอน/ชื่อเสียง/ผลงานของทีมงานคณาจารย์ภาควิชา    

       ศิลปะการแสดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        มีความเชื่อมั่นในความพร้อม/คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
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        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        

อื่นๆโปรดระบุ.......................................................................................................................................................

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

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

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

14.จุดเน้นหรือกลุ่มเนื้อหาที่ท่านสนใจศึกษาหรือทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท                 

สาขาศิลปะการแสดง (โปรดเรียงลําดับด้วยการใส่หมายเลข เฉพาะ คําตอบที่ท่านต้องการ / เลือกตอบ) 

     ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางศิลปะการแสดง 

      การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

      การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์/ผลงานศิลปิน/ศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง 

   การวิจัยสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะการแสดง 

   การวิจัยศิลปะการแสดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 

   การวิจัยเชิงแนวคิด/การบริหารจัดการ/การออกแบบ เพื่องานศิลปะการแสดง 

   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดง 

   การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงสู่เวทีวิชาการระดับนานาชาต ิ

   การวิจัยศิลปะการแสดงร่วมกับศาสตร์อื่นๆ 

    

อื่นๆโปรดระบุ.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

15.การจัดการศึกษาที่ท่านต้องการ (โปรดเรียงลําดับด้วยการใส่หมายเลข เฉพาะ 

คําตอบที่ท่านต้องการ / เลือกตอบ ) 

15.1 วันและเวลาในการศึกษา 
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                     ในวันและเวลาราชการ 

                                    วันเสาร์ อาทิตย์ 

                                     หลังเวลาราชการ ระหว่างสัปดาห์(วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) 

16.ท่านต้องการหรือเห็นด้วยในการให้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                          

(สาขาศิลปะการแสดง) มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

 รายการ มาก

ที่สุ

ด 

ม

า

ก 

ปาน

กลา

ง 

น้

อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

1 เชิญอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาชีพจากต่างปร

ะเทศมาสอน/ร่วมสอน 

     

2 เชญิอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิชาชีพภายในประเ

ทศมาสอน/ร่วมสอน 

     

3 เชิญศิลปิน/นักออกแบบ/นักวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งในปร

ะเทศและต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบางโอกาส 

     

4 ให้นิสิตศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการตามความร่วมมื

อกับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาชีพในประเทศและต่างประเทศอย่างละ 1 

ครั้ง ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนสําเร็จการศึกษา 

     

5 มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะบางรายวิชา      

6 มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นบางรายวิชา      

 รายการ มาก

ที่สุ

ด 

ม

า

ก 

ปาน

กลา

ง 

น้

อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

7 เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร 
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8 มีการนําสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้ในการสอนเพื่อให้เกิด

ความรู้ที่ชัดเจนและมีความทันสมัย 

     

9 อื่นๆ โปรดระบุ……………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

     

 

17.ท่านคาดว่าเงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของท่านมาจากแหล่งใด 

                 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

                  ทุนส่วนตัว 

                  อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................................................................... 

18.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 


