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 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ฉบับนี้ สํานักวิชา
ดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2560 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะกรรมการบริหารสถาบัน สภาสถาบัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินการของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารวิชาการย่ิงขึ้น 
 ในการประเมินตนเองเพ่ือรายงานผลการดําเนินการที่นําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงได้ทําการวิเคราะห์ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไปไว้ด้วย กรอบเวลาในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นผลการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) อันเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรดุ
ริยางคศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพ่ือจะได้นําผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการ
บริหารวิชาการตามเจตนารมณ์ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2560 
โดยมีผลการปรับปรุงดังนี้ 

 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา  

ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที ่1 : การกํากับมาตรฐาน 

การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ
หลักสูตรอยู่ในระหว่างการดําเนินการวิจัยเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตร มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรจากผู้ มีส่วนได้เสียประกอบด้วยอาจารย์
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต  

องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 

การรักษาระดับการคงอยู่ของนักศึกษาให้คงอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2558 - 2560 หลักสูตรมีอัตราการคง
อยู่ของนักศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณาเพ่ิมการปรับพ้ืนฐานในรายวิชาปฏิบัติ
นอกเหนือจากรายวิชาทฤษฎีและประวัติศาสตร์ 

ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเตรียมความพร้อม เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยกําหนดเนื้อหา ประกอบด้วย 
1) ความรู้พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์
ดนตรี (ภาคทฤษฎี) 
2) โสตทักษะ (ภาคปฏิบัติ) 
โดยจัดเป็นห้องเรียนรวม เชิญคณาจารย์และวิทยากรมา
บรรยาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและ
ชํานาญมากย่ิงขึ้น 

การประเมินผลการดําเนินการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

มีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา
ทฤษฎี เม่ือเปิดภาคการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีระดับ
ของผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

พิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 

มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมย่ิงขึ้น จาก 1 
สัปดาห์ เป็น 2 สัปดาห์ 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย ์

การพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
จากผลการประเมินของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 
การตั้งเป้าหมายของการพัฒนาในปีต่อไป และกําหนด
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สอดคล้อง
การผลการประเมินและเป้าหมาย 
 

มีการสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและแจ้งให้
ส่วนงานดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ควรมีการ
ดําเนินการเพ่ือให้มีการเผยแพร่ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. ทั้งนี้อาจพิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนานาชาติ  

สถาบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

การพัฒนารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติของสถาบันขึ้นเป็นวารสารวิชาการและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้รับการขึ้นทะเบียนบน
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS 

อยู่ในระหว่างการดําเนินงานจัดทําวารสารวิชาการ
ทางด้ านดนตรี ระดับชาติ  มีกํ าหนดเผยแพร่ ในปี
การศึกษา 2561  

องค์ประกอบที ่5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

การติดตามผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพของ
การปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

มีการติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณาจารย์
ประจําหลักสูตรเป็นประจําทุกเดือน ในปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรได้เริ่มดําเนินการประเมินผลการใช้
หลักสูตรเพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบ
การใช้ในปีการศึกษา 2561 

การพิจารณาการรับรองมาตรฐานหลักสูตร (Accredit-
ed) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

มีการนําตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ของสถาบัน และตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานการประเมิน MusiQuE มาปรับใช้และเป็น
ส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ทํางานของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานเอกชน 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

หลักสูตรมีแผนการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

องค์ประกอบที ่6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
การสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จําเป็นก่อนเปิดภาคการศึกษา 

มีการประชุมร่วมระหว่างคณาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้บริหารเพ่ือวางแผนการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 

การสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
การวิจัย 

คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
งบประมาณ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทางด้านการวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านดนตรี 

การพิจารณาประเด็นความสอดคล้องระหว่างผลการ
ประเมินความพึงพอใจกับผลการประเมินและแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการที่ได้ดําเนินการ 

ให้ความสําคัญกับการนําผลการประเมินมาใช้และ
กํ าหนดแนวทางการปรับปรุ งการดํ า เนิน งานให้
สอดคล้องกับผลการประเมินมากย่ิงขึ้น  

 

ในปีการศึกษา 2560 จึงมีผลการดําเนินงาน ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ด ี( 3.39 คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ผลการประเมนิตนเอง ตามตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมนิตนเอง 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ผ่าน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ N/A 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 5.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 

คะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบ่งช้ี 3.39 
 

ผลการประเมนิตนเอง ตามตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่
คะแนน 

ผ่าน 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะแนน
เฉลี่ยของ
ทุกตัวบ่งชี้ 

ในองค์ 
ประกอบที่ 

2 - 6 

- - - - - 

3. นักศึกษา 3.67 - - 3.67 ดี 

4. อาจารย์ 3.11 - - 3.11 ดี 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 3.33 3.50 - 3.39 ดี 

ผลการประเมนิ  ดี ดี - ดี  
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จากตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทั้ง 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจํานวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี 
(องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5) และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 6) 
 และมีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที ่1 : การกํากับมาตรฐาน 

1. หลักสูตรมีสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าอยู่ใน
ระดับสูง 

2. หลักสูตรมีความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

3. หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาและ
บูรณาการทักษะด้านอ่ืนๆ ผ่านโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
สถาบัน  

1. หลักสูตรควรดําเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ ของหลักสูตรให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เม่ือนักศึกษาและอาจารย์มีจํานวนมากขึ้น ควรมีควรกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการบริหารสถาบันให้มีความชัดเจน เนื่องจาก
เดิมในระยะเริ่มต้นของหลักสูตรมีคณาจารย์และนักศึกษา
จํานวนน้อย คณะกรรมการบริหารสถาบันจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือกํากับและติดตามให้หลักสูตร
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายและพันธกิจของสถาบัน 

องค์ประกอบที ่2 : บัณฑิต 

N/A 1. หลักสูตรควรมีการจัดทํารายละเอียดเกณฑ์ และวิธีในการ
ประ เ มิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่3 : นักศึกษา 

1. หลักสูตรมี โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งสนับสนุนให้
นั กศึ ก ษา เ ข้ าม า มีส่ วนร่ ว ม ใน การ เสน อ 
ดําเนินงาน และประเมินโครงการ 

2. หลักสูตรได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา
จากรัฐบาล 

3. สัดส่วนของจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษามีอัตรา
ที่ค่อนข้างต่ํา ทําให้สามารถดูแลนักศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

1. การวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรควรเน้นอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

2. หลักสูตรควรเพ่ิมการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ในระดับ
นานาชาติ และเพ่ิมประสบการณ์ให้นักศึกษา รวมทั้งควรเพ่ิม
ช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

3. มีแผนการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากร และการให้บริการ 
เพ่ือรองรับนักศึกษาจํานวนที่มากขึ้นในปีการศึกษา 2560 
เนื่องจากมีการรับนักศึกษาใหม่มากขึ้น และมีนักศึกษาครบ
ทุกชั้นปี 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย ์

1. หลักสูตรสามารถมีระบบและกลไกในการคัด
สรรอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และ
เป็นที่ยอมรับ 

2. หลักสูตรมีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ศักยภาพตนเองทั้ งทางด้ านงานวิ ชาการ 
งานวิ จัย และงานสร้างสรรค์ โดยจัดให้ มี
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการด้าน
ดังกล่าว 

3. การคงอยู่ของอาจารย์ประจํามีอัตราที่ดีขึ้นและ
มีการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องต่อแผน
อัตรากําลัง 

1. มีการกําหนดวาระการประชุมที่สอดคล้องต่อการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือให้การกํากับและบริหารหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตรมากขึ้น 

2. สถาบันควรมีแนวทางในการสื่อสารกับอาจาร ย์ชาว
ต่างประเทศ ให้รับทราบถึงระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตร เนื่องด้วยสถาบันมีอาจารย์ชาวต่างประเทศ
จํานวนมากขึ้น 

3. สถาบันฯ ควรมีแนวทางในการจัดสรรเวลาและพ้ืนที่  ให้
อาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น 

องค์ประกอบที ่5 : หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

1. หลักสูตรมีความทันสมัย มีอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ซึ่ งได้รับการพัฒนาขึ้นจากความ
ร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เข้ากับศักยภาพของผู้เรียน 

3. หลักสูตรได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องโดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 

4. ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ า บั น ใ น
ต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
วิชาการระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 

1. หลักสูตรสามารถพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ิมขึ้นได้ ทั้งในมิติของ
การบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา หรือการบูรณาการด้าน
การบริหารจัดการ 

2. ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตร
ที่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3. ควรมีการสร้างความเชื่อมโยงหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้ในการ
วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป 

องค์ประกอบที ่6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
1. สถาบันมีครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่เหมาะสม 

และมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
2. สถาบันมีอาคารและห้องที่จัดการเรียนการสอน

ที่อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนต่อ
นักศึกษา 

1. สถาบันยังขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการให้การ
บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดูแลรักษาและบริหารจัดการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  

2. คณาจารย์ควรสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และครุภัณฑ์การศึกษาต่างๆ ของ
สถาบันฯ 

     
 (ดร.จิรเดช เสตะพันธุ) 
 ผู้รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร ์



 

หมวดที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร : 255626551101863 

ช่ือหลักสูตร : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
ระดับ  : ปริญญาตรี 

กลุ่ม ISCED : 02-021-0215 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
มคอ 2  ปัจจุบัน 

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน (3-1012-02806-89-2) 
• Doctor of Philosophy (Composition) 

University of Edinburgh, UK (2550) 
• Master of Music (Composition)  

University of Edinburgh, UK (2545) 
• ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2543) 

อาจารย ์ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง (3-1006-02354-06-8) 
• Doctor of Philosophy (Musicology) University of  

Music and Performing Arts Vienna, Austria (2558) 
• Master of Arts (Music Pedagogy) 

Bern University of the Arts, Switzerland (2553) 
• Master of Arts (Music Performance) 

Bern University of the Arts, Switzerland (2551) 
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท ์(3-1005-02375-58-6) 

• Master in Music Performances (Guildhall Artist)  
Guildhall School of Music and Drama, UK (2551) 

• Master of Music (Orchestral training)  
Guildhall School of Music and Drama, UK (2550) 

• Bachelor of Music (Horn Performance) 
Hong Kong Academy for Performing Arts (2548) 

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน (3-1012-02806-89-2) 
• Doctor of Philosophy (Composition) 

University of Edinburgh, UK (2550) 
• Master of Music (Composition)  

University of Edinburgh, UK (2545) 
• ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2543) 

อาจารย์ ศุภพร สุวรรณภักดี (1-7099-00150-60-2) 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)  

มหาวิทยาลัยมหดิล (2554) 
• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 

อาจารย ์ดร.ศุภพร สุวรรณภักด ี(1-7099-00150-60-2) 
• ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) 
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)  

มหาวิทยาลัยมหดิล (2554) 
• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 

อาจารย์ บัณจินดา เหล่าไทย (3-1005-02849-98-7) 

• Artist Diploma (Collaborative Piano)  
Cleveland Institute of Music, USA (2552) 

• Master of Music (Collaborative Piano)  
Cleveland Institute of Music, USA (2551) 

• สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตัยกรรม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

Dr. Jean-David Caillouët (15FV29801) 
• Doctor of Philosophy (Musical Composition) 

University of Edinburgh, UK. (2548) 
• Bachelor of Arts, first class honors, (Music) 

Dartington College of Arts, UK. (2541) 
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มคอ 2  ปัจจุบัน 

อาจารย์ ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ (1-5099-00521-56-4) 

• Master of Arts in Music (Composition) 
University of California, Berkeley (2555) 

• Bachelor of Music (Composition)  
Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University 
of Singapore (2553) 

Dr. Elissa Miller-Kay (HG195658) 
• Doctor of Philosophy (Piano Studies) 

New York University, New York (2016) 
• Licentiate in Piano Performance, First-Class Honors, Royal 

Conservatory of Music Toronto, ON. (2013) 
• Master of Music (Piano Performance) 

Mannes College, New York, NY. (2008) 
• Bachelor of Music in Piano Performance, Conservatory of Mu-

sic, Oberlin College, Oberlin, OH. (2006) 

 อาจารย ์สิทธิชัย เพ็งเจริญ (3-1011-00320-07-9) 
• ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 

อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจํา 

หมายเลข 

ประจําตัว 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ สกุล 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบตัิงาน 
ระดับการศกึษา สาขา  

ปีที่สําเร็จ
การศกึษา 

สถาบันที่ 
จบการศึกษา 

ประเทศ 

3101202806892 อาจารย ์ อโณทัย นิติพน 1/4/2556 PhD Composition 2550 University of 
Edinburgh 

UK 

Master of Music Composition 2545 University of 
Edinburgh 

UK 

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2543 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

TH 

3100502375586 อาจารย ์ คมสัน ดิลก
คุณานันท์ 

1/2/2556 Master in music 
Performance 

Guildhall Artist 2551 Guildhall School of 
Music and Drama 

UK 

Master in music 
Performance 

(Guildhall Artist)  

Orchestral 
Training 

2550 Guildhall School of 
Music and Drama 

UK 

Professional 
diploma 

Horn Perfor-
mance 

2549 Hong Kong Acad-
emy for Perform-

ing Arts 

HK 

Bachelor of 
Music 

Horn Perfor-
mance 

2548 Hong Kong Acad-
emy for Perform-

ing Arts 

HK 

1709900150602 อาจารย ์ ศุภพร สุวรรณ
ภักดี 

17/4/2556 ศิลปกรรมศาสตร

ดุษฎี 
 2560 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
TH 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ดนตรี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล TH 

ดุริยางคศาสตร
บัณฑิต 

การแสดง
ดนตรี 

2551 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

TH 

3101100320079 อาจารย ์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ 1/3/2559 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอน
วิชาเฉพาะ 

วิชาเอกดนตรี 
 

2535 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

TH 
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หมายเลข 

ประจําตัว 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ สกุล 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบตัิงาน 
ระดับการศกึษา สาขา  

ปีที่สําเร็จ
การศกึษา 

สถาบันที่ 
จบการศึกษา 

ประเทศ 

3100602354068 อาจารย ์ ชัญ
พงศ์ 

ทองสว่าง 9/1/2558 PhD Musicology 2558  University of 
Music and Per-

forming Arts Vien-
na 

AT 

Master of Arts Music Peda-
gogy 

2553  Bern University of 
the Arts 

CH 

Master of Arts Music Perfor-
mance 

2551 Bern University of 
the Arts 

CH 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

TH 

15FV29801 อาจารย ์ Jean-
David 

Caillouët 16/5/2559 PhD  Music compo-
sition 

2007 University of 
Edinburgh 

UK 

Bachelor of Arts Music  2000 Dartington College 
of Arts 

UK 

HG195658 อาจารย ์ Elissa Miller-
Kay 

7/11/2559 PhD  Piano Studies 2559 New York Univer-
sity 

US 

Licentiate Piano Perfor-
mance 

2556 Royal Conservato-
ry of Music 

CA 

Master of Music Piano Perfor-
mance 

2551 New York Univer-
sity 

US 

Bachelor of 
Music  

Piano Perfor-
mance 

2549 Conservatory of 
Music, Oberlin 

College 

US 

3129900181950 อาจารย ์ จิรเดช เสตะพันธุ 25/8/2559 Doctor of Music Composition 2001 Northwestern 
University 

US 

Master of Music Composition 1994 University of 
Southern California 

US 

ศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต 

ดุริยางค์
ตะวันตก 

1989 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

TH 

1100700319384 อาจารย ์ อภิชัย จันทน
ขจรฟุง้ 

01/05/2560 Master of Arts Music Perfor-
mance 

2012 Konservatorium 
Wien University 

AT 

Bachelor of Fine 
and Applied Arts 

Western Music 2551 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

TH 

1101800062271 อาจารย ์ ธนสิทธิ์ ศิริพานิช 
วัฒนา 

01/05/2560 Post graduated 
of Art 

Percussion 2012 Royal Conservato-
ry of Music 

BE 

Master of Music 
Performance 

Solo Percus-
sion 

2011 Royal Conservato-
ry of Music 

BE 

Certificate of 
Music Perfor-

mance 

Solo Orchestra 2008 Musik und 
Darstellende Kunst 

AT 

Bachelor of Arts Music  2007 College of Music, 

Mahidol University 
 

TH 
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หมายเลข 

ประจําตัว 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ช่ือ สกุล 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบตัิงาน 
ระดับการศกึษา สาขา  

ปีที่สําเร็จ
การศกึษา 

สถาบันที่ 
จบการศึกษา 

ประเทศ 

560751470 อาจารย ์ Hayne Kim 17/7/2560 Master of Music Violin Perfor-
mance 

2016 Michigan State 
University 

US 

Bachelor of 
Music 

Violin Perfor-
mance 

2012 Manhattan School 
of Music 

US 

อาจารย์พิเศษ 

ลําดับ ช่ือ คุณวุฒ ิ
1 อาจารย์ วศิน ประเสริฐลาภ • Graduate Performance Diploma (Piano Performace) 

Peabody Conservatoire, Baltimore, MD, USA (2013) 
• Master of Music (Piano Performance) 

Peabody Conservatoire, Baltimore, MD, USA (2011) 
• Bachelor of Music (Piano Performance) 

Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of 
Singapore (2009) 

2 อาจารย์ ชิณณะเวช สว่างวิบูลย์
พงศ์ 

• Master of Music (Piano Accompaniment) Guildhall School of 
Music and Drama, London, UK (2014) 

• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2010) 

3 อาจารย์ มิต ิวิสุทธ์ิอัมพร • Master of Music (Viola Performance) Carnegie Mellon Universi-
ty (2010) 

• Bachelor of Music (Viola Performance) Yong Siew Toh Con-
servatory of Music, National University of Singapore (2008) 

4 อาจารย์ Andrew Healey • Royal College of Music, London, UK (1976) 
• Walker Prize for Music ‘A’ levels: French, Music St. Paul’s 

School of Music, London 

5 อาจารย์ Xiaoyi He • Bachelor of Music (Double Bass Performance) Yong Siew Toh 
Conservatory of Music, National University of Singapore (2008) 

• Tianjin Conservatory of Music, China (2004) 

6 อาจารย์ เผด็จ เนตรภักด ี • Professional Studies Diploma in Performance (Classical Guitar) 
San Francisco Conservatory of Music, San Francisco, CA, USA 

• Master of Music (Guitar) Conservatorium Maastricht, 
Netherlands 

• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7 อาจารย์ ศิโยน ดาวรัตนหงษ ์ • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตร)ี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ลําดับ ช่ือ คุณวุฒ ิ
8 อาจารย์ กัลยาณ์ พงศธร • Full scholarship under ASEA-UNINET Program (Flute Perfor-

mance) University for Music and Performing Arts, Vienna, Aus-
tria (2007) 

• ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2006) 

9 อาจารย์ ชนันนัทธ์ มีนะนันทน ์ • Professional Diploma (Oboe Performance) The HK Academy for 
Performing Arts, Hong Kong (2001) 

• Professional Certificate (Oboe Performance) The HK Academy 
for Performing Arts, Hong Kong (2000) 

• ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1995) 

10 อาจารย์ วรวุฒ ิคําชวนชื่น • ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตร)ี มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2006) 

11 อาจารย์ ธีรัช เลาห์วีระพานิช • Performance Diploma (Saxophone Performance) Prins Claus 
Conservatorium Groningen (2555)  

• ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (2552) 
• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส) มหาวิทยาลัยมหิดล (2542) 

12 อาจารย์ Christoph Wichert • Diploma with distinction, Konservatorium Der Stadt Wien 
(2001) 

• Bassoon Performance and Music Pedagogy (Major: Ensemble 
Directing) Konservatorium Der Stadt Wien (1992) 

13 อาจารย์ ชัยนันท ์วันอินทร์ • ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การแสดงดนตร)ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2007) 

• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2003) 

14 อาจารย์ สมเจต ภู่แก้ว • มานุษยศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตร)ี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1999) 

15 อาจารย์ ขจรศักดิ ์กิตติเมธาวีนันท ์ • Master of Music (Choral Conducting) California State Universi-
ty, Los Angeles, USA (2015) 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2008) 

16 อาจารย์ อุษา นภาวรรณ • ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การแสดงดนตร)ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2005) 

• รัฐศาสตรบัณฑิต (2000) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 อาจารย์อนันท์พร เอ่ียมชาญ
บรรจง 

• Master of Music , Trombone Performance ,Lemmensinstituut 
Katholieke Universiteit , Belgium 

• Bachelor of Arts Western Music , Kasetsart University 
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ลําดับ ช่ือ คุณวุฒ ิ
18 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒ ิบริบูรณ์วิรีย์ • Doctor of Philosophy (Musicology) Goldsmiths College, Univer-

sity of London, UK (2008) 
• Masters of Arts (Musicology) University of Reading, UK (2001) 
• ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (2541) 

19 อาจารย์ อานันท ์นาคคง • Master of Philosophy (Ethnomusicology) School of Oriental and 
African Studies, University of London (2535) 

• ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

20 อาจารย์ วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมและการพัฒนา) สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (2557) 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย พินโน • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2552) 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย พินโน • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2552) 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2547) 

23 อาจารย์พงษ์เทพ จิตดวงเปรม • Master of Arts (Music Education) ,College of Music , Mahidol 
University 

• Bachelor of Music (Music Peferformance) , College of Music 
Mahidol University 

24 อาจารย์ธันยวัฒน ์ทั่งตระกูล • Bachelor of Music (Performance),Yong Siew Toh Conservatory 
of Music, National University of Singapore 

25 อาจารย์กฤษฏ์ นิรมิตธรรม • Master of Arts in Piano Performance, University of Applied Sci-
ences Western Switzerland, Conservatoire de Lausanne. 

• Bachelor of Arts in Piano Performance (1st class and highest 
mark in dissertation) , University of Applied Sciences Western 
Switzerland (HEMU) Conservatoire de Lausanne 

26 อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน • Master of Arts Western Music Program (Music Administration), 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

• Bachelor of Music (Music Performance) SIlpakorn University  
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ลําดับ ช่ือ คุณวุฒ ิ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รามสูร 

สีตลายัน 
• DMA in Piano Performance and Literature , West Virginia Uni-

versity , USA 
• Master of Music in Music Education , Eastman School of Music 

, University of  
• Bachelor of Arts in Westren Music , Chulalongkorn University  

28 อาจารย์อภิญญ์พร ชัยวานิชศิร ิ • Master of Education (Music Education) , Faculty of Education , 
Chulalongkorn University 

• Bachelor of Music , Australian Institute of Music  

29 อาจารย์วิมลรัตน ์พรหมศรีสวัสดิ ์ • Master of Arts Degree , Enterprise Management , Yunnan 
University , Kunming , China 

• Bachrlor of Arts Degree , German , Thammasat University  
 

หมายเหตุ  
 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ให้ความเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 เมษายน 2556 สภาสถาบนัอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 
เมษายน 2556 และครั้งที่ 7/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557  
 สภาสถาบันได้พิจารณาแต่งตั้งประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดปัจจุบันในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 วาระที่ 4.3 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรดุริยางคศาสตร ์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา เม่ือวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารอํานวยการ อาคารคีตราชนครินทร์ อาคารกัลยาณินคีตการ และศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชงิสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยห้องสําหรับการซ้อมและแสดง
ดนตรีขนาดใหญ่ ห้องสาํหรับซอ้มเดี่ยว และห้องเรียนสําหรับวิชาบรรยายต่างๆ  
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ผลการดําเนินงานการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
 

องค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ ข้อ 1, 2, 11) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรบัทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. 

และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) 
ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลกัสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ผลการดําเนินงาน :  
1. ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง เริ่มต้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ 2559 ถึง ปัจจุบัน 
2. ดร.อโณทัย นิติพน  เริ่มต้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ 2556 ถึง ปัจจุบัน 
3. ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี เริ่มต้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ 2556 ถึง ปัจจุบัน 
4. นายสิทธิชัย เพ็งเจริญ เริ่มต้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ 2559 ถึง ปัจจุบัน 
5. Dr.Jean-David Caillouët เริ่มต้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ 2559 ถึง ปัจจุบัน 
6. Dr.Elissa Miller-Kay เริ่มต้นเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตั้งแต่ 2559 ถึง ปัจจุบัน 

(1.1-1 รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครัง้ที่ 8/2560 วาระที่ 4.1.3 เรื่องพิจารณาเสนอรายชื่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เม่ือวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผลการดําเนินงาน:  
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ ์

ตรง สัมพันธ ์

ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง • Doctor of Philosophy (Musicology) University of  
Music and Performing Arts Vienna, Austria (2558) 

• Master of Arts (Music Pedagogy) 
Bern University of the Arts, Switzerland (2553) 

• Master of Arts (Music Performance) 
Bern University of the Arts, Switzerland (2551) 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

อาจารย์ �  

ดร.อโณทัย นิติพน • Doctor of Philosophy (Composition) 
University of Edinburgh, UK (2550) 

• Master of Music (Composition)  
University of Edinburgh, UK (2545) 

• ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง  
เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2543) 

อาจารย์ �  

ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี • ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) 

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)  
มหาวิทยาลัยมหดิล (2554) 

• ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) 
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2551) 

อาจารย์ �  

นายสิทธิชัย เพ็งเจริญ • ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535) 

อาจารย์ �  

Dr.Jean-David 
Caillouët 

• Doctor of Philosophy (Musical Composition) 
University of Edinburgh, UK. (2548) 

• Bachelor of Arts, first class honors, (Music) 
Dartington College of Arts, UK. (2541) 

อาจารย์ �  

Dr.Elissa Miller-Kay • Doctor of Philosophy (Piano Studies) 
New York University, New York (2016) 

• Licentiate in Piano Performance, First-Class Hon-
ors, Royal Conservatory of Music Toronto, ON. 
(2013) 

• Master of Music (Piano Performance) 
Mannes College, New York, NY. (2008) 

• Bachelor of Music in Piano Performance, Conserv-
atory of Music, Oberlin College, Oberlin, OH. 
(2006) 
 

อาจารย์ �  
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6)  
ผลการดําเนินงาน:  

หลักสูตรนี้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 รับนักศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในปีการศึกษา 2561 ได้
เตรียมแผนการปรับปรุงหลักสูตรและมีการดําเนินการดังนี้ 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้ดําเนินการขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2561 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในงบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้สอดคล้องกับแผนปรับปรุงหลักสูตรที่กําหนดไว้
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด ดังนี้ 

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 7 มิถุนายน 
2560 ได้พิจารณาคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2561) สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

2. ตามที่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ คณะอนุกรรมการได้ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือประเมินคุณภาพ
หลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้านกระบวนการในการจัดการหลักสูตร และ 3) 
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ และนําข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงานวิจัยมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป 

3. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันพุธที่ 4 เมษายน 
2561 คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2561) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดทํา
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2557) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันพุธที่ 2  
พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาการเสนอขอปรับแก้รายละเอียดงบประมาณโครงการการปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน และพิจารณา
รายละเอียดข้อมูลการเปรียบเทียบกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือให้การ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว ้

 

ผลการประเมนิตนเองปีน้ี  
� ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร   

� ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
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รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

1.1-1 

รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 5/2559 วาระที่ 4.3 เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เม่ือวันที่ 7 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

1.1-2 ประวัติบุคลากรสายวิชาการ 

1.1-3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2561)  

1.1-5 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 7 
มิถุนายน 2560 

1.1-6 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันพุธที่ 4 
เมษายน 2561 

1.1-7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันพุธที ่
2  พฤษภาคม 2561 

1.1-8 โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557 

 
 
 



 

หมวดที่ 2  
 

บัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : 
TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไวใ้น มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 2) ด้านความรู้  
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใ้ช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการดําเนินการ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) คะแนนการประเมิน 

1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (1)  N/A 

2. จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (2) N/A 

3. ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (3) N/A 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 
(จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา) 

สูตรคํานวณ = [(2)/(1)]x100 = 
N/A 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 
(เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) 

สูตรคํานวณ = (3)/(2) =  
N/A 
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ประเด็นการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยจากการสาํรวจ 

ในแต่ละด้าน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม N/A 

2. ด้านความรู ้ N/A 

3. ด้านทักษะทางปัญญา N/A 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ N/A 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ N/A 

6. ด้านทักษะพิสัย N/A 
 

หมายเหตุ 
 เนื่องจาก มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรก (อนุมัติจบการศึกษา 
กรกฎาคม 2561) จึงยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูล และขอยกเว้นการตรวจประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติในสาขานั้น ๆ ที่ได้งาน
ทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเอเทียบกับบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 3.2(a) สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสําเร็จของนักศึกษาใน หลักสูตรอย่างไร 
 3.2(b) สถาบันมีกลไกในการจําแนกอย่างไร (ก่อนการเรียนรู้และการศึกษาภายนอก)  
 3.2(c) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการได้งานของนักศึกษา ภายหลังสําเร็จ
การศึกษา และมีการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้อย่างไร  
 3.2(d)  บัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรี ระดับนานาชาติที่มี
การแข่งขันสูงหรือไม่  
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.3 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
 KPI 1.15 อัตราการได้งานทําของนักศึกษาภายใน 1 ปี 

KPI 1.16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี วันทีส่ํารวจ N/A 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) คะแนนการประเมิน (รวม) 

1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด N/A 

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ N/A 

3. จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลงัสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 
-ตรงสาขาที่เรียน 
-ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
N/A 
N/A 

4. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ N/A 

5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา N/A 

6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ N/A 

7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท N/A 

8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร N/A 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) คะแนนการประเมิน (รวม) 
9. ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

สูตรคํานวณ = {(3 + 4)/[2 – (6 + 7 + 8)]} X 100 =  
N/A 

10. ค่าคะแนนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
สูตรคํานวณ = [(9)/100] X 5 =  

N/A 

11. ร้อยละของจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 
(ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา) 

สูตรคํานวณ = [(2)/(1)] x 100 =  
N/A 

 

การวิเคราะห์ผลทีไ่ด้ 
 

 เนื่องจาก มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรก (อนุมัติจบการศึกษา 
กรกฎาคม 2561) จึงยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูล และขอยกเว้นการตรวจประเมินในตัวบ่งชี้นี ้



 

หมวดที่ 3  
 

นักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิตความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 

 3.1(a) หลักสูตรมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษา 
 3.1(b) ข้อกําหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิค วิชาการ และวิธีการสอน) 
ของผู้สมัครว่าจะสามารถสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
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ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 KPI 1.6 จํานวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา 
 KPI 1.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์)  
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ผลการดําเนินงาน 
  

การรับนักศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 2. กําหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกและออกข้อสอบ  
 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัคร 

4. พิจาณาคัดเลือกตามเกณฑ์และจัดสอบเพ่ือรับนักศึกษาใหม่ 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และจัดสอบสัมภาษณ์ 
6. พิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 

 

การดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการรับนักศึกษา ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560 (3.1-1 คําสั่งสถาบันฯ ที่ 111/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560 ; 3.1-2 
คําสั่งสถาบันฯ ที่ 119/2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ประจําปีการศึกษา 2560) เพ่ือดําเนินการในการ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดําเนินการทบทวนและปรับปรุง ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ กําหนดปฏิทินการสอบคัดเลือก และการออกข้อสอบทั้งประเภทการสอบข้อเขียนและการสอบทักษะ (3.1-3 
เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)  

3. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการทบทวน จัดทําแผน และ
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในเขตกรุงเทพมหานครมีการจัดแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย (1) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (2) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (3) โรงเรียนเทพศิรินทร์ (4) โรง
เรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ (5) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (3.1-4 รายงานแผนแนะแนวการศึกษาและจํานวนผู้ที่
สมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560) 

4. ได้ดําเนินการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 ตามกําหนดการ 
ดังนี้ 

 1) รับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 2 รอบ ในเดือนตุลาคม 2559 และมีนาคม 2560 (3.1-
5 ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อและลําดับการสอบของผู้มีสิทธิทําการสอบ) 

 2) ดําเนินการจัดสอบ การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยการวัดความรู้ด้าน (1) ทฤษฎีดนตรี (2) 
ประวัติศาสตร์ดนตรี 
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 3) ดําเนินการจัดสอบ การสอบทักษะ ประกอบด้วยการวัดทักษะด้าน (1) โสตทักษะ และ (2) ทักษะ
การปฏิบัติดนตรี โดยผู้สอบต้องจัดเตรียมการแสดงเต็มรายการจํานวน 1 รายการ ความยาวไม่เกิน 20 นาที การรับ
นักศึกษาสําหรับปีการศึกษา 2560 มีการแบ่งคณะกรรมการเป็นด้านต่างๆ ปฏิบัติ ทฤษฎี สัมภาษณ์ รองรับจํานวน
ผู้สมัครที่เพ่ิมขึ้น 

 4) คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นผู้กําหนดระดับคะแนนขั้นต่ําในแต่ละ
รายวิชาที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ และทําหน้าที่พิจารณาผลคะแนนของการสอบวิชาทฤษฎี
ดนตรี วิชาประวัติศาสตร์ดนตรี วิชาโสตทักษะ และวิชาทักษะดนตรี เพ่ือคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

 5) ทําการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และกําหนดวันสอบสัมภาษณ์ (3.1-5 ประกาศ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อและลําดับการสอบของผู้มีสิทธิทําการสอบสัมภาษณ์เพ่ือทดสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560) 

 6) ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดีและอาจารย์ประจําหลักสูตร (3.1-2 คําสั่งสถาบันฯ ที่ 119/2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ 
ประจําปีการศึกษา 2560) มีการประชุมกรรมการเพ่ือชี้แจงสรุปผลการสอบข้อเขียนและทักษะ และหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณารับนักศึกษา และกําหนดให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สอบ 

 7) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และประกาศผลสอบ เพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 (3.1-6 ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพ่ือเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560) และ
กําหนดการเข้ารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาต่อไป 

 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินการรับนักศึกษาที่เกิดขึ้น 3 ปี ย้อนหลัง 

ประเด็น 
ปีการศึกษาที่รับนักศึกษา 

2558 2559 2560 

จํานวนจากแผนการรับนักศึกษา 30 30 30 

จํานวนที่สมัคร 38 62 56 

จํานวนที่ผ่านการคัดเลือก 26 43 38 

จํานวนที่ลงทะเบียนเรียน 19 38 31 
 

  - อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต่อจํานวนที่นั่งที่รับได้ ในปีการศึกษา 2560 ลดลงเม่ือเทียบ
กับปีการศึกษา 2559 คิดเป็น 1 : 1.87 และ 1 : 2.07 ตามลําดบั 
  - อัตราของจํานวนผู้สอบผา่นตอ่จํานวนผู้สมัคร ในปีการศึกษา 2560 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี
การศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 67.86 และ 69.35 ตามลําดับ 
  - มีผู้สละสิทธ์ิ ไม่มารายงานตัวและลงทะเบียน ในปีการศึกษา 2560 จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.42  
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  - เม่ือเทียบจํานวนนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนที่รับได้ตามแผน พบว่า เกินจํานวนที่
รับได้ตามแผน 1 คน  
 2. ปีการศึกษา 2560 มีผู้สมัครลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.68 เม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2559 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้  

1. ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบคัดเลือก โดยใช้ศักยภาพในทางปฏิบัติเป็นหลักที่ชัดเจนในการวัดผล 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ร้อยละของนํ้าหนักคะแนนสอบประเภท 

ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏิบัติ 

เกณฑเ์ดิม 40 60 

เกณฑใ์หม ่ 25 75 

  

 2. ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ให้เน้นคําถามที่เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องปรัชญา แนวทางการเรียนสอน
ของหลักสูตรสถาบันฯ มากขึ้น รวมทั้งให้ความสําคัญกับทัศนคติและแนวโน้มในการเรียนรู้ ของผู้สอบคัดเลือก 
 3. ในการแนะแนว ควรให้นักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 ออกแนะแนวด้วย เพ่ือเป็นการสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับ
และบอกเล่าประสบการณ์โดยตรงจากนักศึกษาปัจจุบัน  
 4. จัดแบ่งคณะกรรมการเป็นกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติ และทฤษฎี เพ่ือให้การประเมินผู้เข้าสอบมี
ความเที่ยงตรงและได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ 
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การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ดังนี้ 
1. ทบทวนและประเมินผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของผู้ผ่านการสอบ 
2. พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมจากผลการทบทวนและประเมินผล

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
3. กําหนดระยะเวลา รูปแบบ วิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการ

เข้าศึกษา 
4. กํากับ ติดตาม สรุป และประเมินผลการดําเนินการ 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ดังนี ้
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ (3.1-2 คําสั่งสถาบันฯ ที่ 119/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
อนุกรรมการ ประจําปีการศึกษา 2560) ได้ดําเนินการพิจารณาผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของผู้ผ่านการสอบ 
พบว่า ในภาพรวมโดยส่วนใหญ่ผู้เข้าสอบทําคะแนนทางด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรีได้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างไปทางน้อย รวมไปถึงวิชาโสตทักษะที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญพ้ืนฐานที่นักดนตรีต้องให้
ความสําคัญ จึงมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวว่า ต้องปูพ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ดนตรี และโสตทักษะ 
ก่อนที่จะเริ่มเข้าศึกษาในปีปฏิทินการศึกษาปกติ 

2. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเตรียมความพร้อม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยกําหนดเนื้อหา ประกอบด้วย 
1) ความรู้พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีและประวัติศาสตร์ดนตรี (ภาคทฤษฎี) 
2) โสตทักษะ (ภาคปฏิบัติ) 

โดยจัดเป็นห้องเรียนรวม เชิญคณาจารย์และวิทยากรมาบรรยาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและ
ชํานาญมากย่ิงขึ้น (3.1-7 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน) 
 3. ดําเนินการกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะนําการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่น
น้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ทํางานเป็นทีมให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ 
(โครงการกิจกรรม) 
 4. ดําเนินการสรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม รายงานต่อคณบด ี

 
ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. เม่ือนักศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมแล้ว องค์ความรู้พ้ืนฐานทางดนตรี มีความเข้าใจในการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากคะแนนสอบวิชาทฤษฎีดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรี ที่สามารถทําข้อสอบที่มีระดับ
ความยากขึ้นได้ 
 2. นักศึกษามีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ และหม่ันเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีที่สถาบัน/สํานักวิชา
จัดขึ้น 
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การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ  
 จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน
ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการประเมินผลให้เป็นระบบเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการให้ดี
ย่ิงขึ้น  

2. เพ่ิมการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เข้าศึกษา โดยจัดหัวข้อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และอภิปรายใน
หัวข้อการเรียนรู้นั้น ในต้นชั่วโมงเรียน 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

3.1-1  
คําสั่งสถาบันฯ ที ่111/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสํานักวิชาดุริยางค
ศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560 

3.1-2 คําสั่งสถาบันฯ ที ่119/2559 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ประจําปีการศึกษา 2560 

3.1-3 เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

3.1-4 
รายงานแผนแนะแนวการศึกษาและจํานวนผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปี
การศึกษา 2560 

3.1-5 
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อและลําดับการสอบของผู้มีสิทธิทําการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560 

3.1-6 
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุ
ริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีการศึกษา 2560 

3.1-7 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแกนักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญา
ตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การควบคุม การดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จําเป็นต่อกาประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(f) หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนองานสร้างสรรค์ทางดนตรี และศิลปะอย่างไร  
 2.1(k) หลักสูตรมีระบบการให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวอย่างไร  
 2.2(b) หลักสูตรและกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรให้มุมมองในระดับนานาชาติอย่างไร  
 2.2(d) How are international students on the programme supported? นักศึกษา นานาชาติได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันอย่างไร 
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ผลการดําเนินการ 
 

การควบคุม การดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการควบคุม การ

ดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีระบบ กลไก ขั้นตอน และการดําเนินงาน 
ดังนี ้

1. ทบทวนขั้นตอน/กระบวน และผลการดําเนินการดําเนินการในปีที่ผ่านมา 
2. พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และกําหนดแนวปฏิบัติ 
3. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และติดตามการดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
5. สรุป ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินการ 

 

การดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการตามกระบวนการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการดําเนินการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ ซึ่งมีระบบ
และกลไก ดังรูป 
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสม โดย
แต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน ดูแลนักศึกษาต่อ 1 ชั้นปี ทําหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2560 มีจํานวนนักศึกษาครบ 4 ชั้นปี และมีจํานวนอาจารย์เพ่ิมข้ึน แต่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษา ยังคงความสมดุล สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง (มีคณาจารย์ 10 ท่าน ดูแลนักศึกษาจํานวน 97 
คน) ทั้งนี้ ได้นํารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อคณบดีเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน (3.2-1 คําสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560) 

3. จากการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ยังได้มีการเน้นยํ้าในภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษากับการกํากับ ติดตาม ดูแล พัฒนาการ ผลการเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษา 
ทั้งนี้ยังเน้นการบูรณาการในการทํางานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกํากับดูแลในการเรียนการสอน เช่น ในรายวิชา



 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

31 

ทักษะวิชาเอก หากมีการเปลี่ยนแปลงบทเพลงที่ได้รับมอบหมายในระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาผู้ที่ร่วมบรรเลง จะต้องดําเนินการแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงนั้น  เป็น
ต้น 

4. มีการติดตามการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
และความเห็นต่างๆ จากนักศึกษาโดยตรง วิเคราะห์พัฒนาการของนักศึกษา และกําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษา
เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ยังนําปัญหาต่างๆ ที่มาหารือกันในที่ประชุม เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

5. สํานักวิชาและสถาบันได้ดําเนินการจัดการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 
สําหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง กิจกรรมประกอบด้วย การให้โอวาทจากอธิการบดีและผู้บริหาร การให้ข้อมูลประวัติ
ของสถาบันฯ ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ การแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา การชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา การปฏิบัติตน สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาที่สํานักวิชา
และหลักสูตรจัดให้ การใช้ชีวิตในสถาบันฯ อีกทั้งได้มีการแนะนํานักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน และการพบอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการ (3.2-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560) 
 6. อาจารย์ประจําหลักสูตร คณาจารย์ และท่านอธิการบดี ได้ประชุมร่วมกันในทุกวันจันทร์ เพ่ือเป็นการ
รายงานผลการดําเนินการด้านต่าง ๆ ทําให้เห็นถึงความต้องการของนักศึกษาทั้งจากการปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยตรงและจากคําร้องผ่านสํานักวิชา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ตอบสนองต่อความต้องการและประโยชน์สูงสุด
ของนักศึกษา  
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า  
 1. ปัญหาสําคัญที่นักศึกษามาปรึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ 
  - การจัดการเรียนการสอน 
  - แนวคิดและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
  - ปริมาณกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกระทบต่อการเรียนการสอน 
 2. ปัญหาที่มีการปรึกษาและการแก้ไขโดยไม่ได้เป็นลักษณะคําร้องและ/หรือเป็นกระบวนการที่ผ่านหน่วยงาน
ด้านกิจการนักศึกษา มักจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทําให้ไม่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรอบ
ด้านและครบถ้วน 
 3. ประเด็นปัญหาในการปรึกษาของนักศึกษา มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จึงรวบรวมสรุปประเด็นที่เป็นปัญหา
ของนักศึกษาส่วนใหญ่แล้วเพ่ิมเติมข้อมูลในคู่มือนักศึกษา 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของนักศึกษาไม่เพียงพอ ทําให้กระบวนการให้คําปรึกษาไม่สมบูรณ์ 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ  
 จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน
ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้  
 1. พัฒนารูปแบบบันทึกการให้คําปรึกษา และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 2. สนับสนุนข้อมูลของนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น รายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
เป็นต้น 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักนักศึกษา 
 2. ทบทวนและจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาโดยตรง 
 4. กํากับ ติดตาม สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้กําหนดจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ให้กับนักนักศึกษา ประกอบด้วย  
  1) การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในด้านการทํางานเป็นทีม  
  2) การแบ่งปันความรู้ผ่านกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นจิตอาสา 
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณค่าองค์กรของสถาบัน  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการทบทวนและจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการนําผลการดําเนินการเม่ือปีการศึกษา 2559 และจุดมุ่งหมายที่
ทางหลักสูตรได้กําหนดไว้ มาพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงเง่ือนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องกับคุณค่าองค์กร
ของสถาบัน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังรูป 
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TQF
กิจกรรม 5 ประเภท

สกอ.
ทักษะการเรียนรู้ 21st

คุณค่าองค์กร
ของสถาบัน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทักษะชีวิตและอาชีพ

ทักษะสาระสนเทศ

ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านความรู้

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ท่ีกําหนด
โดยสถาบัน

Passionate

Grace

Visionary

Integrated

Modesty

 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับเรื่องต่างๆ ในการพิจารณา 
จัดทาํแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

โดยมีแผนกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
วัน เวลา สถานที ่

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพ
ทางด้านดนตรี 

 การแสดงดนตรีเครือข่ายนักศึกษา 
(Stum und Drung) 

 กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ ณ จ. 
เชียงใหม่ 

 กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ ณ จ. 
ชลบุรี 

 
 

30 มี.ค. 2561 
 

5 - 7 ม.ค. 2561 
 

2 - 4 ก.พ. 2561 
 

1,000,000 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / 

กิจการนักศึกษา /  
องค์การนักศึกษา  

2 กิจกรรม”ค่ายอักษร-ศิลป ์เพ่ือ
น้อง” ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.
ตาก 
 

9 - 13 พ.ย. 2560 

78,100 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

คณะศิลปศาสตร์ มธ. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มจธ. 
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 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา (3.2-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษา) เพ่ือเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

4. มีข้อกําหนดต่างๆ ในการที่นักศึกษาของสถาบันต้องเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ 
 - กําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมหรือร่วมเป็นคณะทํางาน ในโครงการบริการวิชาการและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน โดยกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขการรับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
นักศึกษา (3.2-4 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาให้นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะของการบริหารจัดการ การสื่อสาร และจิตอาสา รวมทั้งมี
ประสบการณ์ในการทํางานในสถานการณ์จริง 

 - กําหนดให้กิจกรรมจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 - กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้ ยังเน้นรวมถึงการนํากิจกรรมต่างๆ มา
บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย อีกด้วย 

 - กําหนดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ 
หรือศึกษาดูงานในทุกภาคการศึกษา และหลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยในปีการศึกษา 2560 มี
การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น 

การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ว/ด/ป วิทยากร 

Major Skill (Piano) 7 ส.ค. 2560 Mr.Moritz Ernst 

Major Skill (Guitar) 14-15 ส.ค. 2560 
Mr.Roberto Garcia & Mr.Pablo Gon-
zalez 

Major Skill (Piano) 4 ก.ย. 2560 Ms.Miwa Hoyano 

Major Skill (Piano) 6-7 ก.ย. 2560 Mr.Tomasz Herbut 

Major Skill (Double Bass) 11-15 ก.ย. 2560 Mr.Guennadi Mouzyka 

Major Skill (Piano) 25 ก.ย. 2560 Mr.Philippe Guilhon-Herbert  

Major Skill (Guitar) 26 ก.ย. 2560 Mr.Gilbert Medam 

Performance Practice 27 ก.ย. 2560 Mr.Alberto Firrincielli 

Chamber Music 1 พ.ย. 2560 Mr.Laurens Patzlaff 

Major Skill (Piano) 6 พ.ย. 2560 Mr.Pietro Bonfilio 

Major Skill (Guitar) 6-7 พ.ย. 2560 Mr.Thomas Csaba 

Chamber Music 20 พ.ย. 2560 Mr.Philippe Guilhon-Herbert  

Major Skill (Flute) 17 พ.ย. 2560 Mr.Quentin Manfroy 

Major Skill (Oboe) 2 ก.พ. 2561 Mr.Arnaldo de Felice 

Classical Music in a Global Context 20 ก.พ. 2561 Mr.Alberto Firrincielli 

Major skill - Collaborative (Guitar) 6 มี.ค. 2561 Mr.Touru Kobayashi 

Major Skill (Piano) 14 มี.ค. 2561 Prof.Wolfgang Glemser 

Major Skill (Piano) 2 เม.ย. 2561 Ms.Jacqueline Leung 
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การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ว/ด/ป วิทยากร 

Major Skill (Piano) 
Major Skill - Collaborative 

Improvisation 

21-23 มี.ค. 2561 Mr.Melvyn Poore 

Major Skill & Chamber (Cello) 5 เม.ย. 2561 Ms.Hyojung Yoo 

Major Skill (Piano) 23 เม.ย. 2561 Mr.Philippe Guihon 
 

 4. หลังการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้มีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการในทุกโครงการกิจกรรม เพ่ือ
รายงานต่อผู้บริหารพร้อมทั้งมีการทําการประเมินโครงการ และประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม 
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตว่า  
 1. นักศึกษาสามารถแสดงออกได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในดําเนินการทุกขั้นตอนการทํางาน 
 2. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะทางด้านดนตรีผ่านการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในการทํางาน
กับชุมชนภายนอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจทางด้านวิชาการและทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการเป็นผู้ให้ในลักษณะของความมีจิตอาสา 
 3. ทั้งนี้ปัญหาเรื่องระยะเวลาและจํานวนกิจกรรมยังคงมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนอยู่ 
 4. มีนักศึกษาที่ได้แสดงศักยภาพทางดนตรี โดยได้มีโอกาสได้ไปแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถ
ทางดนตรี  ณ ต่างประเทศ ดังนี้ 
 

วันเวลา สถานที่ / ประเทศ 
ลักษณะ 

การเข้าร่วม 
ความสามารถ นักศึกษา ช้ันป ี

Sep 2017 Seoul National University / Korea 
แลกเปลี่ยน 

นักศึกษา 

Piano นายกวิรัตน ์ไทรเมฆ 4 

Piano นางสาวธารตะวัน เครืออ่อน 3 

Sep 2017 
ประชุมวิชาการนานาชาติ 

SEAMAX / Malaysia 

ร่วมงาน / 
ร่วมแสดง 

Flute นางสาวภัทรภร ปรีชานนท์ 3 

Flute ปิยะธิดา โพชราแสง 2 

Flute พรนัชชา คูณแก้ว 2 

Flute สิรภพ ไมตรีสิริมงคล 1 

Sep 2017 Master class / Netherlands 
ร่วมงาน / 
ร่วมแสดง 

Percussion กชกร จันตะนา 2 

Percussion จิรุตถ ์บุรพรชัยกุล 2 

Percussion ภาษ์วิฒญ ์จินดากจิประเสริฐ 1 

Percussion กรวิชญ ์อนุนตการุณ 1 

Percussion อนุพนธ์ เชยชุ่ม 1 

Percussion อารยชาต ิอารยะศิร ิ 1 

Feb 2018 
SNU International Music Camp 

Seoul National University / Korea 
ร่วมกิจกรรม 

Flute นางสาวภัทรภร ปรีชานนท์ 3 

Percussion กรวิชญ ์อนุนตการุณ 1 
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วันเวลา สถานที่ / ประเทศ 
ลักษณะ 

การเข้าร่วม 
ความสามารถ นักศึกษา ช้ันป ี

Jan 2018 
University of Huddersfield / 

England 

นําเสนอ 

ผลงาน 

Piano นายกวิรัตน ์ไทรเมฆ 4 

Piano นางสาวสรัลดา เซียศิริวัฒนา 4 

Piano นายธรณ์ ทักษิณวราจาร 3 

Piano สิริน่า โจนส ์ 2 

Jun 2018 
North Cyprus International 

Bellapaos Music Festival / Turkey 

ร่วมแสดง 

คอนเสิร์ต 

Piano นางสาวนาฏวด ีสุทธิสมบูรณ์ 4 

Double Bass นางสาววธูสิร ิคารวพงศ ์ 4 

Viola นางสาวฉมามาศ แก้วบัวด ี 3 

Violin นางสาวญาณิน ีพงศ์ภคเธียร 3 

May 2018 
YST Cultural Encounters Course 

Bali 2018 / Indonesia 
ร่วมกิจกรรม 

Trumpet กฤษฎีกา ประวรรณรัมย์ 1 

Horn นัธทวัฒน ์ดีจริง 1 

Flute สิรภพ ไมตรีสิริมงคล 1 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาจากผลการดําเนินการ

และการประเมินขั้นตอน/กระบวนการในข้างต้น มีความเห็นว่า ในปีการศึกษา 2561 จะดําเนินการ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนการดําเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องของความสมดุล
ระหว่างระยะเวลาและจํานวนกิจกรรม เพ่ือไม่ให้กระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. พิจารณาตัดหรือควบรวมกิจกรรมที่มีความซ้ําซ้อนกันเพ่ือวางแผนการดําเนินการให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
ในเชิงของกําหนดระยะเวลาและตารางการปฏิบัติงานล่วงหน้าที่มีความชัดเจน และการดําเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
 3. เพ่ิมกระบวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าศึกษาและทํากิจกรรมต่างๆ อันเป็นไปตามเหตุผลในข้อ 1 และ 2 
  

รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

3.2-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 

3.2-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 

3.2-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

3.2-4 
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูงนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ 
 - การสําเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ : 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ่กระบวน ที่
ดําเนินการให้กับนักศึกษาตามกจิกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจํานวนนักศึกษาที่ออก 
ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทํางานของนักศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้ว 
- การคิดร้อยละของจํานวนนกัศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการายงานผลการดําเนินงาน 

1 - มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2 - มีการายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบ่งชี ้

3 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

4 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

5 -มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่นเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 KPI 1.14 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  
 KPI 3.5 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในวงดุริยางค์ เยาวชน สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 
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ผลการดําเนินการ 
รายงานอัตราการคงอยู ่

ข้อมูลนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
ปี

การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จํานวน 
นักศึกษาที่

รับเข้า 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
จํานวนสะสมจนถึงสิน้ปี

การศึกษา 2560 

2557 2558 2559 2560 ลาออก คัดช่ือออก 

2557 
16 16 

(100.00) 
14 

(87.50) 
14 

(100.00) 
14 

(100.00) 
2 - 

2558 
19 - 16 

(84.21) 
14 

(87.50) 
14 

(100.00) 
3 2 

2559 
38 - - 38 

(100.00) 
38 

(100.00) 
- - 

2560 31 - - - 
31 

(100.00) 
- - 

รวมยอด 
นักศึกษา 

104 16 30 66 97 5 2 

อัตราการคงอยูส่ะสม 
(ร้อยละ) 

100 93.75 94.28 100.00   

 

 จากตารางแสดงอัตราความคงอยู่ของนักศึกษา จะเห็นได้ว่า อัตราความคงอยู่สะสมมีอัตราสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากการสังเกต จะเห็นว่า มีการลาออกในชั้นปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 ของแต่ละรุ่นที่รับเข้ามาเท่านั้น และคนที่
ออกไปเป็นการลาออกเท่านั้น ไม่ได้เป็นการออกโดยการคัดชื่อออกหรือหมดสถานภาพของความเป็นนักศึกษาด้วย
กรณีอ่ืนๆ 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา  

 จากตาราง จะเห็นได้ว่า จากปีการศึกษา 2558 - 2560 มีแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาที่สูงขึ้นตามลําดับ 
โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
 1. การรับนักศึกษามากกว่าแผนการรับที่ได้ตั้งไว้ เพ่ือเป็นการชดเชยจํานวนการรับที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการ
รับในปีก่อน และป้องกันการสละสิทธ์ิในการเข้าศึกษาต่อ 
 โดยในปีการศึกษา 2557 - 2558 มีนักศึกษาลาออก ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
 2. นักศึกษาเจ็บป่วยต้องรักษาตัว จึงไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างสมํ่าเสมอ 
 3. นักศึกษาลาออก เนื่องจากเหตุผลส่วนบุคคล 
 ในสภาวะการปัจจุบันที่มีจํานวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลงในทุกสาขาวิชา หลักสูตร
ยังคงสามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และรักษาอัตราความคงอยู่ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ 
 จากการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 ส่งผลต่อความคงอยู่ของนักศึกษาในสถาบันอย่างเห็นได้ชัด 
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 - 2560 ทําให้ไม่มีนักศึกษาออกเลยแม้สักคนเดียว 
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รายงานการสําเร็จการศึกษา 
จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า  

(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จํานวน
รับเข้า 

จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษา จํานวนที ่
ลาออก/คัดช่ือ

ออก 

อัตราการ 
สําเร็จการศึกษา 

(ร้อยละ) 
2557 2558 2559 2560 

1/2557 16 - - - 13 2 81.25 

1/2558 19 - - - - 5 - 

1/2559 38 - - - - - - 

1/2560 31 - - - - - - 

รวมยอด 
นักศึกษา 

104 - - - -   

 
จากตาราง พบว่า มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นแรก ทั้งสิ้น 13 คน จากนักศึกษา

คงอยู่ทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 หรือ คิดเป็น 81.25 เม่ือคิดจากจํานวนนักศึกษารับเข้า 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา :  
 สําหรับนักศึกษา 1 คน  ที่ไม่จบในระยะเวลา มีปัจจัยมาจาก ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ การเข้าเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอตามข้อกําหนดของรายวิชา และการไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาที่เป็นลักษณะรายวิชาต่อเนื่อง ในช่วง 4 ปี 
ที่ผ่านมา คณาจารย์ได้พยายามดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและปรึกษาหารือกับผู้ปกครองอยู่เสมอเพ่ือให้รับทราบปัญหา 
เนื่องจากนักศึกษาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับทุนขาดแคลน ซึ่งผลการเรียนจะมีผลต่อการรับทุนตลอดการศึกษาในขณะที่
ศึกษาอยู่ ในปัจจุบันนักศึกษาได้พัฒนาตัวเองขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนและความ
ประพฤติ อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องความรับผิดชอบ ทั้งนี้คาดว่า
นักศึกษาจะสามารถสําเร็จการศึกษาได้ในปีการศึกษาถัดไป 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
 1. สํารวจเรื่องร้องเรียนจากการประชุมคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
 2. รับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสถาบัน 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นของนักศึกษา 
 4. กํากับ ติดตาม สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตรรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
ระบบ Social Network  อาจารย์ที่ปรึกษาที่หลักสูตรได้แต่งตั้ง และหน่วยงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
 2. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อร้องเรียนต่างๆ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อ
ร้องเรียน และดําเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ทั้งนี้ยังสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ร้องเรียนประกอบการ
พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 
 3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียน หลังจากนั้น ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ จัดประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางการป้องกันปัญหาซ้ําซากหรือ
หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานให้คณบดีและผู้บริหารรับทราบตามลําดับ 

 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตรโดยนักศึกษา  

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนผลการประเมินจากการสาํรวจ 

2558 2559 2560 

รวมเฉลี่ย 4.33 4.34 4.11 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจทีมี่ต่อการจัดการข้อร้องเรียนโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีดังนี ้
 

ประเด็นในการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

ระดับความพึงพอใจ 
�� SD. 

มีการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น จัดตู้
รับคําร้องเรียน การประชุมเพ่ือรับฟังคําร้องเรียน ฯลฯ 

3.26 1.30 ปานกลาง 

มีการชี้แจงเกี่ยวกับคําร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารับทราบ 2.93 1.45 ปานกลาง 

มีการดําเนินงานตามคําร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถ
ดําเนินการได ้

3.17 1.32 ปานกลาง 
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ประเด็นในการประเมนิ 
ผลการประเมนิ 

ระดับความพึงพอใจ 
�� SD. 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงเหตุผลทีมี่การ
ร้องเรียนเกิดขึ้น 

3.78 1.29 มาก 

มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 

3.28 1.31 ปานกลาง 

ภาพรวมความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

3.36 1.18 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.30 1.31 ปานกลาง 
 

จากผลการดําเนินการและผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนโดยนักศึกษาในปี
การศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตว่า 
 1. การร้องเรียนในบางเรื่อง ไม่ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการที่ได้กําหนดไว้ ทําให้แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ค่อนข้างยาก 
 2. ประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ต้องผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร จําเป็นต้องใช้เวลาจึงอาจจะไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ 
 3. เนื่องจากหลักสูตรดําเนินการเป็นปีที่ 4 มีนักศึกษาครบทุกชั้นปี มีรายละเอียดของการดําเนินการมาก จึง
ควรมีการดําเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีมากขึ้น ให้รวดเร็วและเป็นระบบมากย่ิงขึ้น โดยมีการ
ประชุมนักศึกษาบ่อยครั้งขึ้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษา โดยมีการประชุมทั้งในระดับชั้นปี
และรวมทุกชั้นปี 
 4. จากผลการประเมิน พบว่า 
  - ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจง

เหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น อยู่ในระดับมา (��= 3.78) 
  - ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ําสุด คือ การชี้แจงเกี่ยวกับคําร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา

รับทราบ อยู่ในระดับปานกลาง (��= 2.93) 
 5. นักศึกษาใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและแบบสอบถามมากเป็นลําดับที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ 
 6. ในปีการศึกษา 2560 ได้ดําเนินการสํารวจเก็บข้อมูลเพียง 1 ครั้ง ในปลายปี ทําให้การดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อร้องเรียนได้ล่าช้าหรือไม่ทันต่อความต้องการตามคําร้องเรียน 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ  
 จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาจากผลการดําเนินการ
และการประเมินขั้นตอน/กระบวนการในข้างต้น มีความเห็นว่า ในปีการศึกษา 2561 จะดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เพ่ิมกระบวนการชี้แจงและอธิบายถึงกระบวนการร้องเรียนเรื่องต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้องในการปฐมนิเทศ และจัดทําข้อมูลเพ่ิมเติมในคู่มือนักศึกษา 
 2. ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารระหว่างหลักสูตรและนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผ่านกระบวนการ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 3. กําหนดช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 4. ปรับกระบวนการสํารวจและเก็บข้อมูลเป็น 2 ครั้ง โดย 
  - ระยะที่ 1 เป็นการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทําแผนการในการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาตามข้อร้องเรียน 
  - ระยะที่ 2 ดําเนินการตามแผน และสํารวจความพึงพอใจอีกครั้ง 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

3.2-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 

3.2-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 

3.2-3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

3.2-4 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 
 
 

 



 

หมวดที่ 4  
 

อาจารย์ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มวุีฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) จํานวนยนืยัน 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรปัจจุบันทั้งหมด 6 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒปิริญญาเอก 5 
 

อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) จํานวนยนืยัน 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรปัจจุบันทั้งหมด 6 

จํานวนอาจารย์ประจําทีดํ่ารงตําแหน่ง อ. 6 

จํานวนอาจารย์ประจําทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ ผศ. - 

จํานวนอาจารย์ประจําทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ รศ. - 

จํานวนอาจารย์ประจําทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ ศ. - 
 

คุณภาพอาจารย์ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 

จํานวนผลงานแยกตามนํ้าหนักผลงาน 
(เรื่อง/ช้ินงาน/บทความ) 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

อาจารย์ อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง - 1 - - - 

อาจารย์ อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน - - - - - 

อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักด ี - 1 - - - 

อาจารย์ Dr. Elissa Miller-Kay - 1 - - - 

อาจารย์ Dr. Jean-David Caillouët - 2 - - - 

อาจารย์ อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ - - - - - 
 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) นํ้าหนัก 
จํานวน
ยืนยัน 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1 - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.8 - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.6 - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.4 - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.2 - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 0.2 - 
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) นํ้าหนัก 
จํานวน
ยืนยัน 

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0.4 5 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 - 

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
กลุ่มที่ 2 

0.6 - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

1 - 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

1 - 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1 - 

ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1 - 

ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 - 

ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1 - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพ่ือให้ได้อาจารย์
ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษา และ
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE  
 2.2(g) คณาจารย์ของหลักสูตรมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติหรือไม่ (ทั้งในสถานะ ของนักศึกษาหรือ
อาจารย์) 

4.1(a) สถาบันสามารถรับประกันได้ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมใน ฐานะนักการศึกษา  
 4.1(b) สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัย ศิลปะ และการสอน 
 4.1(c) สถาบันมีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ 
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4.1(d) คณาจารย์มีส่วนร่วมอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน (อาทิการเป็น กรรมการ คอนเสิร์ต 
การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ)  
 4.1(e) คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนอย่างไรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิพากษ์ผล สะท้อนอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาคุณสมบัตินี้ในนักศึกษา 

4.2(a) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะมีจํานวนคณาจารย์ ที่มีประสบการณ์
เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความหลากหลายของศาสตร์  
 4.2(b) องค์ประกอบของคณาจารย์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพใหม่ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร 

4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร  
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 KPI 4.11 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา 
 



 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

47 

ผลการดําเนินการ 
 

ระบบการรบัและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1. สํารวจ ทบทวน ความต้องการอาจารย์และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2. จัดทําแผนอัตรากําลัง 
3. สรรหาและคัดเลือก เพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์และ/หรืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
4. พิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
5. จัดการปฐมนิเทศให้กับคณาจารย์และอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ (ถ้ามี) 
6. กํากับ ติดตาม สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน แต่ได้มีการทบทวนกระบวนการดําเนินการในระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1. มีการสํารวจ ทบทวน ความต้องการอาจารย์ อาจารย์ประจําหลักสูตร และจัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดรับ
กับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปี และแผนงบประมาณ (4.1-1 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา , 4.1-2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 4.1-3 แผนปฏิบัติงานประจําปี 2560, 4.1-4 
แผนงบประมาณประจําปี 2561) 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ โดยมีตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีอธิการบดีเป็น
ประธาน กรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. คณะกรรมการทําหน้าที่กําหนดเง่ือนไข คุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ ยังทําหน้าที่กําหนดระเบียบและขั้นตอนในการรับสมัคร การจัดทํา
ประกาศการรับสมัคร วันสอบสอน และการนําเสนอผลงานวิจัย วันสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการสอบ ทั้งนี้
กําหนดให้มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า 1 เดือน การพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การ
แสดงดนตรีหรือนําเสนอหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญ การสอบสอน การนําเสนองานวิจัย และการสอบสัมภาษณ์  

4. ดําเนินการรับสมัครและจัดสอบ โดย 
- การคัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกจากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ีอบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่ง อาจารย์

ประจํา 
- ดําเนินการจัดสอบ โดย สอบสอน การนําเสนองานวิจัย และการสัมภาษณ์ จะดําเนินการในวัน

เดียวกัน 
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- ประกาศผลการสอบคัดเลือก คะแนนของการสอบทุกส่วนจะนําเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการ
เพ่ือหาข้อสรุปก่อนประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ 

5. ดําเนินการพิจารณา และสรรหา โดย อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือสรร
หาอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่อาจารย์ประจําประจําหลักสูตร ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผล
การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือสรรหาได้แล้ว ดําเนินการเสนอเข้าสู่สภาสถาบัน และ
ดําเนินการรายงานตาม สมอ.08 เพ่ือแจ้งให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป 

6. ดําเนินการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ โดยได้รับการชี้แจงถึงปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยอธิการบดี รอง
อธิการบดี และคณบดี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่มาปฏิบัติงาน 
 

การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม ่
รายการประเมิน มี ไม่มี 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  � 
 จํานวน (คน) 
จํานวนอาจารย์ใหม่ - 

จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ - 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน - 

 

8. ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ดําเนินการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานโดยมีการจัดทํารายงาน
และนําเสนอให้ผู้บริหารสถาบันรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 ไม่มีอาจารย์ใหม่เข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สถาบันได้เตรียมความพร้อมและ
งบประมาณในการจัดสรรทางด้านบุคลากรไว้แล้ว เพ่ือเป็นการรองรับบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานต่อไป 
  

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ  
 จากการประเมินในปีการศึกษา 2560 เนื่องด้วยมีความต้องการบุคลากรเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2561 จาก
การที่มีจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/
กระบวนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. เน้นกระบวนการพิจารณาความสามารถและศักยภาพด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาเอก เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารและจัดทําผลงานทางวิชาการของตนเองได้ 

2. ทบทวนกระบวนการพิจารณารับอาจารย์ใหม่ที่ตรงตามแผนความต้องการบุคลากรที่แท้จริง 
3. เตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพิจารณารับสมัคร สัมภาษณ์ และ

ทดสอบผู้สมัครจากต่างประเทศ  
 

 
รายการหลักฐานอา้งอิง 
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หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

4.1-1 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4.1-2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4.1-3 แผนปฏิบัติงานประจําป ี2560 

4.1-4 แผนงบประมาณประจําป ี2561 
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ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
 1. ทบทวนและวิเคราะห์ความต้องการและกรอบอัตรากําลังคณาจารย์ต่อหลักสูตร 

2. จัดทํารายงานความต้องการ กรอบอัตรากําลังคณาจารย์ต่อหลักสูตร และแผนอัตรากําลัง นําเสนอต่อ
สํานักวิชาและสถาบันตามลําดับ 

3. จัดทําแผนบริหารอาจารย์และอัตรากําลัง 
4. กําหนดแนวทางและบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการ  
5. กํากับ ติดตาม สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
 1.  สํานักวิชาและสถาบันมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ปี ที่แสดงคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ อัตราอาจารย์ที่
คงอยู่ และผู้ลาศึกษาต่อในแต่ละปี  
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสํานักวิชา สํารวจ ทบทวน วิเคราะห์ ความต้องการอาจารย์ อาจารย์
ประจําหลักสูตร และจัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปี และแผน
งบประมาณ ทั้งนี้ ได้นําเสนอให้ คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาผลการวิเคราะห์อัตรากําลังตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือพิจารณาความพร้อมของบุคลากรและความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากรในแต่ละปี (4.1-1 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา , 4.1-2 แผนยุทธศาสตร์สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 4.1-3 แผนปฏิบัติงานประจําปี 2560, 4.1-4 แผนงบประมาณประจําปี 2561, 4.1-5 รายงาน
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI), 4.1-6 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 2561) โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมีระบบในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
(4.1-7 ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล) 

3. ดําเนินการการจัดทําแผนการดําเนินงานของหลักสูตร (4.1-8 ปฏิทินการศึกษา 2560) และ กําหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีการมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) การวิจัย (3) การบริการ
วิชาการ (4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-9 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2557, 4.1-10 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน แบบประเมินและ
ผู้ประเมิน (วิชาการ)) 

4. จัดการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ เพ่ือชี้แจงปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน และมีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือกํากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนเป็นระยะ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
สถาบันพิจารณาเป็นประจําทุกเดือน (4.1-11 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
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5. ดําเนินการในการประเมินอาจารย์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมทุกสิ้นปีการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน (4.1-12 ข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2557, 4.1-13 คําสั่ง
แต่งตั้งคณะทํางานประมวลผลและสรุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน) 

6. นําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนความต้องการอาจารย์ ต่อไป 
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า  
 1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละครั้งมีการหารือได้ไม่รอบด้าน จึงมีการจัดการ
ประชุมบ่อยครั้งขึ้น 
 2. มีการกําหนดภาระงานคณาจารย์ให้มีความยืดหยุ่น เป็นธรรมมากขึ้น และเอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพส่วน
บุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณวุฒิ ผลงานวิชาการ หรือการทําผลงานเพ่ือย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 3. ด้านจํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ ทําให้
จําเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนการบริหารอาจารย์ภายในหลักสูตรเพ่ือรองรับตามการเปลี่ยนแปลง 
 4. ในปีการศึกษาหน้าจําเป็นที่จะต้องรับอาจารย์เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกับจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นจนเต็มอัตรา
การรับนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา 

  

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. กําหนดจํานวนการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ให้
สามารถติดตามผลการดําเนินงานให้รอบด้าน สอดคล้อง และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

2. ในการประชุมแต่ละครั้งให้เชิญอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร 

3. กําหนดความชัดเจนของ KPI ในการประเมินการดําเนินการในการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองต่อการประเมินผลในทุกระดับ 

4. สรรหาอัตรากําลังเพ่ิมขึ้น รักษาอัตราความสมดุลระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือรองรับการดูแล
นักศึกษาอย่างทั่วถึง 

5. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ใหม่ที่จะสรรหาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร รวมถึงการมอบหมายและกระจายภาระงานให้เหมาะสม 

6. จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นสําหรับอาจารย์ต่างประเทศ (ถ้ามี) เพ่ือให้มีความเข้าใจและทักษะในการบริหาร
หลักสูตร 
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รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

4.1-1 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4.1-2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4.1-3 แผนปฏิบัติงานประจําป ี2560 

4.1-4 แผนงบประมาณประจําป ี2561 

4.1-5 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

4.1-6 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 2561 

4.1-7 ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

4.1-8 ปฏิทินการศึกษา 2560 

4.1-9 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบนัและลกูจ้างของ
สถาบัน พ.ศ.2557 

4.1-10 ประกาศหลักเกณฑ ์วิธีการประเมิน แบบประเมินและผู้ประเมิน (วิชาการ) 

4.1-11 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1-12 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลกูจ้างของ
สถาบัน พ.ศ.2557 

4.1-13 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานประมวลผลและสรุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 1. ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนในปีที่ผ่านมา 

2. สํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
5. กํากับ ติดตาม สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
 1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการดําเนินการทบทวน พิจารณาการดําเนินการตามแผนฯ โดยความ
ร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์ สํานักวิชา และสถาบัน ทั้งนี้ ยังมีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 
 2. หลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักวิชาและสถาบัน (4.1-6 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 
2559) 

3. สํานักวิชา และสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและการสร้างสรรค์ของบุคลากร 
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ (4.1-4 แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2559, 4.1-11 
โครงการ Musique de la Vie) 

4. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินการให้
เป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ซึ่ง
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (4.1-12 
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2557) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงิน
ทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ (4.1-14 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย) ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุน
งานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ (4.1-15 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย) เป็นต้น 

5. บุคลากรสายวิชาการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ และมี
การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรในการประชุม Monday 
Meeting แสดงรายละเอียดการอบรมเพ่ือพัฒนา ดังนี้ 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ (นับต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 
 1) อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ / เรือ่งที่อบรม สถานที่จัดอบรม วัน/เดอืน/ป ี หน่วยงานที่จัด 

อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง 
1 วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ 
ห อ แ ส ด ง ด น ต รี  อ า ค า ร
ศิลปวัฒนธรรม จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 24 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2 แนวทางการวิจัยด้านมานุษยดุริยางค
วิทยาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ดนตรีสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0  

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง ฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 1 ธ.ค. 60  มหาวิทยาลัยศรีนครินมร
โรฒ 

3 ประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย 
ครั้งที่ 40 

ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคาร
เกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษม
บั ณ ฑิ ต  วิ ท ย า เ ข ต ร่ ม เ ก ล้ า 
กรุงเทพมหานคร 

  8 ม.ค. 61 สํานักงานเลขานกุาร สออ.
ประเทศไทย 

4 วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ
เทค บางนา กรุงเทพฯ 

 2 - 6 ก.พ. 61 สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ

5 คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร 
ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 19 ก.พ. 61 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

6 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร  ห้องกมลทิพย์ 1 - 2 โรงแรมเดอะ 
สุโกศล กรุงเทพฯ  

 16 มี.ค. 61 ที่ประชุมอธิการบดแีหง่
ประเทศไทย 

7 การประชุมสัมมนาวิชาการ Joseph 
Woelfl symposium 

Woelfl-Haus Bonn  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

20 - 22 เม.ย. 61 oseph-Woelfl-
Gesellschaft Bonn e.V. 

8 การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณา
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือ
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษา 

โ ร ง แ ร ม แ อ ม บ า ส ซ า เ ด อ ร ์
กรุงเทพฯ 

 7 มิ.ย. 61 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

9 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร วิ จั ย ใ น
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคาร
รัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ  

 18 มิ.ย. 61 ที่ประชุมอธิการบดแีหง่
ประเทศไทย 

10 การพัฒนาขี ดความสามารถของ
บุคลากรด้านการวิจัยในคณะกรรมการ
วิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ" Is an innovator different from 
an inventor?: Meeting with Dr. Steven 
Voldman, IEEEE Fellow" 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 219 ชั้น 2 อาคาร
รัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ  

 20 มิ.ย. 61 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

อาจารย์ ดร.อโณทัย  นิติพน 
1 ประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี ครั้ง

ที่ 35 
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนน
เ พ ลิ น จิ ต  (แ ยกร าชปร ะส งค์ ) 
กรุงเทพฯ  

 4 - 6 พ.ย. 60 มูลนิธิวงดุริยางค์ซมิโฟนี
กรุงเทพฯ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ / เรือ่งที่อบรม สถานที่จัดอบรม วัน/เดอืน/ป ี หน่วยงานที่จัด 

2 ทิศทางของดนตรีและศิลปะในศตวรรษ
ที่ 21  

ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์
พิศาลศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 6 พ.ย. 60  คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตร์  

3 เครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 9/2561 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   9 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4 เครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 9/2561 

วิ ท ย า ลั ย ดุ ริ ย า ง ค ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 15 มี.ค. 61 มหวิทยาลัยมหิดล 

5 โครงการปฐมนิ เทศพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

อาจารย์ ดร.ศุภพร  สุวรรณภักดี 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 
1/2561 

ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงษ์ ชั้น 2 
อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 14 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2 วิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 
ครั้งที่ 7 “การพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย" 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 11 - 12 ม.ค. 61 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3 การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ  

 14 - 15 ธ.ค. 60 สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศกึษา
แห่งประเทศไทย 

4 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการ
แ ล ะ บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 

   12 - 13 ก.พ. 61 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

5 เครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  9 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

6 เครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ   9 ก.พ. 61 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

7 สําหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงาน
กับกองทุน ประจีการศึกษา  2561 
เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดําเนินงานให้กู้ยืมอย่างถูกต้อง 

ห้องประชุม เลอโลตัส 1 ชั้น 2 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพฯ  

 15 - 16 มี.ค. 61  กองทุนเงินให้กืม้เพื่อ
การศึกษา 

8 โครงการปฐมนิ เทศพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

ณ โรงแรม Phuket Graceland 
จังหวัดภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

อาจารย์ Dr.Jean - David Caillouet 
1 Soun Bridge 2017 (ประชุมวิชาการและ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดนตรี) 
Damansara Performing Arts Cen-
ter (DPAC) ประเทศมาเลเซีย 

 6 - 7 ต.ค. 60 Society of Malaysian Con-
temporary Composers 

(SMCC) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ / เรือ่งที่อบรม สถานที่จัดอบรม วัน/เดอืน/ป ี หน่วยงานที่จัด 

2 โครงการปฐมนิ เทศพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ  สานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

อาจารย ์Dr.Elissa Miller-Kay 
1 โครงการปฐมนิ เทศพนักงานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ  สานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

อาจารย ์สทิธิชัย เพ็งเจริญ 
1 วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ 
ห อ แ ส ด ง ด น ต รี  อ า ค า ร
ศิ ลปวัฒนธรรม  จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 24 พ.ย. 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไวโอลิน
และกีต้าร์ 

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์ 

 28 ม.ีค. 61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3 โครงการปฐมนิ เทศพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ  สานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

2) อาจารย์ประจํา  
ลําดับ ชื่อโครงการ / เรือ่งที่อบรม สถานที่จัดอบรม วัน/เดอืน/ป ี หน่วยงานที่จัด 

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธ ุ
1 แนวทางการวิจัยด้านมานุษยดุริยางค

วิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ดนตรีสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0  

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง ฯ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 1 ธ.ค. 60 มหาวิทยาลัยศรีนคริน
มรโรฒ 

2 ประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 
40 

ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคาร
เกษมนครา มหาวิทยาลั ยเกษม
บั ณ ฑิ ต  วิ ท ย า เ ข ต ร่ ม เ ก ล้ า 
กรุงเทพมหานคร 

8 ม.ค. 61 สํานักงานเลขานกุาร 
สออ.ประเทศไทย 

3 การประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 
10 

อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีในภูมิภาค
อุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 15 - 17 ม.ีค. 61  การพัฒนา 

4 โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560  

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมือง
แมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ถ.ราชวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 20 มิ.ย. 61 มหาวิทยาลัยมหดิล 



 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
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ลําดับ ชื่อโครงการ / เรือ่งที่อบรม สถานที่จัดอบรม วัน/เดอืน/ป ี หน่วยงานที่จัด 

อาจารย์ธนสิทธิ์  ศิริพานิชวัฒนา 
1 โครงการปฐมนิเทศพนกังานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ  สานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนกังานสถาบนัดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

อาจารย์อภิชัย  จันทนขจรฟุ้ง 
1 โครงการปฐมนิเทศพนกังานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ  สานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนกังานสถาบนัดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

อาจารย์ Hayne Kim 
1 โครงการปฐมนิเทศพนกังานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ  สานสัมพันธ์
ภายในองค์กรของพนกังานสถาบนัดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2561 

โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 

 20 - 22 เม.ย. 61 สถาบันดนตรีกลัยาณิ
วัฒนา 

 

6. หลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการ
ปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินงาน และสถานการณ์ ทั้งนี้ การปรับปรุงแผนได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสถาบัน โดยกรรมการสภาสถาบันมีข้อเสนอแนะให้มุ่ง
พัฒนาคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีอาจารย์ 1 ท่าน 
ที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง 

 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
1. จากการปรับเปลี่ยนระบบการจัดทําเอกสารเพ่ือการดําเนินการขออนุมัติ ของปีการศึกษา 2559 ทําให้ปี

การศึกษา 2560 สามารถดําเนินงานได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพิจารณาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ทําให้คณาจารย์มีโอกาส

ได้รับการพัฒนาตนเองมากย่ิงขึ้น แต่ยังคงข้อเสนอแนะให้ตระหนักถึงเม่ือทําแล้วจะส่งผลต่อเวลาการทํางานหรือไม่ 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง 

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการทางด้านการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
4. มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้

คณาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการที่หลากหลาย อย่างเป็นอิสระในเชิงวิชาการ 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น โดย 

1. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสําหรับการอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นการส่งเสริมคณาจารย์ให้มี
ความรู้ทางด้านการบริหารและความรู้ทางวิชาการมากย่ิงขึ้น 
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2. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสําหรับการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
3. จัดระบบหมุนเวียนภาระงานของคณาจารย์ให้เป็นระบบมากย่ิงขึ้น สามารถทดแทนอัตรากําลังที่มีได้อย่าง

เป็นธรรม และตลอดระยะเวลาในการจัดการศึกษา 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

4.1-4 แผนงบประมาณประจําป ี2561 

4.1-6 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 2561 

4.1-11 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1-12 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลกูจ้าง
ของสถาบัน พ.ศ.2557 

4.1-14 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย 

4.1-15 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทํา
ให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะ ประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 KPI 1.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก  
 KPI 1.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 KPI 2.1 จํานวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ใน ระดับชาติและ
นานาชาติ 

KPI 2.6 จํานวนโครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือ ระหว่างสถาบันกับ
เครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 
  

ผลการดําเนินการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หลักสูตรปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

ขึ้นไป 

รายการ จํานวน (คน) 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (1) 5 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด (2) 6 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3) 
สูตรคํานวณ = [(1)/(2)] X100 =  

ร้อยละ 83.33 

4.แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 3 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
สูตรคํานวณ = [(3)/20] X 5 =  

5.00 คะแนน 
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ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตรปริญญาตร ี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง ผศ. รศ. ศ. รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

รายการ จํานวน (คน) 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (1) 0 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด (2) 6 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (3) 
สูตรคํานวณ = [(1)/(2)] X100 =  

ร้อยละ 0.00 

4.แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 3 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
สูตรคํานวณ = [(3)/60] X 5 =  

0.00 คะแนน 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 1) ผลงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
– 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

ลําดับ ช่ืองานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน 
รายละเอียดการเผยแพร ่(ช่ืองาน / 
วัน-เดือน-ปี / สถานที่ / ประเทศ) 

หลักฐาน 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์Online 
(0.20) 

- - - - - 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั (0.40) 
- - - - - 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 
- - - - - 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในความรว่มมือระหว่างประเทศ (0.80) 
- - - - - 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ (1.00) 
- - - - - 
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2) ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 – 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

ลําดับ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

(ไทย/อังกฤษ) 
เจ้าของผลงาน 

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร ่ 
(ช่ือวารสาร / การประชุม

วิชาการ / วัน-เดือน-ปี / สถานที ่
/ ประเทศ / เลขหน้า) 

หลักฐาน 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

- - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํ เปน็ประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร (0.40) 

1 Art Songs in Thailand: Arranging 
and Performing Dr. Saisuree 

Chutikul's Vocal Works 

ดร.ชัญพงศ ์ 
ทองสว่าง 

The 11th Asian Political and Inter-
national Studies Association 

(APISA) Annual Congress for 2017 

October 21, 2017 

 

2 Moods' for Guitar and String Quar-
tet: Bridging Traditional Hill Tribe 

and the Musical Now 

 ดร.ศุภพร 
สุวรรณภักด ี

The 11th Asian Political and Inter-
national Studies Association 

(APISA) Annual Congress for 2017 

October 21, 2017 

 

3 Ancient Winds' for mixed ensem-
ble, live electronics and visuals 

Dr. Jean-David 
Caillouët 

"Ancient Winds' for mixed  
ensemble, live electronics and 
visuals - SoundBridge 2017 “ 

October 3-4, 2017 

Booklet 

4 The Voices of ASEAN Sound-
scapes: Migrating through Musical 

Boundaries 

Dr. Jean-David 
Caillouët 

The 11th Asian Political and Inter-
national Studies Association 

(APISA) Annual Congress for 2017 

October 21, 2017 
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ลําดับ 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

(ไทย/อังกฤษ) 
เจ้าของผลงาน 

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร ่ 
(ช่ือวารสาร / การประชุม

วิชาการ / วัน-เดือน-ปี / สถานที ่
/ ประเทศ / เลขหน้า) 

หลักฐาน 

5 "Different Strokes: An Individual-
ized Approach to Teaching Piano 

Technique" 

Dr. Elissa  
Miller-Kay 

International Symposium on Prac-

tice-as-Research 

Hong Kong Academy for Perform-

ing Arts 

December 4-6, 2017 

https://docs.google.com/d
ocument/d/18Wnh4cTQd
VkVvWIQ7qc_6NIA_7SD
d7qZbJ85BZFKqrU/edit?
usp=sharing 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม ่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเปน็ ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทาง วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบตัร  
- ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ทีค้่นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแลว้  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิ ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นํามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- - - - - 
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) 
คะแนนการประเมิน 

น้ําหนัก 
จํานวน
ยืนยนั 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์    

1. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.2 - - 

2. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.4 - - 

3. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.6 - - 

4. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.8 - - 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1 - - 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ    

6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.2 - - 

7. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอต่อสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 

0.4 5 2.0 

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 - - 

9. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.6 - - 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 - - 

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1 - - 

12. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
1 - - 
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) 
คะแนนการประเมิน 

น้ําหนัก 
จํานวน
ยืนยนั 

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก 

13. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1 - - 

14. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1   

15. ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1 - - 

16. ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1 - - 

17. ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1 - - 

รวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2.0 
 

หลักสูตรปริญญาตร ี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

รายการ จํานวน 

1. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (1) 2.0 

2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด (2) 6 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร (3) 
สูตรคํานวณ = [(1)/(2)] X100 =  

ร้อยละ 33.33 

4.แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 3 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
สูตรคํานวณ = [(3)/20] X 5 =  

5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

4.2-1 งานวจัิย เรื่อง “Art Songs in Thailand: Arranging and Performing Dr. Saisuree Chutikul's Vocal Works” 

4.2-2 
งานวิจัย เรื่อง “Moods' for Guitar and String Quartet: Bridging Traditional Hill Tribe and the 
Musical Now” 

4.2-3 งานวิจัย เรื่อง “Ancient Winds' for mixed ensemble, live electronics and visuals” 

4.2-4 งานวิจัย เรื่อง “The Voices of ASEAN Soundscapes : Migrating through Musical Boundaries” 

4.2-5 งานวิจัย เรื่อง “Analysis in Action: Beethoven's Piano Sonatas Op. 10 no. 2, Op. 57, and Op. 110” 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการายงานผลการดําเนินงาน 

1 - มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 

2 - มีการายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบ่งชี ้

3 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานทีด่ีขึ้นในบางเรื่อง 

4 - มีแนวโน้มผลการดําเนินงานทีด่ีขึ้นในทุกเรื่อง 

5 - มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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ผลการดําเนินงาน 
 

อัตราการคงอยู่ของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 

รายช่ืออาจารย ์

ประจําหลักสูตร 

สถานะของอาจารย ์

ในปีการศึกษา 2558 

สถานะของอาจารย ์

ในปีการศึกษา 2559 

สถานะของอาจารย ์

ในปีการศึกษา 2560 หมายเหต ุ
คงอยู ่ เกษียณ ลาออก คงอยู ่ เกษียณ ลาออก คงอยู ่ เกษียณ ลาออก 

อ.ดร.อโณทัย นิติพน �   �   �    
อ.คมสัน ดิลกคุณานันท ์ �         ลาศึกษาต่อ 
อ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี �   �   �    
อ.บัณจินดา เหล่าไทย   �        
อ.ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ   �        
Mr.Frank Joachim Reich �     �     
อ.ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย ์ �     �     
อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ �   �   �    
อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง    �   �    
Dr.Jean-David Caillouët    �   �    
Dr.Elissa Miller-Kay    �   �    

  
 จากตารางจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ครบตลอดระยะเวลาเปิดทําการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา ในกรณีการลาออก เป็นการลาออกตั้งแต่ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งได้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ทดแทนอาจารย์ท่านที่
ลาออกไป 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 มีจํานวนทั้งหมด 6 คน ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา อาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์ประจําเต็มเวลา มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานของ
หลักสูตร  มีหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม 
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือในการติดตาม
คุณภาพของหลักสูตร และประสานงานกับสํานักวิชา เพ่ือให้การดําเนินการทางด้านวิชาการเป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน และได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิและตามมาตรฐานสถาบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรคณะ
ปัจจุบันดําเนินการบริหารหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  
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ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนผลการประเมินจากการสาํรวจ 

2558 2559 2560 
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร    
2. การบริหารหลักสูตร/อาจารย์ 3.29 2.75 2.91 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.25 3.00 

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.75 4.00 3.72 

5. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.29 3.25 3.78 

รวมเฉลี่ย 3.58 3.37 3.35 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 ในแต่ละประเด็นไม่สามารถบ่งบอก
แนวโน้มที่ดีขึ้นได้ แต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พยายามที่จะบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

4.3-1 รายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 
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หมวดที่ 5  
 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร สรปุผลรายวิชาที่เปดิสอนในปีการศึกษา 2559 

รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จํานวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W T 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

100101 
Philosophy and Aes-

thetics 

1/2560 6 2 3 - 1 - 1       13 13 

100103 Man and Creativity 1/2560 24 6 2           32 32 

100106 
Myth and Ritual of 

ASEAN 

1/2560 6 7 3 4          20 20 

100108 ASEAN Musical Identities 1/2560 1 1            2 2 

100202 Music and Society 1/2560 18 1 5           24 24 

100204 21st Century Skills 1/2560 3 - 1 1          5 5 

100301 Thai Usage 1/2560 3 3 7 - 1 3 2       19 19 

100304 English I 1/2560 4 3 4 6 8 2 5 2      34 32 

100306 French I 1/2560 3 1 1 1 1         7 7 

100308 German I 1/2560 6 1 4 2 1 1        15 15 

100310 Italian I 1/2560 3 1 3 2          9 9 

100404 
Technology and Innova-

tion in the 21st Century 

1/2560 - 14 1           15 15 

100405 Research Methodology 1/2560 7 4 2           13 13 

101101 Major Skill I 1/2560 8 11 11 - 1         31 31 

101103 Major Skill III 1/2560 13 17 5           35 35 

101105 Major Skill V 1/2560 3 8 4           15 15 

101107 Major Skill VII 1/2560 3 8 3 - - - - - - - - - 1 15 15 

101201 Chamber Music I 1/2560 6 20 5           31 31 

101203 Chamber Music III 1/2560 9 21 5           35 35 

101205 Chamber Music V 1/2560 5 10            15 15 

101207 Chamber Music VII 1/2560 4 7 3 - - - - - - - - - 1 15 15 

101301 Performing Musicianship I 1/2560 9 2 4 3 6 2 5       31 31 

101303 
Performing Musicianship 

III 

1/2560 10 7 5 5 2 4 3       36 36 

101305 Performing Musicianship V 1/2560 5 5 1 - 2 - 1       14 14 



 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

69 

รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จํานวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W T 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

101307 
Performing Musician-

ship VII 

1/2560 4 5 - 2 1 - 1 - - - - - 1 14 14 

101401 Practice Lab I 1/2560          31    31 31 

101403 Practice Lab III 1/2560          36    36 36 

101405 Practice Lab V 1/2560          14    14 14 

101407 Practice Lab VII 1/2560          14 1   15 14 

101501 Recital Project I 1/2560 28 2            30 30 

101503 Recital Project III 1/2560 27 9 1           37 37 

101505 Recital Project V 1/2560 7 6 1           14 14 

101507 Creative Research Project 1/2560 8 3 3           14 14 

101601 Music for Society I 1/2560 15 9 4 3          31 31 

101603 Music for Society III 1/2560 25 12            37 37 

101605 Music for Society V 1/2560 14             14 14 

101701 Performance Practices 1/2560 10 4 1 2 1         18 18 

101705 Theory in Practices I 1/2560 4 6 9 3 1 8 2 3      36 33 

101709 Composition 1/2560 9             9 9 

101710 Free Composition 1/2560 3             3 3 

101717 Pedagogy I 1/2560 5 2            7 7 

101901 Basic Music Theory I 1/2560          29 1   30 29 

101903 Western Music History I 1/2560          27 2   29 27 

100104 
Classical Music in a 

Global Context 

2/2560 3 2 1           6 6 

100203 Man and Society 2/2560 22 5 5 5 4 1 - 1 2     44 42 

100207 
Social Structure and 

Politic in ASEAN 

2/2560 9 9 8 6 2 2        36 36 

100305 English II 2/2560 - 2 2 2 8 2   1     17 16 

100309 German II 2/2560 3 - - 2          5 5 

100311 Italian II 2/2560 3 - 1 1          5 5 

100402 Music and Innovation 2/2560 14 2 1      1     18 17 

100406 
Musician Illnesses, Pre-

vention and Treatment 

2/2560 20 10 6 4 1 - 2       43 43 

101102 Major Skill II 2/2560 19 8 3 - 1         31 31 

101103 Major Skill III 2/2560 1             1 1 
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รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จํานวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W T 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

101104 Major Skill IV 2/2560 28 4 2           34 34 

101106 Major Skill VI 2/2560 12 3            15 15 

101108 Major Skill VIII 2/2560 10 2 1 - - 1       1 15 15 

101202 Chamber Music II 2/2560 25 3 3           31 31 

101203 Chamber Music III 2/2560 1             1 1 

101204 Chamber Music IV 2/2560 21 10 3           34 34 

101206 Chamber Music VI 2/2560 12 3            15 15 

101208 Chamber Music VIII 2/2560 10 3 1          1 15 15 

101302 
Performing Musician-

ship II 

2/2560 7 6 2 5 4 2 3 - 2     31 29 

101303 
Performing Musician-

ship III 

2/2560 1             1 1 

101304 
Performing Musician-

ship IV 

2/2560 8 8 4 3 7 2 3       35 35 

101306 
Performing Musician-

ship VI 

2/2560 5 5 1 1 1 - - - 2     15 13 

101308 
Performing Musician-

ship VIII 

2/2560 5 4 2 - 1 1       1 14 14 

101402 Practice Lab II 2/2560         2 27    29 27 

101403 Practice Lab III 2/2560          1    1 1 

101404 Practice Lab IV 2/2560         4 34    38 34 

101406 Practice Lab VI 2/2560         2 12    14 12 

101407 Practice Lab VII 2/2560          1    1 1 

101408 Practice Lab VIII 2/2560          13 1   14 13 

101502 Recital Project II 2/2560 21 1 5 1 3         31 31 

101504 Recital Project IV 2/2560 19 7 2 4 2 1 1       36 36 

101506 Recital Project VI 2/2560 9 2 2 - 1         14 14 

101508 Graduate Recital 2/2560 8 1 2 1 2         14 14 

101602 Music for Society II 2/2560 14 7 2 7 - 1        31 31 

101604 Music for Society IV 2/2560 36             36 36 

101606 Music for Society VI 2/2560 14             14 14 

101702 
Interpretation through 

Improvisation 

2/2560 10 - - - - - - - 4     14 10 
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รหัส
วิชา 

ช่ือวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จํานวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W T 

ลง 
ทะ 

เบียน 

สอบ
ผ่าน 

101706 Theory in Practices II 2/2560 5 10 5 5 2 4 2       33 33 

101714 World Music 2/2560 5 4 1 2          12 12 

101719 Current Topics in Music I 2/2560 - - 3           3 3 

101720 Current Topics in Music II 2/2560 1 3            4 4 

101902 Basic Music Theory II 2/2560          30    30 30 

101904 Western Music History II 2/2560          27 4   31 13 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทาํให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 

 
รายวิชาทีไ่ม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลทีไ่ม่เปดิสอน 

มาตรการที่
ดําเนินการ 

100305 Content-based Thai Lan-
guage Learning 

2/2560 เป็นวิ ชา ในหมวดศึกษาทั่ ว ไป  ไ ม่ มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- 

100307 French 2 2/2560 เป็นวิ ชา ในหมวดศึกษาทั่ ว ไป  ไ ม่ มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- 

100313 Chinese 2 2/2560 เป็นวิ ชา ในหมวดศึกษาทั่ ว ไป  ไ ม่ มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

- 

 
รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมค่รบในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปทีี่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน  

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

100101 Philosophy and Aesthetics 1/2560 5.00   

100103 Man and Creativity 1/2560 4.37   

100106 Myth and Ritual of ASEAN 1/2560 4.36   

100108 ASEAN Musical Identities 1/2560 4.83   

100202 Music and Society 1/2560 4.49   

100204 21st Century Skills 1/2560 3.75   

100301 Thai Usage 1/2560 5.00   

100304 English I 1/2560 3.71   

100306 French I 1/2560 4.58   

100308 German I 1/2560 4.92   

100310 Italian I 1/2560 5.00   

100404 
Technology and Innovation in the 
21st Century 

1/2560 
4.19   

100405 Research Methodology 1/2560 4.58   

101101 Major Skill I 1/2560 4.77   

101103 Major Skill III 1/2560 3.75   

101105 Major Skill V 1/2560 4.65   

101107 Major Skill VII 1/2560 4.89   

101201 Chamber Music I 1/2560 4.67   

101203 Chamber Music III 1/2560 4.65   

101205 Chamber Music V 1/2560 4.63   

101207 Chamber Music VII 1/2560 4.76   

101301 Performing Musicianship I 1/2560 4.55   

101303 Performing Musicianship III 1/2560 4.42   

101305 Performing Musicianship V 1/2560 4.61   

101307 Performing Musicianship VII 1/2560 4.73   
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

101401 Practice Lab I 1/2560 4.52   

101403 Practice Lab III 1/2560 3.75   

101405 Practice Lab V 1/2560 4.21   

101407 Practice Lab VII 1/2560 3.84   

101501 Recital Project I 1/2560 4.45   

101503 Recital Project III 1/2560 3.52   

101505 Recital Project V 1/2560 5.00   

101507 Creative Research Project 1/2560 4.49   

101601 Music for Society I 1/2560 4.23   

101603 Music for Society III 1/2560 3.70   

101605 Music for Society V 1/2560 5.00   

101701 Performance Practices 1/2560 4.71   

101705 Theory in Practices I 1/2560 4.81   

101709 Composition 1/2560 3.78   

101710 Free Composition 1/2560 5.00   

101717 Pedagogy I 1/2560 4.36   

101901 Basic Music Theory I 1/2560 4.86   

101903 Western Music History I 1/2560 4.83   

100104 Classical Music in a Global Context 2/2560 5.00   

100203 Man and Society 2/2560 4.37   

100207 Social Structure and Politic in ASEAN 2/2560 3.99   

100305 English II 2/2560 4.29   

100309 German II 2/2560 4.00   

100311 Italian II 2/2560 5.00   

100402 Music and Innovation 2/2560 4.86   

100406 
Musician Illnesses, Prevention and 
Treatment 

2/2560 
4.97   

101102 Major Skill II 2/2560 4.80   

101103 Major Skill III 2/2560 3.92   

101104 Major Skill IV 2/2560 4.06   
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

101106 Major Skill VI 2/2560 4.57   

101108 Major Skill VIII 2/2560 4.99   

101202 Chamber Music II 2/2560 4.88   

101203 Chamber Music III 2/2560 4.75   

101204 Chamber Music IV 2/2560 4.97   

101206 Chamber Music VI 2/2560 4.90   

101208 Chamber Music VIII 2/2560 4.93   

101302 Performing Musicianship II 2/2560 4.87   

101303 Performing Musicianship III 2/2560 4.75   

101304 Performing Musicianship IV 2/2560 4.82   

101306 Performing Musicianship VI 2/2560 4.77   

101308 Performing Musicianship VIII 2/2560 4.90   

101402 Practice Lab II 2/2560 5.00   

101403 Practice Lab III 2/2560 4.08   

101404 Practice Lab IV 2/2560 4.07   

101406 Practice Lab VI 2/2560 3.97   

101407 Practice Lab VII 2/2560 4.00   

101408 Practice Lab VIII 2/2560 3.97   

101502 Recital Project II 2/2560 4.53   

101504 Recital Project IV 2/2560 3.63   

101506 Recital Project VI 2/2560 4.25   

101508 Graduate Recital 2/2560 4.53   

101602 Music for Society II 2/2560 4.44   

101604 Music for Society IV 2/2560 3.85   

101606 Music for Society VI 2/2560 4.88   

101702 Interpretation through Improvisation 2/2560 4.02   

101706 Theory in Practices II 2/2560 4.82   

101714 World Music 2/2560 5.00   

101719 Current Topics in Music I 2/2560 4.63   

101720 Current Topics in Music II 2/2560 4.58   
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

101902 Basic Music Theory II 2/2560 5.00   

101904 Western Music History II 2/2560 4.92   

 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม ทุกรายวิชามีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ประสทิธิผลของกลยทุธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน  

และข้อมลูป้อนกลับจากแหลง่ต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประชุมในกลุ่มผู้สอนในรายวิชา
ต่างๆ พบว่านักศึกษาของหลักสูตรมี
ความโดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ 
การสื่อสาร และความมีจิตสาธารณะ 
ทั้งนี้ที่ประชุมมีความคิดเห็นว่าลักษณะ
ของหลักสูตรเน้นทักษะทางด้านดนตรี 
แต่ยังขาดการพัฒนานักศึกษาในด้าน
ความรู้ การค้นคว้า การอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ 

กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งให้ผู้ เรียนให้มีความใฝ่รู้และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ โดย
การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 

 
   



 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

76 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํา
รายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  

 ในกาประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE  
 1(a) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคืออะไร 

1(b) หลักสูตรมีหลักการและเหตุผลอย่างไร และอัตลักษณ์ของหลักสูตรมีลักษณะ อย่างไร (มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และ/หรือบริบทของท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ) 

1(c) องค์ประกอบและปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความสามารถในการรับ และประวัติผลงาน 
 1(d) หลักสูตรมีเป้าหมายอย่างไร เป้าหมายของหลักสูตรถูกกําหนดและอยู่บนพ้ืนฐาน วิธีคิดอย่างไร 
 1(e) หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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1(f) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอย่างไร 

1(g) การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของ สถาบันอย่างไร 
2.1(a) หลักสูตรสะท้อนพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอย่างไร 
2.2(a) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับนานาชาติของสถาบันอย่างไร  

 2.2(e) นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเม่ือสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 
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ผลการดําเนินการ 
 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะอนุกรรมการยกร่างหลักสูตร 
 2. จัดประชุมและสัมมนามีการพิจารณาประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อม
กับดําเนินการจัดทําวิจัยเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณายกร่างหลักสูตร 
 3. จัดทําร่างหลักสูตร และจัดวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นําเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 
 5. นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับรองหลักสูตร 
 

การดําเนินการ 
 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบและกลไกใน
การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน มีการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เริ่มดําเนินการในปี 2552 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 
1058/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือ
จากสถานฑูตฝรั่งเศสส่งผู้เชี่ยวชาญ Professor Jacques Moreau ผู้อํานวยการสถาบัน Cefedem Rhône-Alpes – Lyon 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและคําปรึกษา (5.1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรการเรียน
การสอน) 
 2. คณะอนุกรรมการดําเนินการยกร่างหลักสูตร ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือพัฒนาหลัก สูตรอย่างต่อเนื่องใน
ระหว่างปี 2552 - 2556 และได้ดําเนินการให้มีการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีของประเทศไทยเข้าร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็น อาทิ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ศ.ดร. ณัชชา 
พันธ์เจริญ อ.สมเถา สุจริตกุล อ.บรู๊ซ แกสตัน ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ อ.ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา อ.ดร.
สุวรรณา วังโสภณ อ.ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ อ.ดําริห์ บรรณวิทยกิจ อ.ทัศนา นาควัชระ อ.ดร.อโณทัย นิติพน อ.
อานันท์ นาคคง 
 3. ระหว่างการประชุมและสัมมนามีการพิจารณาประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางด้านดนตรี อัตลักษณ์ของหลักสูตร ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งพบว่าปัจจุบันประเทศไทยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การสร้างทุนทาง
ปัญญา และการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันสงบสุข ทําให้บทบาทในการพัฒนาศาสตร์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์อย่างเช่นศิลปะและดนตรี จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้ ความเท่าเทียม และความสงบสุขได้ หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในด้าน
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ดนตรี มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ของดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์ และจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการใน
การเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางด้านดนตรี มาชี้นําสังคมให้ไปสู่ความสงบสุข และก้าวไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างย่ังยืนได้  
 4. หลักสูตรของสถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไปควบคู่กับการสร้างบริบททาง
สังคมให้กับองค์ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก โดยต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์ของดนตรี ไปพร้อม
กันกับการสร้างทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้สื่อสารองค์ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมอีกด้วย 
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ (1) เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรี
คลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของสังคม (2) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม (3) เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ดนตรี ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรของสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยมีการจัดกลุ่มรายวิชาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ 
และกลุ่มวิชาเลือกเสรี ในแต่ละกลุ่มรายวิชา นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในมิติที่แตกต่างกันอันรวมไป
ถึงความสามารถในด้านทักษะ ความรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรี และความเข้าใจในบริบทของสังคม
ปัจจุบัน โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ และสอดคล้องกับทิศทางในการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษา  
 6. รายวิชาในกลุ่มรายวิชาทักษะปฏิบัติ มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติดนตรี
ผ่านการเรียนรู้รายวิชาทักษะวิชาเอก (Major Skill) การบรรเลงรวมวง (Chamber Music) ปฏิบัติการทักษะดนตรี 
(Practice Lab) และทักษะผู้แสดงดนตรี (Performing Musicianship) โดยวิชาใน กลุ่มนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตร 
ที่จะทําให้นักศึกษามีศักยภาพในด้านการปฏิบัติดนตรีเทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งวิชาในกลุ่มนี้ นักศึกษาจะต้องเรียน
ควบคู่ไปกับรายวิชากลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ ที่ให้ความสําคัญกับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรี 
ผ่านกลุ่มรายวิชาที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างๆ ทางด้านดนตรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความ
สนใจ พร้อมๆ ไปกับการเรียนในรายวิชาโครงการพิเศษ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการในการบูรณาการองค์
ความรู้ทางด้านดนตรีเข้ากับการปฏิบัติทักษะและรายวิชาอ่ืนๆ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบโครงการทั้งในด้านการแสดง
เดี่ยว การทําโครงการวิจัย และปัจฉิมนิทัศน์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการในการประยุกต์ และสื่อสาร
ความรู้ทางด้านดนตรีกับสาธารณชนผ่านการทํางานในสถานการณ์จริง ผ่านรายวิชาดนตรีเพ่ือประชาสังคม (Music 
for Society) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน และสามารถที่จะใช้
องค์ความรู้ทางด้านดนตรีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ 
 7. หลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้และความสามารถที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้
ต่างๆ ได้โดยวิชาในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) สังคมศาสตร์ ภาษา 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือกกลุ่มละอย่างน้อย 8 หน่วยกิต) โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความ
สนใจ 
 8. อัตราส่วนของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสามารถที่จะสะท้อนลักษณะพิเศษของหลักสูตรของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษา ตามพระปณิธาน
ขององค์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาให้เยาวชนผู้มี
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ความสามารถทางด้านดนตรีของประเทศไทย สามารถที่จะก้าวไปสู่เวทีนานาชาติได้ อีกทั้งรายวิชาต่างๆในหลักสูตรได้
ถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความกลมกลืนและสร้างเสริมให้กับรายวิชาทักษะทางด้านดนตรี อันจะช่วยสร้างให้เยาวชน
เหล่านี้เป็นผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งยังมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคม
และประเทศชาติได้ต่อไป  
 9. คณะอนุกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 และสภาสถาบันอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 เมษายน 2556 และครั้งที่ 7/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
 10. ดําเนินการส่งเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการรับทราบการให้ความ
เห็นชอบเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2556   

  

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการสํารวจในการทําวิจัยเพ่ือประเมินและเตรียมการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดยเก็บ
ข้อมูลจากอาจารย์ อาจารพิเศษ และนักศึกษา พบว่า 

ประเด็นในการประเมนิ 

ผลการประเมนิ (ค่าคะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน) 

อาจารย ์
อาจารย์
พิเศษ 

บัณฑิต
ใหม ่

นศ.ปี 4 นศ.ปี 3 เฉลี่ยรวม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.65 4.28 4.37 4.06 2.97 3.87 

โครงสร้างของหลักสูตร 3.24 4.02 3.86 4.13 3.15 3.68 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร 3.05 3.69 3.90 3.88 2.56 3.42 

เนื้อหารายวิชา 2.88 3.92 3.92 4.02 3.00 2.55 

ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มผู้ประเมิน 3.21 3.98 4.01 4.02 2.92 3.63 
 

 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. หลักสูตรครบรอบกําลังจะครบรอบการใช้งานในปีการศึกษา 2561 จึงเริ่มดําเนินการจัดทําการวิจัยเพ่ือ
การประเมินหลักสูตร ซึ่งให้ความสําคัญกับการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรรอบด้าน 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในสาขาวิชา 
 2. ในการพัฒนาหลักสูตรที่กําลังดําเนินการ จําเป็นต้องคํานึงถึง 1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ 3) เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพระบบ MusiQuE 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ  
 จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน
ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือนํามา
เป็นข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมอีกมิติหนึ่งในพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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2. กรอบแนวคิดในการประเมินหลักสูตรครอบคลุมถึงปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีแผนการยกร่างหลักสูตรปรับปรุง โดยนําผลการประเมินหลักสูตรและ
รายวิชามาใช้เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร 

4. พิจารณานํามาตรฐานที่สําคัญต่างๆ เพ่ือใช้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ประกอบด้วย 1) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 และ 3) เกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบ MusiQuE ซึ่งสถาบันมีแผนที่จะใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบ 
MusiQuE มาใช้ประเมินหลักสูตรอย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2562 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.1-1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2557) 

5.1-2 รายงานโครงการวิจัย “หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา” 
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การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ 
 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ ดังนี้ 
 1. ทบทวนและกําหนดนโยบาย ในการพิจารณาปรับปรุงสาระของหลักสูตร/รายวิชาให้ทันสมัย 
 2. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 3. กํากับ ติดตาม เพ่ือการตรวจสอบและประเมินผล 
 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาให้ทันสมัย 
  

การดําเนินการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการหารือเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการตามระบบและกลไกการ

พัฒนาหลักสูตร โดยปรับตามความทันสมัยของการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศและโลก ให้เป็นไปตามการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ประเทศไทย 4.0 เน้นให้ผู้เรียนได้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงถอดองค์
ความรู้ นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ถูกใช้สําหรับจัดการศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 จะครบรอบการใช้หลักสูตรในปี 
2561 จึงได้มีแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 2562 โดยในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ ได้ดําเนินการขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 2561 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในงบประมาณ 100,000 บาท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้สอดคล้องทันสมัยตามความการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายของ
รัฐบาล ความต้องการและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้
ดําเนินการแล้ว ดังนี้ 
 1) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 7 มิถุนายน 
2560 ได้พิจารณาคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2561) สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 
 2) ตามที่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ คณะอนุกรรมการได้ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือประเมินคุณภาพ
หลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 1) ด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้านกระบวนการในการจัดการหลักสูตร และ 3) 
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ และนําข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงานวิจัยมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป 

3) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันพุธที่ 4 เมษายน 
2561 คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2561) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดทํา
รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันพุธที่ 2  พฤษภาคม 
2561 ได้พิจารณาการเสนอขอปรับแก้รายละเอียดงบประมาณโครงการการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน และพิจารณารายละเอียดข้อมูลการ
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เปรียบเทียบกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 กับ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือให้การปรับปรุง
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว ้

 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
หลักสูตรเปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาครบ 4 ปี รายวิชาส่วนใหญ่ได้เปิดทําการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

บางรายวิชามีการเรียนการสอนมากกว่า 1 ครั้ง และเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ สมควรมีการประเมินและปรับปรุง
รายวิชาอย่างจริงจังเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากการประเมินรายวิชาที่ได้ทําการสอนนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการในปี

การศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงมีนโยบายและถ่ายทอดไปยังคณาจารย์ผู้สอนให้มีการปรับปรุง
สาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรได้มีการปรับปรุง
รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

ช่ือวิชา ประเด็นสําคัญในการปรับปรงุ 

Practice Lab ปรับเปลี่ยนบทประพันธ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้สามารถนําไปใช้จริง และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการนํามาใช้จริง เพ่ือให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์มาใช้จริงจากวิชาชีพ 

Performing Musicianship เพ่ิมเติมทักษะการเล่นคีย์บอร์ด โดยจัดให้เนื้อหาสอดคล้องกับวิชาทฤษฎีดนตร ีเพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีจากการปฏิบัติดนตรีได้โดยตรง 

Research Methodology นําวิธีการทําวิจัยทางด้านดนตรใีนรูปแบบใหม่มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

Music and Innovation เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและสร้างสรรค์งาน
ทางด้านดนตร ี

Western Music History ปรับปรุงสัดส่วนเนื้อหาให้ครอบคลุมดนตรีในยุคกลาง ยุค Renaissance และ 20th 
Century มากขึ้น โดยปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตให้เพ่ิมมากขึ้น 

 
รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.2-3 มคอ.3 รายวิชา Practice Lab 

5.2-4 มคอ.3 รายวิชา Performing Musicianship 

5.2-5 มคอ.3 รายวิชา Research Methodology 

5.2-6 มคอ.3 รายวิชา Music and Innovation 

5.2-7 มคอ.3 รายวิชา Western Music History 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับโอกาสและ
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบ
ป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วน
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การกําหนดผู้สอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มอค.4) การจัดการเรียนการ
สอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก 

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE  
 2.1(c) หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์อย่างไร  
 2.1(d) การศึกษาระหว่างหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันหรือไม่ 

2.1(e) หลักสูตรมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ในการ จัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรอย่างไร  
 2.1(g) หลักสูตรส่งเสริมการวิเคราะห์ไตร่ตรอง และภาพสะท้อนตนเองของนักศึกษา อย่างไร 

2.1(h) การวิจัยมีบทบาทอย่างไรในหลักสูตร 
2.1(i) การวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร  

 2.1(j) การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างไร  
 2.2(c) หลักสูตรมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ อย่างไร 

2.2(f) หลักสูตรมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการดําเนินงานของหลักสูตรหรือไม่  
 6.1(a) หลักสูตรมีการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างไร 

6.1(b) นักศึกษาและบุคลากรสื่อสารกันอย่างไร 
6.1(c) หลักสูตรมีการสื่อสารกับบุคลากรไม่เต็มเวลาอย่างไร ทั้งที่เป็นอาจารย์ บุคลากร สายสนับสนุน 

และบุคลากรภายนอก (อาจารย์รับเชิญ และกรรมการสอบ) 
6.1(d) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการสื่อสารมี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 6.2(a) โครงสร้างการจัดการของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับ โครงสร้างของสถาบัน
อย่างไร 

6.2(b) หลักสูตรมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่างไร 
6.2(c) ความรับผิดชอบของคณะผู้ดําเนินงานหลักสูตรมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน  

 6.2(d)  สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการ ตัดสินใจของ
สถาบัน 

6.2(e) หลักสูตรมีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารและกระบวนการ ตัดสินใจของ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ  
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 7(a) หลักสูตรมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อย่างไร หลักสูตรมี
ความถี่ในการตรวจสอบในการดําเนินการอย่างไร 

7(b)  การประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและ ตรวจสอบ
อย่างไรในระดับสถาบัน  
 7(c) กระบวนการประกันคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผล หรืออิทธิพลต่อกัน
อย่างไร 

7(d) บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนของวิชาชีพทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประกัน
คุณภาพมีส่วนร่วมในการกระบวนการประกันคุณภาพและเพ่ิม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร และข้อมูล
ย้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูก นํามาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างไร  
 7(e) กระบวนการดังกล่าวถูกใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจอย่างไร 

7(f) นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งหากข้อมูลย้อนกลับนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
 7(g) ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร  
 8.1(a) หลักสูตรมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทาง วัฒนธรรม ศิลปะ 
การศึกษา และหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ อย่างไร 

8.1(b) หลักสูตรให้การสนับสนุนกับชุมชนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติอย่างไร 

8.1(c) หลักสูตรเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้และ ทักษะหรือไม่ ถ้า
ใช่ อย่างไร 

8.2(a) หลักสูตรมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านดนตรีและวิชาชีพทางศิลปะ อย่างไร 
8.2(b) หลักสูตรมีแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับวิชาชีพทางด้านศิลปะ อย่างไร 
8.2(c) หลักสูตรมีการประเมินและติดตามความต้องการของสายวิชาชีพอย่างไร  

 8.2(d) หลักสูตรมีส่วนร่วมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร  
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 KPI 1.1 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ วิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

KPI 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน 
KPI 1.13 จํานวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินการ 
การกําหนดผู้สอน 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในการกําหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. สํารวจความพร้อมของผู้สอนเปรียบเทียบกับแผนการจัดการเรียนการสอน 
2. พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกําหนด 
3. ทบทวนและจัดทําแผน แนวทาง ขั้นตอน และกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ 
4. ประชุมเพ่ือชี้แจง และมอบหมายหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามแผน 
5. กํากับ ติดตาม สรุปรายงาน และประเมินผลการดําเนินการตามแผน 

 

การดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการกําหนดผู้สอน ดังนี้ 
 1. กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านมีส่วนในการ
บริหารหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตรมีการประชุมทุกวันพุธโดยที่มีอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นที่
เกิดขึ้นจากการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา (นอกรอบ) และดําเนินการส่งต่อให้กับคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือ
ในการพิจารณาและดําเนินการ (ทางการ) อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยที่นําเสนอให้ กบส. 
เพ่ือพิจารณา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน และประชุมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานของรายวิชาและหลักสูตรจากภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาในการจัดแผนการเรียนประจําปี 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนและการกําหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา โดย 
 3.1 พิจารณาเบื้องต้นจากแผนการศึกษาที่กําหนด (ปรากฏใน มคอ.2) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน

รายวิชาตามความเหมาะสมและความพร้อม ในบริบทปัจจุบันของหลักสูตรและสถาบัน  
3.2 สํารวจและพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ความรู้ ความสามารถ 

ความเหมาะสม และภาระงานของบุคลากรภายในสถาบันที่มีอยู่ รวมถึงจํานวนที่พอเพียงและความจําเป็น ทั้งนี้ยัง
กําหนดให้ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชาบังคับ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย 

3.3 พิจารณาสรรหาอาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเติม หากบุคลากรที่มีไม่เพียงพอหรือต้องการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการสอนและการให้ความรู้นอกเหนือหลักสูตร ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์และการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยตรง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ จํานวน 34 ท่าน (5.2-1 
คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560, 5.2-2 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจําภาคการศึกษาที่ 
2/2560) 

3.4 พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ เพ่ือเป็นวิทยกรในการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการที่
จัดเป็นกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากความเชี่ยวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการ
ประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
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การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ว/ด/ป วิทยากร 

Major Skill (Piano) 7 ส.ค. 2560 Mr.Moritz Ernst 

Major Skill (Guitar) 14-15 ส.ค. 2560 
Mr.Roberto Garcia &  
Mr.Pablo Gonzalez 

Major Skill (Piano) 4 ก.ย. 2560 Ms.Miwa Hoyano 

Major Skill (Piano) 6-7 ก.ย. 2560 Mr.Tomasz Herbut 

Major Skill (Double Bass) 11-15 ก.ย. 2560 Mr.Guennadi Mouzyka 

Major Skill (Piano) 25 ก.ย. 2560 Mr.Philippe Guilhon-Herbert  

Major Skill (Guitar) 26 ก.ย. 2560 Mr.Gilbert Medam 

Performance Practice 27 ก.ย. 2560 Mr.Alberto Firrincielli 

Chamber Music 1 พ.ย. 2560 Mr.Laurens Patzlaff 

Major Skill (Piano) 6 พ.ย. 2560 Mr.Pietro Bonfilio 

Major Skill (Guitar) 6-7 พ.ย. 2560 Mr.Thomas Csaba 

Chamber Music 20 พ.ย. 2560 Mr.Philippe Guilhon-Herbert  

Major Skill (Flute) 17 พ.ย. 2560 Mr.Quentin Manfroy 

Major Skill (Oboe) 2 ก.พ. 2561 Mr.Arnaldo de Felice 

Classical Music in a Global Context 20 ก.พ. 2561 Mr.Alberto Firrincielli 

Major skill - Collaborative (Guitar) 6 มี.ค. 2561 Mr.Touru Kobayashi 

Major Skill (Piano) 14 มี.ค. 2561 Prof.Wolfgang Glemser 

Major Skill (Piano) / Improvisation 
Major Skill - Collaborative 

21-23 มี.ค. 2561 Mr.Melvyn Poore 

Major Skill (Piano) 2 เม.ย. 2561 Ms.Jacqueline Leung 

Major Skill & Chamber (Cello) 5 เม.ย. 2561 Ms.Hyojung Yoo 

Major Skill (Piano) 23 เม.ย. 2561 Mr.Philippe Guihon 
 

3.5 กําหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา จะต้องมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. จัดการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษเพ่ือชี้แจงปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษประจําภาค
การศึกษา เม่ือวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 

5. ในการกํากับ ติดตาม เพ่ือรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มและ
ตัวอย่างประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตร ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (5.2-3 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)) และให้จัดส่งตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันยังจัดทําระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา 
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ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. แต่เดิมสถาบันมีขนาดเล็ก มีอาจารย์จํานวนน้อย คณะกรรมการ กบส. ประกอบด้วย อาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นส่วนหนึ่ง ดังนั้น กบส. จึงทําหน้าที่บริหารหลักสูตรไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันสถาบันมีคณาจารย์เพ่ิมมากขึ้น 
ทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรบางท่านไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการ กบส. จึงควรมีการปรับเปลี่ยนให้กรรมการบริหาร
หลักสูตร มีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารวิชาการ แยกออกจาก กบส. 
 2. จากผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า ในบางรายวิชามี
ผลการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นปกติ และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2560 
 3. กระบวนการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 4. การรับอาจารย์ไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่มีมาก 
ทําให้อาจารย์มีภาระงานที่สูง 
 5. มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมขึ้น (หลักสูตรปริญญาโท) ทําให้ต้องพิจารณาจัดสรรคณาจารย์เตรียมไปสอน
และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 6. จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ทําให้ในรายวิชาที่เน้นเนื้อหาการเรียนรายบุคคล ไม่สามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากจํานวนบุคลากรอาจารย์ที่ไม่เพียงพอ 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 1. การบริหารหลักสูตร ให้มีอํานาจการตัดสินใจในการบริหารวิชาการและหลักสูตร มาอยู่ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เนื่องด้วย จากการมีคณาจารย์เพ่ิมมากขึ้น และ คณาจารย์ที่อยู่ใน กบส. กับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ไม่ใช่ผู้บริหารชุดเดียวกัน 
 2. นําการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และความพึงพอใจของนักศึกษามาพิจารณา แล้วดําเนิน
ปรับเปลี่ยนคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือความเหมาะสม 
 3. ให้การคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นหลัก
ก่อนการนําเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ 
 4. พิจารณาเร่งรัดการสรรหาอาจารย์ใหม่ เพ่ือชดเชยอัตราอาจารย์ที่ถูกโยกย้ายไปสอนและดูแลในหลักสูตรอ่ืน 
 5. พิจารณาการรับอาจารย์ใหม่เพ่ิมขึ้น ทําให้ลดจํานวนอาจารย์พิเศษลงได้ 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.2-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจําภาคการศึกษาที ่1/2560 

5.2-2 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจําภาคการศึกษาที ่2/2560 

5.2-3 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4)  
และการจัดการเรียนการสอน 

ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้   (มคอ .3 และ มคอ .4)  
และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ และผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  
2. วางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. รวบรวมผลการดําเนินงาน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
4. ประชุม เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาประเมินผลการดําเนินการ 

 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้   (มคอ .3 และ มคอ .4)  
และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรในภาคการศึกษาก่อน
ประกอบการพิจารณา เพ่ือวางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการก่อนเปิด
ภาคการศึกษา (5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มและตัวอย่างประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 
และ มคอ.4) ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (5.2-5 
ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)) และให้จัดส่งตามระยะเวลา ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันยังจัดทําระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การจัดทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เข้าด้วยกัน (5.2-6 
http://www.reg.pgvim.ac.th/, 5.2-7 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับนักศึกษา) 

3. ในการกํากับ ติดตาม ได้กําหนดระยะเวลาในการจัดส่งประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
รวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพของรายวิชาและการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผฎ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. ระบบสารสนเทศยังมีความไม่สมบูรณ์ จึงยังทําให้ยังต้องทําเป็นเอกสารสํารองไว้ 
 2. การจัดส่งประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ซึ่งได้มีการมอบหมายให้คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของสํานักวิชา ช่วยในการกํากับ ติดตาม ประสานงานในการจัดส่ง แต่ยังไม่เป็นไปตามกําหนดเวลาเท่าที่ควร 
 7. รายวิชาที่เปิดสอนมีจํานวนมาก หลักสูตรยังไม่มีระบบในการตรวจสอบความเหสมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ และติดตามผลการดําเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เสร็จสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ให้ทันตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
2. ปรับระบบการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนา 
3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้ช่วยดูแลและช่วยจัดทํา มคอ.3 ของอาจารย์พิเศษ นอกเหนือจาก

การกํากับ ติดตาม ประสานงาน 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.2-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

5.2-5 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

5.2-6 http://www.reg.pgvim.ac.th/ 

5.2-7 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสําหรับนักศึกษา 
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  
และการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ และผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  
2. วางแผน กําหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. ประชุม เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาประเมินผลการดําเนินการ 

 4. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนจากผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา โดย
เห็นชอบและยังคงกิจกรรมหลักตามนโยบายในการนํากิจกรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือให้นําความรู้
ความสามารถจากการเรียนและการฝึกฝนไปใช้ในการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีรายวิชา ดังนี้ 

ชื่อวิชา 

การบูรณาการ 

รูปแบบการบูรณาการ 
การวิจัย 

การบริการ
วิชาการ 

ทางสังคม 

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

Chamber Music   ✓ 

ดําเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรม 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี มี

วัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ 
ประสานร่วมไปกับกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายของนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้าน
ดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดแสดงดนตรีของ
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดการศึกษาทางด้าน
ดนตรี 

2. โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นการให้นักศึกษานําเสนอ
ผลงานจากรายวิชา Chamber Music และ Major Skill ในการ
จัดกิจกรรมการแสดง/การแข่งขันของโครงการ 

3. โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” เรียนรู้โดยทํา
หน้าที่ทั้งในบทบาทของเยาวชนดนตรีในวง หรือการบริหาร
จัดการการแสดงของวง 

Major Skill   ✓ 
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ชื่อวิชา 

การบูรณาการ 

รูปแบบการบูรณาการ 
การวิจัย 

การบริการ
วิชาการ 

ทางสังคม 

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

Music for Society  ✓  

ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีที่มีความ
เหมาะสม กับบริบทของสังคม ผ่านการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนใน
พื้นที่บางพลัด ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม
ดนตรีสร้างสรรค์กับชุมชน ซึ่งในระยะเวลาการดําเนินการเรียนการ
สอนภาคการศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติการจริงกับเยาวชนในพื้นที่ ผ่าน
การจัดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์ดนตรีร่วมกับเยาวชนบาง
พลัด รวมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Recital Project ✓ ✓  เป็นการนําเรื่องของการแสดง การวิจัย ประวัติศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เข้าด้วยกัน และนําเสนอในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ 
เช่น 

 สร้างสื่อเพื่อนําไปใช้ในการให้บริการทางการศึกษา 
 ร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อการศึกษาในโครงการ “หนังสือมีเสียง” 
 นําเสนองานเป็นสร้างสรรค์ร่วมกับคณาจารย์ และการแสดงของ
นักศึกษา 

Graduate Recital ✓   

 

ทั้งนี้ ยังได้กําหนดแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
ซึ่งทําให้ไม่มีผลกระทบต่อเวลาเรียนและการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร  
 เม่ือดําเนินการเสร็จได้นําผลการดําเนินการในแต่ละโครงการมาหารือกัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาต่อไป 
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. มีการจัดโปรแกรมล่วงหน้า ทําให้คณะทํางานมีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น ลดผลกระทบทางด้านเวลาและ
การเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
 2. จากที่ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เม่ือมีการร่วมประชุมเพ่ือหารือในการจัดการ
ดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการ ได้มีเสนอให้สถาบันจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล เพ่ือคลาย
ความเครียด 
  

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการในข้างต้น ทํา

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
1. ปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา โดยสามารถประเมินผลการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ 
2. วางแผนและจัดโปรแกรมการทํางานล่วงหน้า ซึ่งจะทําให้คณะทํางานมีความพร้อมเพ่ิมมากขึ้น ลด

ผลกระทบทางด้านเวลาและการเรียนของนักศึกษาที่เข้าร่วม 
3. นําข้อเสนอมาพิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การะประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมาย
ประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
ส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real 
world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเอง
ได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทรายว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE  
 2.1(b) ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และผลการเรียนรู้ที่กําหนดได้คํานึง ถึงความ
สอดคล้องกับ ‘Polifonia Dublin Descriptors’ (PDDs) และ/หรือ the AEC อย่างไร 

2.3(a) หลักสูตรมีวิธีการประเมินอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย และมีการทบทวน
วิธีการประเมินอย่างไรเพ่ือพิจารณาปัญหา อาทิ ความเที่ยงตรงและ ความเป็นธรรม  
 2.3(a1) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมินเข้าถึงได้ง่าย และมีความชัดเจนทั้ง กับผู้สอนและ
นักศึกษาหรือไม่ 

2.3(b) ระบบการแบ่งกลุ่มคะแนนที่ใช้ในการสอบและประเมินผลมีลักษณะอย่างไร  
 2.3(c) นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์และเวลาที่เพียงพอ สําหรับทุกรูป แบบของการ
ประเมิน 
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ผลการดําเนินการ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ดังนี้ 

1. ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ และผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  
2. วางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. รวบรวมผลการดําเนินงาน (มคอ.5 และ มคอ.6) 
4. ประชุม เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ

พิจารณาประเมินผลการดําเนินการ 
5. จัดทําสรุปผลการดําเนินการ (มคอ.7) 
 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรในภาคการศึกษาก่อน
ประกอบการพิจารณา เพ่ือวางแผนกําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาและหลังปิดภาคการศึกษา (5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ 
2.1 คณาจารย์ที่รับผิดชอบในรายวิชาที่สอน จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

2.2 มีการประเมินการผลการเรียนการสอนเป็นประจําภายหลังสิ้นภาคการศึกษา ครอบคลุมใน
ด้าน ผู้เรียน ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน รายวิชา และหลักสูตร (5.3-1 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ.6)) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการตรวจสอบ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง 5 ด้าน จาก 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 

 1) การติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (มคอ.5) 
 2) การประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการในรายวิชาทักษะวิชาเอกและการบรรเลงรวมวง 
 3) การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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2.3 อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายเฉพาะบุคคล 
เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเป็นรายเฉพาะบุคคล (3.2-1 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2560) 

2.4 ในการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ กําหนดให้สามารถประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
สอดคล้องกับจุดเน้นของแต่ละรายวิชาโดยแบ่งออกได้เป็น 7 ด้าน (ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ได้แก่ Self-Discipline, Responsiveness, Analysis, Independent learning, Social Skills / 
Entrepreneurship, Performance, Creativity ซึ่งในแต่ละระดับของการเรียนรู้ จะมีมิติในการประเมินที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละชั้นปี 

2.5 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา (5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560) 
 3. ในการกํากับ ติดตาม เพ่ือรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มและ
ตัวอย่างการกรอกรายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตร ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ (5.3-2 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5 และ 
มคอ.6)) และให้จัดส่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันยังจัดทําระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
การลงทะเบียนรายวิชาเข้าด้วยกัน (5.2-8 http://www.reg.pgvim.ac.th/, 5.2-9 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับนักศึกษา) และรวบรวมเพ่ือรายงานต่อที่ประชุม 
 4. กรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดประชุม  

4.1 เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และดําเนินการส่งผล
การเรียนให้กับฝ่ายทะเบียนตามระบบ เพ่ือประกาศผลการเรียนให้นักศึกษารับทราบ 

4.2 เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งพิจารณาจาก
วิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน ในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.3 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ประเมินและอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
พิจารณาจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 ได้เชิญ Prof. Jacques Moreau จาก CEFEDEM 
Rhone-Alpes, Lyon ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถาบันมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เข้าร่วมประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ (5.3-3 โครงการ “ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต”) ใน
การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามได้กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา ได้ดําเนินการคัดเลือกรายวิชาต่างๆ เป็นจํานวนทั้ง 21 รายวิชาจาก 81 
รายวิชา เม่ือประเมินเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) ทางด้านดนตรี ตัวอย่าง เช่น 
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มาตรฐาน จุดเน้นในการประเมิน ตัวอย่างรายวิชา 

คุณธรรมจริยธรรม กําหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรู้การประยุกต์ความรู้ทางด้านดนตรีให้
เข้ากับบริบทของสังคม ผ่านการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้าน
ดนตรีเพ่ือสังคมของสถาบันฯ ดังตัวอย่างของการจัดแสดงดนตรี
สร้างสรรค์กับชุมชน ที่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี จะต้องเรียนรู้ถึง
บทบาทความรับผิดชอบที่ตนเองมีต่อสังคม การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างให้กับเยาวชนในชุมชน 

- Music for Society 

ความรู ้ โดยให้ความสําคัญกับการประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา อันเกิดจากความสามารถในการทําความเข้าใจ ตั้งคําถาม 
หาคําตอบ คิดวิเคราะห์ อธิบาย จนถึงการนําไปพัฒนา และปรับใช้
ในการเรียนรู้ของตนเองได้ 

 - Creative Research 
Project 

 - Recital Project 
ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ให้นักศึกษาสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
สามารถที่จะวางแผนการเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยประเ มินจากความสมํ่าเสมอในการส่งงาน 
พัฒนาการของงานและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 - Practice Lab 
 - Recital Project 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นําเสนอผ่านโครงการที่แตกต่างกันไปในแต่ละชั้นปี โดยได้มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การนําเสนอโครงการ ค้นคว้า เตรียมการ รวมถึง
อภิปราย และตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ และประยุกต์ใช้ทักษะใน
ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถดําเนินการโครงการ
จนเสร็จสิ้น และนําเสนอต่อสาธารณชนได้อย่างสร้างสรรค์ 

 - Recital Projects 
 - Graduate Recital 

ทักษะดนตร ี มุ่งเน้นการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในด้านทักษะเฉพาะ
ด้านดนตรี ซึ่งประเมินผ่านความสามารถในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
รวมถึงความสามารถในการจัดแสดง และตีความการเรียนรู้ผ่าน
ทักษะปฏิบัติของตน 

 - Major Skill 
 - Chamber Music 
- Performing 
Musicianship 

 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 

 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก และสามารถประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์ เห็นสมควรพัฒนากระบวนการวางแผนการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย/ผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ 
 2. ประเมินความสําเร็จจากรายวิชาในภาพรวม ในการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 3. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้พิจารณามาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะทางด้านดนตรี 7 ด้าน ทั้งนี้ ยังไม่มี
รูปแบบการนําไปใช้ในรายวิชาและวิธีการประเมินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 4. หลักสูตรมีโครงการวิจัยเพ่ือประเมินและพัฒนาหลักสูตร และได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร่วมประเมิน เช่น อาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันดนตรีนานาชาติจากประเทศฝรั่งเศส 
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 5. หลักสูตรอยู่ในระหว่างการพิจารณาบรรจุมาตรฐานในการพัฒนาบัณฑิตเฉพาะทางด้านดนตรีให้รายวิชา
ต่างๆ รับผิดชอบตามความสอดคล้อง ลักษณะรายวิชา และใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประเมินคุณภาพบัณฑิตในรุ่นปี
การศึกษาถัดไป 
 6. ในปีการศึกษา 2560 รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบส่วนใหญ่เป็นรายวิชาทักษะปฏิบัติ แต่ในปีการศึกษา 
2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้เพ่ิมเติมให้มีการทวนสอบในรายวิชากลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน และยังมีการทวน
สอบสําหรับรายวิชาที่เปิดสอนเป็นครั้งแรกอีกด้วย 

8. จากการประชุมทวนสอบ ได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจัดทําและประเมิน learning Outcome โดยให้มี
มาตรฐานเทียบเท่ากับ AEC - MUSIQUE (จากวาระ กบส.) เพ่ือใช้ในปี 2561 
  

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

1. พิจารณาปรับกระบวนการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. พิจารณาปรับใช้มาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะทางด้านดนตรี 7 ด้าน ในการประเมินและวัดผลการเรียนรู้ อย่าง

เป็นระบบ 
3. เตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.2-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

5.3-1 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ.6) 

3.2-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 

5.3-2 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ.6) 

5.2-8 http://www.reg.pgvim.ac.th/ 

5.2-9 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สําหรับนักศึกษา 

5.3-3 โครงการ “ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต” 

5.3-4 สูจิบัตร Recital Project 6 

5.3-5 Video ตัวอย่างของ Recital project 2 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
1. ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ และผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  
2. วางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. รวบรวมผลการดําเนินงาน (มคอ.5 และ มคอ.6) 
4. ดําเนินการประชุมเพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และพิจารณาประเมินผลการดําเนินการ 

 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรในภาคการศึกษาก่อน

ประกอบการพิจารณา เพ่ือวางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาและหลังปิดภาคการศึกษา (5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560) 

2. ดําเนินการทําการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในสัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา รวบรวม และสรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3. ดําเนินการกํากับ ติดตาม และจัดเก็บรวบรวมรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ 
มคอ.6) โดยอาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ ผลการจัดการเรียนการสอน
และผลการเรียนรู้ และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามได้กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา ได้ดําเนินการคัดเลือกรายวิชาต่างๆ เป็นจํานวนทั้ง 21 
รายวิชาจาก 81 รายวิชา 
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกต ดังนี้  
 1. จากการประเมินผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในรายวิชาของแต่ละปีการศึกษาผ่านมา 3 ปีการศึกษา 
พบว่า ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินรายวิชาตามลักษณะและธรรมชาติของรายวิชา ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบ
ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) วิชาทฤษฎี 2) วิชาปฏิบัติ และ 3) วิชาบูรณาการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อน
ความสําเร็จของการจัดการศึกษามากย่ิงขึ้น 
 2. ด้านการสํารวจผลสัมฤทธ์ิของรายวิชาตามวัตถุประสงค์ ยังมีความไม่ชัดเจนและไม่มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน 
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การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
 จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน
ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น โดยดําเนินการปรับปรุงแบบประเมินรายวิชาโดย แบ่งกลุ่มรายวิชาตามลักษณะของเนื้อหาสาระในรายวิชา
และรูปแบบการเรียนการสอนตามที่ได้มีข้อเสนอแนะ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิชาทฤษฎี 2) กลุ่มวิชาปฏิบัติ และ 
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ และได้ดําเนินการประเมินตามแนวทางดังกล่าว ในภาคการศึกษาปลาย ซึ่งจะได้นาํผลการ
ประเมินมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการปรับปรุงต่อไป 
 

รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.2-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

5.3-6 สรุปผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

5.3-7 งานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) 
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การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

ระบบและกลไก 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก

กระบวนการ และการดําเนินการในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1. ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ และผลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  
2. วางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ประชุม เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ (มคอ.7) 

 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรในภาคการศึกษาก่อน
ประกอบการพิจารณา เพ่ือวางแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ กรอบการทํางาน และระยะเวลาในการดําเนินการ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาและหลังปิดภาคการศึกษา (5.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560)  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการรวบรวมข้อมูลรายงาน ผลการทํางาน เอกสาร และหลักฐาน
ต่างๆ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบดําเนินการจัดส่งข้มูล 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการประชุมเพ่ือตรวจสอบข้อมูล และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังปิดภาคการศึกษาปลาย 
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 จากผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อสังเกตและพบว่า 
 1. เนื่องจากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรมีลักษณะตัวชี้วัดที่คล้ายคลึงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน สมควรพิจารณาควบรวมการ
รายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้งสองส่วนไปในคราวเดียวกัน 
 2. สถาบันมีแผนการรับตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน MusiQuE ในตัวบ่งชี้ที่มีความใกล้เคียงกันกับ
ตัวชี้วัดของ สกอ. ใน มคอ.7 และเพ่ิมตัวบ่งชี้อ่ืนๆ ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นในปีถัดไป 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอน/กระบวนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น โดยงานประกันคุณภาพหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 โดยรวม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ MusiQuE เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ตระหนักถึงการ
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ดําเนินการตามตัวชี้วัด ใช้เป็นแนวทางในการวัดประเมินผลจริงในปีการศึกษา 2562 และพิจารณาเริ่มรายงานผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่สามารถรายงานได้ทันทีในปีการศึกษา 2560  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

5.2-4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

5.3-9 รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.67) 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมนิผล 
เกณฑ์การประเมิน  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 

มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0  
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ใน แต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50  
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00  
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50  
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75  
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ใน แต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้า
มี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถ ดําเนินการจัดทําระบบเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น 
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิได้
เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และ รายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ ในการผลิต
บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบัน อุดมศึกษายังไม่
สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด มีความประสงค์กําหนดตัว
บ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นําเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน  
เป็นไป 

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 

ตาม

เกณฑ์ 
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ประจําหลักสตูรเป็นประจํา
ทุกเดือน เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตรโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุม 
มากกว่าร้อยละ 80  
(5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปี
การศึกษา 2560) 

�  

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ 2557 ได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. วันที่ 20 สิงหาคม 2556 และ มหีนังสือ
ประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาจากสํานักงาน
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา (5.4-1 รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2)) 

�  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้ดําเนินการกํากบัติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา 
มคอ.3 ตามแบบฟอร์มก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนตามที่
กําหนด (5.2-3 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4)) 

�  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน กําหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทกุวิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปี
การศึกษา และสําเนาเก็บไว้ที่หลกัสูตร (5.3-7 งานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)) 

�  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการเรียบร้อย หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษาภายใน 60 วัน  

�  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

มีการวัดผลสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 โดยในปีการศึกษา 
2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนจํานวนทัง้สิ้น 81 รายวิชา มี
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบจํานวน 21 รายวิชา 
ประกอบด้วย  
กลุ่มายวิชาปฏิบตัิ - MAJOR SKILL 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8; 
CHAMBER MUSIC 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 ; Practice Lab 6,8 
กลุ่มรายวิชาบูรณาการ - MUSIC FOR SOCIETY 6 ; RECITAL 
PROJECT 6 ; Graduate Recital 

N/A  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ผลการดําเนินงาน มคอ.7 ของปกีารศึกษา 2557 มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพฒันาดังตารางในหมวดที่ 
6 

�  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน  
เป็นไป 

ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 

ตาม

เกณฑ์ 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่และแตง่ตั้ง
อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที ่

�  

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดูตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์ที่รายงานในตัวบ่งชี้ 4.1 

�  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

อาจารย์ประจํา จํานวน 4 ท่าน  
- 1 ท่าน ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
- 3 ท่าน ได้รับการพัฒนา ท่านละ 1 ครั้ง ดูตารางกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ที่รายงานในตัวบ่งชี้ 4.1 
คิดเป็น ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2560 ดูตารางกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ที่รายงานในตัวบ่งชี้ 4.1 
ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนในสงักัดของหลักสูตร ไม่มี
บุคลากรในสังกัด 

�  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสดุท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี (Mean = 4.11) ดูตาราง
สรุปผลการประเมิน หมวดที่ 7  

�  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรกที่มีบัณฑิตจบ จึงยัง
ไม่มีการดําเนินการ 

N/A  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10 ข้อ 

จํานวนตัวบ่งชี้ทีด่ําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที ่1-5 5 ข้อ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 ร้อยละ 

จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ทีด่ําเนินการผ่าน 10 ข้อ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทัง้หมดในปีนี ้ 100 ร้อยละ 

 
 
 

 



 

หมวดที่ 6 
  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบ มีกลไก  

2 - มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน - มีการประเมินกระบวนการ 

3 - มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 - มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE  
 5.1(a) อาคารและสถานที่ (ห้องเรียน ห้องซ้อม หอแสดง) มีความเหมาะสมหรือไม่  
 5.1(b เครื่องดนตรีที่ใช้มีจํานวนและมาตรฐานเหมาะสมหรือไม่ 

5.1(c) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีมีความ
เหมาะสมหรือไม่  
 5.1(d) ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านการฟัง และการให้บริการมีความเหมาะ สมหรือไม่ 

5.2(a) หลักสูตรมีแหล่งทุนสนับสนุนที่เพียงพอในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่  
 5.2(b) สถาบันมีแผนการเงินระยะยาวเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าหลักสูตรจะดําเนินการ จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง 

5.3(a) หลักสูตรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิค การ จัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และ อ่ืน ๆ) เพ่ือสนับสนุนการ สอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ  
 5.3(b) หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่  
 8.3(a) ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร  
 8.3(b) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อ สาธารณะ 
(นักศึกษา ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับอ่ืน ๆ) มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร  
 8.3(c) หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร  
 8.3(d) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าความถูกต้องของ ข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน
ของการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 
ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 KPI 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

KPI 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม  
 KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

KPI 4.5 จํานวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล  
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ผลการดําเนินการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ระบบและกลไก 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีระบบ กลไก
กระบวนการ และการดําเนินการในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

2. นําเสนอและจัดทําแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และงบประมาณสนับสนุน ร่วมกับสํานักวิชา 
และสถาบัน 

3. ดําเนินการตามแผนฯ 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินการ และประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาและอาจารย์ต่อผลการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ได้ทบทวนและดําเนินการของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยความมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกระบวนการ ผลการดําเนินการ และผลประเมินความ
ต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 
พบว่าหลักสูตรยังมีความจําเป็นในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน ได้แก่ 

 1) หนังสือสําหรับการค้นคว้าและห้องสมุด  
 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น  
 3) เครื่องดนตรี และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางด้านดนตรี  

ดังนั้น จึงดําเนินการสรุปผลการทบทวนฯ และนําเสนอต่อสํานักวิชาและสถาบัน เพ่ือการจัดทําแผนต่อไป 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับสํานักวิชาและสถาบัน ดําเนินการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ

ในกิจกรรมที่สนับสนุนสิ่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดอัตรากําลังสําหรับการให้บริการที่เหมาะสมเพียงพอ (6.1-1 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 วาระ 4.3 เรื่องแผนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, 6.1-2 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบันฯ) และกําหนด
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2561 (6.1-3 แผนงบประมาณ
ประจําปี 2561) หลักสูตรมีแผนการบริหารจัดการและแผนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ องค์ประกอบ งบประมาณ (บาท) 
ด้านกายภาพ การต่อเติมอาคารเรียน 19,742,800 

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เครื่องดนตร ีโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และห้องสมุด 

34,128,000 
โปรแกรมพัฒนาทักษะเฉพาะดา้น
ของนักศึกษา 

ฐานข้อมูล Naxos Music Library หรือ Digital Concert
Hall ของวง Berlin Philharmonic Orchestra 

 

โดยสรุป ณ ปีการศึกษา 2560 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  อาคารเรียน  

อาคาร รายการ รายละเอียด 

อาคารอํานวยการ
สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

- งบประมาณจัดสร้าง/ซ่อมบํารุง  
 - พ้ืนที่ใช้สอย 
 - ส่วนประกอบ 

 - 33,650,000 บาท 
 - 1,650 ตารางเมตร  
 - สํานักงานสถาบัน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องซ้อมดนตร ี
และหอแสดงดนตรีสังคีตวัฒนา ขนาด 300 ที่นั่ง 
 

อาคารคีตราช
นครินทร์ 

- งบประมาณจัดสร้าง/ซ่อมบํารุง  
 - พ้ืนที่ใช้สอย 
 - ส่วนประกอบ 

 - 11,100,000 บาท 
 - 795 ตารางเมตร 
 - ห้องสมุด ห้องนิทรรศการ ห้องเรียน ห้องซ้อม และ ห้อง
ประชุม 

อาคารศูนย์เรียนรู้
และสันทนาการ
สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

- งบประมาณจัดสร้าง/ซ่อมบํารุง  
 - พ้ืนที่ใช้สอย 
 - ส่วนประกอบ 

 - 17,320,000 บาท 
 - 1,500 ตารางเมตร 
 - โรงอาหารและพ้ืนที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา 

อาคารเรียน
สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

- งบประมาณจัดสร้าง/ซ่อมบํารุง  
 - พ้ืนที่ใช้สอย 
 - ส่วนประกอบ 

 - 128,000,000 บาท 
 - 4,180 ตารางเมตร 
 - ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องซ้อมดนตรี และห้องแสดง
ดนตรี 

อาคาร Music 
Pavillion 

- งบประมาณจัดสร้าง/ซ่อมบํารุง  
 - พ้ืนที่ใช้สอย 
 - ส่วนประกอบ 

 - 
 - 460 ตารางเมตร 
 - ใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็น
พ้ืนที่สําหรับเก็บเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี 

 

 ด้านครุภัณฑท์างการศึกษา  
  1) ห้องสมุด มีหนังสือ เอกสาร ตํารา งานวิจัย ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี
การวิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลที่จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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และจัดเตรียมไว้เพ่ือความสะดวกแก่นักศึกษา นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนสื่อสําหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งเป็นข้อมูลจาภายในและต่างประเทศให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่มีความประสงค์ใช้แหล่งเรียนรู้จาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนและการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา  
  2) นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi และใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรอบขอบเขต
บริเวณของสถาบันได้  

 3) เครื่องดนตรี สําหรับใช้ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

ชนิดเครื่องดนตร ี จํานวน ชนิดเครื่องดนตร ี จํานวน 

เปียโนอัพไรท์ 30 หลัง คีย์บอร์ดไฟฟ้า 6 เครื่อง 

แกรนด์เปียโน 8 หลัง เปียโนไฟฟ้า 4 หลัง 

เครื่องเป่า 1 ชุด เครื่องกระทบ 1 ชุด 

เครื่องสาย 1 ชุด ทิมปานี 1 ชุด 

ฮาร์ป 1 เครื่อง   

  
4. ได้ดําเนินการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะๆ  
5 ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ เพ่ือนํากลับมาใช้ในการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตอบสนองความต้อง
และให้เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งนี้ยังมีการประเมินขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการประเมินไป
พัฒนาการดําเนินการให้ดีขึ้น  
 

ผลการดําเนินการและการประเมินผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2560 โดย
เก็บข้อมูลจากอาจารย์ อาจารพิเศษ และนักศึกษา ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นในการประเมนิ 

ผลการประเมนิ (ค่าคะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน) 

อาจารย ์
อาจารย์
พิเศษ 

บัณฑิต
ใหม ่

นศ.ปี 4 นศ.ปี 3 เฉลี่ยรวม 

งบประมาณ 2.80 4.00 4.33 3.82 3.14 3.62 

ความพร้อมด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.24 4.20 4.54 4.20 3.54 3.95 

ความพร้อมทางกายภาพ 3.33 4.61 4.50 3.79 3.51 3.95 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 3.30 4.25 4.25 4.11 3.76 3.93 

ค่าเฉลี่ยรายกลุ่มผู้ประเมิน 3.17 4.27 4.41 3.98 3.49 3.86 

 

 1. จากผลการประเมิน พบว่า 
  - กลุ่มของบัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มากที่สุด (4.41 คะแนน) 
รองลงมา คือกลุ่มอาจารย์พิเศษ (4.27 คะแนน) และกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ น้อยที่สุด คือ 
กลุ่มอาจารย์ (3.17 คะแนน) 
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  - ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศและความพร้อมทางกายภาพ 
มีค่ามากที่สุด (3.95 คะแนน) และด้านงบประมาณ มีค่าน้อยที่สุด (3.62 คะแนน) 
 2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ทําให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทําได้ยากขึ้น 
 3. การดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ ทําแค่เพียงปีละ 1 ครั้ง ทําให้การปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาได้ล่าช้า 
 

การปรับปรุงข้ันตอน/กระบวนการ 
จากผลการประเมินในปีการศึกษา 2560 ทั้งด้านผลการดําเนินการและการประเมินขั้นตอน/กระบวนการใน

ข้างต้น ทําให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 1. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบพัสดุให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 2. ปรับแผนการการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ เป็น 2 ครั้ง โดย 
  - ระยะที่ 1 เป็นการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทําแผนการในการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาตามข้อร้องเรียน 
  - ระยะที่ 2 ดําเนินการตามแผน และสํารวจความพึงพอใจอีกครั้ง 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 
หมายเลข หลักฐานอา้งอิง 

6.1-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที ่2 ธันวาคม 2558 วาระ 
4.3 เรื่องแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

6.1-2 แผนอัตรากําลังพนักงานสถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

6.1-3 แผนงบประมาณประจําป ี2561 

 



 

หมวดที่ 7  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากการประเมิน 
 

1. การบรหิารหลักสูตร 

ปัญหาในการ 
บริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

1. ด้านอาจารย์ 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ที่เป็นบุคลากรของสถาบันฯ มีภาระด้านการ
จัดการเรียนการสอนและภาระงานด้านอ่ืนๆ 
เป็น จํานวนมาก ทํา ให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรแบกรับภาระงานมากเกินไป และ
ส่งผลให้ไม่สามารถทํางานและพัฒนาตนเอง
ในแง่ต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

1. ควรมีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่อง
ของระบบงาน ทั้งในส่วนของสํานักวิชาและ
สํ านั ก ง านสถาบัน ฯ  เ พ่ื อ เป็ นการสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการทํางาน และทําให้อาจารย์
สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักในการสอนได้มาก
ขึ้น 

2. ด้านการเรียน
การสอนและ
กิจกรรม 

1. สํานักวิชาและสถาบันมีโครงการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ในขณะที่บุคลากรมีจํานวน
จํากัด และมีภาระงานหลายด้าน 

1. จัดทํ า แผนบริห าร จัดการ โคร งการที่ มี
รายละเอียดการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่
เหมาะสม รวมทั้งลดจํานวนกิจกรรมนอกแผน 
เพ่ือให้สามารถกํากับติดตามการดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการเงิน 1. มีโครงการและกิจกรรมที่มีการดําเนินการ
นอกเหนือจากแผนทําให้ต้องมีการจัดสรร
งบประมาณส่วนอ่ืนๆ มาใช้ในการดําเนินการ
ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้า 

1. มีการกําหนดแผนอย่างชัดเจนและกํากับให้
เป็นไปตามแผน รวมถึ ง มีการ จัดเตรียม
งบประมาณในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นใน
การนอกเหนือจากแผนดังกล่าว 

4. ด้านบุคลากร - 
นักวิชาการ
ศึกษา 

1. การดําเนินงานตามแผนอัตรากําลังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทําให้มีปริมาณงาน
สะสม 

2. การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังยัง
ไม่สะท้อนลักษณะและปริมาณงานที่เป็นจริง 
ทําให้เม่ือมีบุคลากรปฏิบัติงานจริง จึงไม่
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การแบ่งภาระงานควรคํานึงถึงความเชี่ยวชาญ
ตามตําแหน่งงาน เ พ่ือทําให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่อง
ของระบบงาน ทั้งในส่วนของสํานักวิชาและ
สํ านั ก ง านสถาบัน ฯ  เ พ่ื อ เป็ นการสร้ า ง
ประสิท ธิภาพ ในการทํ า งาน  และทํ า ให้
นักวิชาการการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
หลักได้มากขึ้น 

3. กํ ากับติดตามการดํ า เนิ นงานตามแผน
อัตรากําลัง และมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ให้สอดคล้องกับความต้องการอัตรากําลังของ
หน่วยงานที่เป็นจริง 
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2. ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือ 

สาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีบุคลากรที่ มีเครือข่าย
ความร่ วม มือกับต่ า งประ เทศ
จํานวนมาก นอกจากเรื่องการ
แสดงหรือผลงานสร้างสรรค์แล้ว 
ควรมีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือ
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
อาทิ การพัฒนาหลักสูตร Double 
Degree หรือ Joint Degree 

 

1. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการดําเนินการสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในมิติของการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายวิชาทักษะดนตรี ที่นักศึกษาไป
ร่วมเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  

  ห ลั ก สู ต ร  ยั ง ไ ด้ มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข ย า ย เ ค รื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษาในความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี
การศึกษา 2559 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Seoul National Univerisy รวมทั้งมีการ
ดําเนินการโครงการบริการวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2. หลักสูตรควรพัฒนาสาขาวิ ชา
เพ่ิมเติม ที่ มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการในระดับชาติและ
ภูมิภาคมากขึ้น ได้แก่ สาขาดนตรี
ไทย และดนตรีภูมิภาค 

2. หลักสูตรได้เริ่มดําเนินการในโครงการบริการวิชาการ (การประชุม
วิชาการนานาชาติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปี 2559 และ
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพด้านดนตรี - โครงการย่อย 
ASEAN Youth Ensembel) ในประเด็นของดนตรีในภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งได้มีการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 
2560 ให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย และดนตรีภูมิภาค 
เพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังได้เสนอขอ และ
ได้รับการพิจารณางบประมาณเพ่ือการจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมดนตรี
ไทย-เอเชีย ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 รวมทั้งได้มีการเตรียมการ
โครงการบริการวิชาการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีไทย-
เอเชีย เพ่ิมขึ้นในปี 2560 - 2561 อีกด้วย 

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีทีส่ํารวจ) วันที่สํารวจ 1 พฤษภาคม 2561  

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
ผลการประเมนิ 

�� SD. 
1. แผนการสอน 3.89 1.13 

2. วิธีการสอน 4.15 0.92 

3. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 4.02 1.06 

4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.12 1.22 

5. การให้คําปรึกษา 4.36 1.05 

รวมเฉลี่ย 4.11 1.07 
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ข้อวิพากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน :  
- 

 
 การประเมินจากผู้มสี่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ข้อวิพากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

- - 

 เนื่องจาก หลักสูตรมีนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาเป็นปีการศึกษาแรก (อนุมัติจบ กรกฎาคม 2561) จึงยังไม่มี
บัณฑิตที่ออกไปทํางานตามระยะเวลาที่กําหนดในการประเมิน 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน : 
 เนื่องด้วยเหตุผลข้างต้น จึงยังไม่มีข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 



 

หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 1) หลักสูตรมีนักศึกษาจํานวนมาก และมีการรับอาจารย์เพ่ิมขึ้น ทําให้อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
ในการควบคุม ดูแล ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีความสมดุลและสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 2) หลักสูตรมีนักศึกษาจํานวนมาก แต่ภาระงานของอาจารย์ก็ยังคงสูงอยู่ที่ให้ การทํางานและการบริหาร
หลักสูตรจึงยังมีประสิทธิภาพในขีดจํากัด ยังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ทุกประการ 
 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
จํานวนประชากรในวัยเรียนลดลง สถาบันอุดมศึกษาในประเทศขยายตัว ทําให้เกิดการแข่งขันภายนอกด้าน

สถาบันการศึกษาอย่างรุนแรงและนําไปสู่สัดส่วนทางการตลาดที่เล็กลงรวมถึงการเปิดเสรีทางการศึกษาทําให้สถาบัน
มีคู่แข่งเพ่ิมขึ้น (มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทย) 

ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาจยังไม่มีจุดเด่นเพียงพอจึงทําให้มีผลกระทบต่อยอดนักศึกษาได้ ด้วย
ค่านิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่าสถาบันซึ่งเปิดระดับปริญญาตรีเช่นกัน  

 



 

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลา
ที่แลว้เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/ 
เหตุผลทีไ่ม่สามารถดําเนินการได้

สําเร็จ 

ประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 (มคอ.7) 

ก.ค. 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2561 

การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

ก.ค. 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ค. 2561 

วิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ก.ค. 2561 อาจารย์ประจําหลักสูตร ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - หลักสูตรควรปรับเพ่ิมรายวิชากลุ่มทฤษฎีดนตรี และประวัติศาสตร์ดนตรีเพ่ิมไปในกลุ่มวิชาแกน เพ่ือให้
นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ดนตรีที่ดีก่อนที่จะต่อยอดไปเรียนในรายวิชาอ่ืน 
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 - ปรับกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนของบางรายวิชาโดยแบ่งตอนเรียนตามพ้ืนฐานในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพ่ือให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 - การพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับการวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึง
กิจกรรมและโครงการของสถาบัน และเป็นประโยชน์กับนักศึกษา  
 - หลักสูตรควรพัฒนาแนวทางในการประเมินผลรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้าง
แนวทางในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เป็นองค์รวมมากขึ้น โดยเฉพาะในโครงงานที่เป็น Project Base 

 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 - โครงการอบรมการเขียนเชิงวิชาการ 
 - โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรับปกีารศึกษา 2561 

ลําดับ แผนดําเนินการ กําหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
(มคอ.7) 

ก.ค. 2562 - ส.ค. 2562 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 

มี.ค. 2562 - ก.ค. 2562 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (บัณฑิต ปี 
2560) 

ม.ค. 2561 - ก.ค. 2562 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ลําดับ แผนดําเนินการ กําหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

มี.ค. 2562 - ก.ค. 2562 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

5 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (ทุกขั้นตอนก่อนส่งให ้
สกอ. รับทราบ) 

ส.ค. 2561 - ม.ค. 2562 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

6 เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่ เม.ย. 2562 - ก.ค. 2562 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมิน 

และทิศทางการพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 1  
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑห์ลักสูตรที่กําหนด โดยสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 

 
การประเมิน 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลการดําเนินการ ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน 3 ข้อ 

ผลคะแนนการประเมินตนเอง ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ ผ่าน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ ผ่าน 

 ผลการประเมนิตนเอง ผ่าน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  ผ่าน 

 
 

 
 
 

 

 

 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าอยู่ในระดับสูง 
2. หลักสูตรมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ 
3. หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาและบูรณาการทักษะด้านอ่ืนๆ ผ่านโครงการบริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ของสถาบัน  

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรดําเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของหลักสูตรให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เม่ือนักศึกษาและอาจารย์มีจํานวนมากขึ้น ควรมีควรกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสถาบันให้มีความชัดเจน เนื่องจากเดิมในระยะเริ่มต้นของหลักสูตรมี
คณาจารย์และนักศึกษาจํานวนน้อย คณะกรรมการบริหารสถาบันจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
กํากับและติดตามให้หลักสูตรดําเนินการได้ตามเป้าหมายและพันธกิจของสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 2  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 
การประเมิน 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

N/A N/A N/A 

การบรรลเุป้าหมาย N/A N/A N/A 

 
หมายเหตุ 
 * ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หนว่ยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ N/A คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ N/A คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง N/A คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย N/A 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3.51 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
 
การประเมิน 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

N/A N/A N/A 

การบรรลเุป้าหมาย N/A N/A N/A 

 
 
 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ N/A คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ N/A คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง N/A คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย N/A 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3.51 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

N/A N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

N/A N/A N/A 

ค่าเฉลี่ย N/A N/A N/A 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

จุดเด่น 
N/A 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการจัดทํารายละเอียดเกณฑ์ และวิธีในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 

 
  



 

รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

127 

องค์ประกอบที่ 3  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : การรับนักศึกษา 
ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การประเมิน 
คะ 

แนน 
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับ
ติดตามและปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

✓   

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  ✓ ✓ 

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 4 4 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 4 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  4 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประเมิน 
คะ 

แนน 
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผล
การประเมิน 

   

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ✓ ✓ ✓ 

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 4 4 4 

 
หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 4 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 4 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 4 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  4 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 : ที่เกิดกับนักศึกษา 
ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

การประเมิน 
คะ 

แนน 
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีการรายงานผลการดําเนินงาน    

1 มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง    

2 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งชี ้

  ✓ 

3 มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง ✓ ✓  

4 มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง    

5 มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการดําเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

   

การบรรลเุป้าหมาย 4 4 4 

 

หมายเหตุ 

* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 2 

ค่าเฉลี่ย 3.33 3.67 3.33 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน

การเสนอ ดําเนินงาน และประเมินโครงการ 
2. หลักสูตรได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากรัฐบาล 
3. สัดส่วนของจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษามีอัตราที่ค่อนข้างต่ํา ทําให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. การวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรควรเน้นอัตลักษณ์ของสถาบันฯ เพ่ือให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้

อย่างเหมาะสม 
2. หลักสูตรควรเพ่ิมการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างการ

รับรู้ในระดับนานาชาติ และเพ่ิมประสบการณ์ให้นักศึกษา รวมทั้งควรเพ่ิมช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

3. มีแผนการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากร และการให้บริการ เพ่ือรองรับนักศึกษาจํานวนที่มากขึ้นในปีการศึกษา 
2560 เนื่องจากมีการรับนักศึกษาใหม่มากขึ้น และมีนักศึกษาครบทุกชั้นปี 
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องค์ประกอบที่ 4  
 

ตัวบ่งช้ีที4่.1 : การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
 ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

การประเมิน 
คะ 

แนน 
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับ
ติดตามและปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

   

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ✓ ✓ ✓ 

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 4 4 

 
หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 : คุณภาพอาจารย ์
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

การบรรล ุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0.00 0.00 บรรลุเป้าหมาย 0.00 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5.00 5.00 บรรลุเป้าหมาย 5.00 

รวมเฉลี่ย 3.33 3.33 บรรลุเป้าหมาย 3.33 

 

หมายเหตุ 
 * ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3.33 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3.33 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3.33 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3.89 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : ผลทีเ่กิดกับอาจารย ์
ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
การประเมิน 

คะ 
แนน 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีการรายงานผลการดําเนินงาน    

1 มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง    

2 มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

   

3 มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง ✓ ✓ ✓ 

4 มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง    

5 มีผลการดําเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 3 3 

 

หมายเหตุ 
 * ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 2 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3 3 3 

ตัวบ่งชี้ทฎ่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  3.33 3.33 3.33 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  3 3 3 

ค่าเฉลี่ย 3.11 3.11 3.11 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรสามารถมีระบบและกลไกในการคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ และเป็นที่ยอมรับ 
2. หลักสูตรมีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพตนเองทั้งทางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

โดยจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการด้านดังกล่าว 
3. การคงอยู่ของอาจารย์ประจํามีอัตราที่ดีขึ้นและมีการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องต่อแผนอัตรากําลัง 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. มีการกําหนดวาระการประชุมที่สอดคล้องต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การกํากับและบริหารหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีส่วนร่วมใน
การบริหารหลักสูตรมากขึ้น 

2. สถาบันควรมีแนวทางในการสื่อสารกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้รับทราบถึงระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตร เนื่องด้วยสถาบันมีอาจารย์ชาวต่างประเทศจํานวนมากขึ้น 

3. สถาบันฯ ควรมีแนวทางในการจัดสรรเวลาและพ้ืนที่ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5  
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  : สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ 

การประเมิน 
คะ 

แนน 
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผล
การประเมิน 

✓ ✓ ✓ 

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม    

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 3 3 

 
หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  4 คะแนน 

 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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 ในประเด็นต่อไปนี้ 
-  การกําหนดผูส้อน 
-  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน

การสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมิน 

คะ 
แนน 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและ
ปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

✓ ✓ ✓ 

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม    

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 3 3 

 

หมายเหตุ 
 * ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หนว่ยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  4 คะแนน 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 : การประเมินผู้เรียน 
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 ในประเด็นต่อไปนี้ 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
การประเมิน 

คะ 
แนน 

เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตามและ
ปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

✓ ✓ ✓ 

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม    

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 3 3 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  : ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0  
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ใน แต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50  
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00  
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50  
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75  
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ใน แต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

การประเมิน 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เป้าหมาย * 
ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน 

โดยกรรมการ 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสูตร 

✓ ✓ ✓ 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้าม)ี 

✓ ✓ ✓ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

✓ ✓ ✓ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

✓ ✓ ✓ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

N/A N/A N/A 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

✓ ✓ ✓ 

10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

✓ ✓ ✓ 
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เป้าหมาย * 
ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน 

โดยกรรมการ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

N/A N/A N/A 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10 10 10 

จํานวนตัวบ่งชี้ทีด่ําเนินการผ่าน 5 ตัวแรก 5 5 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 100 100 

จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ทีด่ําเนินการผ่าน 10 10 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 100 100 

คะแนนที่ได ้ 5 5 5 

 
หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 5 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  5 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 การประเมินผู้เรียน  3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5 5 5 

ค่าเฉลี่ย 3.50 3.50 3.50 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย มีอัตลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

ดนตรีทั้งในและต่างประเทศ 
2. เนื้อหาของหลักสูตรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับศักยภาพของผู้เรียน 
3. หลักสูตรได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
4. หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์

และนักศึกษา 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรสามารถพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการบูรณาการร่วมกันเพ่ิมขึ้นได้ ทั้งใน

มิติของการบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา หรือการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ 
2. ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3. ควรมีการสร้างความเชื่อมโยงหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้ในการ

วางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 6 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 ในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

การประเมิน 
คะ 

แนน 
เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย * 

ผลการประเมนิ 
ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

0 ไม่มีระบบ ไม่มีกลไก ไม่มีแนวคิดในการกํากับติดตาม
และปรับปรุง ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

   

1 มีระบบ มีกลไก    

2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต/ิดําเนินงาน  
มีการประเมินกระบวนการ 

   

3 มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผล
การประเมิน 

✓ ✓ ✓ 

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม    

5 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

   

การบรรลเุป้าหมาย 3 3 3 

 
หมายเหตุ 
 * ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หนว่ยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 3 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ

ตนเอง 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 3 3 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

จุดเด่น 
1. สถาบันมีครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่เหมาะสม และมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
2. สถาบันมีอาคารและห้องที่จัดการเรียนการสอนที่อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนต่อนักศึกษา 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. สถาบันยังขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการให้การบริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดูแลรักษาและ

บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ  
2. คณาจารย์ควรสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และครุภัณฑ์การศึกษา

ต่างๆ ของสถาบันฯ 
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ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 2559 

เป้าหมาย 

ปี 2560 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1     

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที ่2     

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A N/A N/A N/A 

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A N/A N/A N/A 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่2 N/A N/A N/A N/A 

องค์ประกอบที ่3     

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 4.00 4.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 4.00 4.00 4.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 3.00 3.00 2.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่3 3.33 3.33 3.67 3.33 

องค์ประกอบที ่4     

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรปริญญาตร ี 3.33 3.33 3.33 3.33 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตร ีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

3.33 

5 

3.33 

5 

3.33 

5 

3.33  อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตร ีท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 0 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตร ี 5 5 5 5 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์ 2.00 3.00 3.00 3.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่4 2.78 3.11 3.11 3.11 

องค์ประกอบที ่5     

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 3.00 3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 3.00 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่5 3.5 3.5 3.5 3.5 

องค์ประกอบที ่6     
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 3.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่6 3.00 3.00 3.00 3.00 

คะแนนรวมของตัวบ่งช้ีทุกองค์ประกอบ 35.33 36.33 37.33 36.33 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 3.21 3.30 3.39 3.30 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2560 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

องค์ประกอบที ่ จํานวนตัวบ่งช้ี I P O 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกตัวบ่งช้ีใน

องค์ประกอบที่ 2-6 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 2 - - N/A N/A N/A 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.11 - - 3.11 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 N/A 11  

คะแนนเฉลี่ย 3.33 3.50 N/A 3.39 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับ 
คุณภาพด ี

ระดับ 
คุณภาพด ี

N/A ระดับคุณภาพดี  

ผลการประเมนิกรรมการ 

องค์ประกอบที ่ จํานวนตัวบ่งช้ี I P O 

คะแนนเฉล่ียของ 
ทุกตัวบ่งช้ีใน

องค์ประกอบที่ 2-6 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 2 - - N/A N/A N/A 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.11 - - 3.11 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 - 11  

คะแนนเฉลี่ย 3.19 3.50 N/A 3.30 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับ 
คุณภาพด ี

ระดับ 
คุณภาพด ี

N/A ระดับคุณภาพดี 
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ผลการประเมนิของกรรมการ - เชิงคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
 1. อาจารย์มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบ มีความสามารถเป็นเลิศและมีความหลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 1. ควรรักษากลุ่มของคณาจารย์ประจําไว้ให้ได้ 
 2. ควรนําความหลากหลาย นําไปพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการผลิตบัณฑิตถ่ายทอดคุณลักษณะที่มี
ความหลากหลายของคณาจารย์ ไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ของบัณฑิต 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
 N/A 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 1. ควรมีการพิจารณาถอดบทเรียนจากผลการดําเนินการ สมรรถนะและผลความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และแนวโน้มของสังคม ตลาดแรงงาน เพ่ือนําไปพัฒนานักศึกษาที่ยังคงอยู่ ทั้งนี้ ต่อยอดไปยังการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
 N/A 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 1. พิจารณาประเด็นในการประเมินคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยปรับเปลี่ยนเครื่องมือการ
ประเมินและการกําหนดนิยามของประเด็นย่อยในการประเมินให้ครอบคลุมและสอดคล้องทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอาจจะประสานกับเกณฑ์ MusiQuE ไปพร้อมๆ กัน 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
 1. คุณภาพและคุณวุฒิของคณาจารย์ที่เพียบพร้อมและหลากหลาย รวมถึงงานวิชาการที่หลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 2. การพิจารณาปรับปรุงกระบวนการบริหารคณาจารย์ หลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 
 3. การใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิจารณางบประมาณที่ได้รับ เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์ 
นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 
 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
 N/A 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 1. ทบทวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ / ผลการเรียน /  

 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม 
 1. งบประมาณสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ มีความเพียงพอต่อความต้องการ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 1. การจัดทําฐานข้อมูล เพ่ือการกํากับ ติดตาม ดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 
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คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 

 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561        
         ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง 
 
    
 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561  
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน 
    

 
 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ 
    
  
 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ 

 
 
 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี 

    
 
 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : Dr. Jean-David Caillouët     

  
 
 ลายเซ็น :       วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : Dr. Elissa Miller-Kay 
   
 
 ลายเซ็น :        วันที่รายงาน : 19 กรกฎาคม 2561 
  เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ (ผู้รักษาการแทนคณบดี) 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

 
 


