
!  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2558 

(สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) 

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

!1



!2



คำนำ 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2558 ฉบับนี้ สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการของ สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารวิชาการยิ่งขึ้น 
 ในการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดำเนินการที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ใช้ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัว ตามที่
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้กำหนดไว้ และได้ทำการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในปี
ต่อไปไว้ด้วย กรอบเวลาในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – 
กรกฎาคม 2559) อันเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพการบริหารวิชาการ ตามเจตนารมย์ของ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป 

        (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์) 
          อธิการบดี 
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บทที่ 1  

ส่วนนำ 

บทสรุปผู้บริหาร  

 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดย
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสำนักวิชา เท่ากับ 3.82 และในระดับสถาบัน เท่ากับ 
4.12 รายงานผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2558 มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 ด้านการผลิตบัณฑิตมีผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับพอใช้ สำนักวิชาและสถาบันมีสัดส่วนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นจุดแข็ง โดยในปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาและสถาบันมีอาจารย์ที่มีวุฒิการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน และเทียบเท่าปริญญาเอกจำนวน 1 ท่าน มีอาจารย์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญา
เอก 1 ท่าน และอาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก สกอ. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศอีก 1 ท่าน 
อย่างไรก็ดีแม้ว่าหลักสูตรจะมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราส่วนที่สูง ในปีการศึกษา 2558 แต่สำนักวิชา
และสถาบันยังไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจำเป็นต้องการเวลาระยะหนึ่งในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการ ในด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ แม้ว่าคณาจารย์จะมีการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องแต่การเผย

แพร่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 ด้านการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี ผลการประเมินในระดับดีมาก โดยมีกิจกรรมที่โดด
เด่น ประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นอกจากนี้สำนัก
วิชาและสถาบันยังมีเครือข่ายทางวิชาการในสาขาดนตรีที่กว้างขวาง มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
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ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือของ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

กระทรวงวัฒนธรรมท่ีร่วมกันจัดทําโครงการจัดตั ้งสถาบันดนตรีในรูปแบบของสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี 
(Conservatory) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาใน วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงบําเพ็ญ
พระกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้

ก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาชาติ ครั้นเม่ือศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมในเวลาน้ัน กราบทูลโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา”  

วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ
จัดต้ังสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ เมื่อ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 การประชุมครั้งที่ 4/2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีสํานักงบประมาณได้เสนอแนะเพ่ือให้
สามารถของบประมาณแผ่นดินดําเนินการในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้  

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงอุตสาหกรรมขอใช้พ้ื
นที่ 14 ไร่ บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขันเดิม เชิงสะพานพระรามแปด ฝ่ังธนบุรี เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้เสด็จพระราชดําเนิน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทอดพระเนตรสถานท่ี ท้ังอาคารโรงล้างขวด 
(ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดําริ (กปร.) ได้บูรณะและใช้เป็นสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษประสานงานโครงการในพระราชดําริและมูลนิธิชัยพัฒนา) อาคารอํานวยการโรงงานบางย่ีขัน (เดิม) และอาคารอนุ
รักษ์ซ่ึงอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร  

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอนุมัติงบ
ประมาณจํานวน 22,535,750 บาท สําหรับการดําเนินการเบื้องต้นของโครงการ ฯ  

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะทํางานด้านออกแบบก่อสร้าง และ

สถาปัตยกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

วันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ขอใช้พื้นท่ี
บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้ังสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังตอบอนุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้อาคาร
ราชพัสดุของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารอํานวยการ ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือปรับปรุง
เป็นเงิน 20 ล้านบาท และได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 10 ล้านบาท  

วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาใช้พื้นท่ีว่าง 1,730 ตารางเมตรในบริเวณโรงงานบางยี่ขัน (เดิม) เป็นที่สร้างอาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2557 ในการก่อสร้างเป็นเงิน 127,599,000 บาท โดยบริษัท
สถาปนิก A 49 จํากัด ภายใต้คําแนะนําของ อาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ซ่ึงเป็นผู้ออกแบบ เริ่มก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2554 
อาคารดังกล่าวเป็น อาคาร 4 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอย 4,180 ตารางเมตร  

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารอํานวย
การสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมกับอาคารของมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคารของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

ประสานงานโครงการในพระราชดําริ (กปร.) และทรงเจิมศิลาฤกษ์ อาคารเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอํา
นวยการน้ีมีพื้นที่ใช้สอย 1,674 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นหอประชุม ช้ันที่สองเป็นสํานักงานสถาบัน ฯ  
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ในการเสด็จพระราชดําเนินเปิดอาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เม่ือวันที ่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับส่ังกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งไปร่วมรับ
เสด็จ ฯ ในงานดังกล่าวว่า ให้กรมศิลปากรบูรณะอาคารอนุรักษ์ท่ีตั้งอยู่ข้างอาคารอํานวยการ แล้วมอบให้สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์  

กรมศิลปากรได้สนองพระราชดําริโดยได้ต้ังงบประมาณ 36 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 เพื่อ
บูรณะการดําเนินงานแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557  

อาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบกลางเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นจํานวน 2,357,600 บาท การ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555  

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 พระครูศิริธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้ทรงเจิมพระราชทานแล้ว  
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 

2555  
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้นําพระราชบัญญัติ สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ลงพระปรมาภิไธย

ในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ย้ายที่ทํางานจากตึก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มาปฏิบัติงานท่ีอาคารอํานวยการของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขท่ี 2010 
ถนนอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700  

ประวัติความเป็นมาสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสํานักวิชาแรก คือ สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ เพื่อ

สร้างความแข็งแรงและพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาดนตรีของสถาบันในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ทาง

ด้านดนตรีที่เข้มข้น ทั้งวิชาทักษะและวิชาดนตรีแบบบูรณาการ นอกจากน้ี สํานักวิชายังให้ความสําคัญกับการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม พร้อมทั้งสนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์เปิดสอนใน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญาภาษาไทย ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor 
of Music, B.M. (Music) โดยมี อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ ดํารงตําแหน่งรักษาการแทนคณบดี  

ปรัชญา  
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและมีความเข้าใจในศิลปะการดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสําคัญ

ของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการองค์
ความรู้เพื่อ สร้างสรรค์งานทางดนตรี งานค้นคว้า วิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อ สังคม รวมทั้งมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ  
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

1. ปรัชญา 
 ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน  

 Music of Life, Music of Land Musique de la Vie et de la Terre  

2. ปณิธาน 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดต้ังขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะเทิดพระเกียรติ และสืบสาน พระปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่

สาธารณชน โดยการเป็นตัวหลักสําคัญ ในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย  
  
3. วิสัยทัศน์  

เป็นสถาบันดนตรีช้ันนําระดับนานาชาติ 
To be a Leading International Conservatory of Music  

4. พันธกิจ  
 1. เป็นสถาบันดนตรีท่ีสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มี ความคิด สร้างสรรค์ 
และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสม กับบริบทของสังคม 
 2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กับสังคม  
 3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

5. ค่านิยม  
Passionate 

รักในดนตรี รักในการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน  
Grace 

สง่างาม มีความสง่างาม และมีศักด์ิศรีในตน  
Visionary 

มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซึ้ง กว้างไกล  
Integrated 

ประสานความแตกต่าง  
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย  

สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับช้ัน  
Modesty 

อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อผู้อ่ืนได้  
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

!  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 2. โครงสร้างการบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย  
  1) สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
   1.1 งานหลักสูตรและการสอน 
   1.2 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
   1.3 งานกิจการนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
  2) สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
   2.1 งานบริหารทั่วไป นิติกร และบุคลากร 
   2.2 งานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
   2.3 งานแผน กายภาพ งบประมาณและประกันคุณภาพ 
   2.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ผู้บริหาร  
   1) รองศาสตราจารย์ คุณหญิง วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์  อธิการบดี 
   2) อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
   3) อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   4) อาจารย์ศุภพร  สุวรรณภักดี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   5) อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์     ผู้รักษาการแทนคณบดี  
           สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์    
   6) นาย ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ        ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2558 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ จำนวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 4 ปี) เริ่มรับนักศึกษารุ่นที ่1 เปิดสอน
เป็นปีการศึกษาแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม 

ปรัชญาของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความ
สำคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและสามารถบูรณา
การองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง  
 (2) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ให้
เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของสังคม 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ    64 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ   26 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก    6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
ตารางที่ 1.1 โครงสร้างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

จำนวนนักศึกษานักศึกษา  
 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1.2 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม่และจำนวนนักศึกษารวมทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2558 

 ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมด 30 คน ปริญญาตรี 30 คน มีนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 16 คน 

ตารางที่ 1.3 จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามหลักสูตร 

หมายเหตุ สำรวจเมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2559 

หมวดวิชา 

หลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(30 นก.)

หมวดวิชาเฉพาะ  
(96 นก.) หมวดวิชา 

เลือกเสรี 
(6 นก.)

รวม 
ตลอด 
หลักสูตร

มนุษย

ศาสตร
สังคมศาสตร์ ภาษา

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ทักษะ

ปฏิบัติ 

สร้าง

เสริม

วิชาชีพ

เลือก

ดุริยางคศาสตร์ 6 6 12 6 64 26 6 6 132

ระดับการศึกษา นักศึกษาใหม่  
ปี 2558

นักศึกษา  
ปี 2557

นักศึกษารวมทุก

ชั้นปี

บัณฑิตสำเร็จการศึกษาปี 
2556

ปริญญาตรี 16 14 30 -

รวม 16 14 30 -

หลักสูตร

นักศึกษาใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่  2 นักศึกษาทุกชั้นปี

นักศึกษาสำเร็จ

การศึกษา 
ปีการศึกษา 2557

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ดุริยางคศาสตร์ 6 10 16 3 11 14 9 21 30 -

รวม 6 10 16 3 11 14 9 21 30 -
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จำนวนอาจารย์และบุคลากร  
 อาจารย์สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ จำแนกตามประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปี การศึกษา 
2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1.4 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามประเภท ตำแหน่งวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 หมายเหตุ: *รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
  

สำนักวิชา

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์

รวมป.ต
รี

ป.โท ป.เอ
ก

ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท ป.เอ
ก

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ 0.5 3 2 - - - - - - 5.5

รวม 0.5 3 2 - - - - - - 5.5
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และอาคารสถานที ่
ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น 

182,760,823 บาท และได้นำไปใช้ในการบริหารงานสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสำนักงานสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 
โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดดังนี้ 
ตารางที่ 1.11 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในปีงบประมาณ 2559 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบ
ประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น 163,033,800  บาท  และได้นำไปใช้ในการบริหารงานสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสำนักงาน
สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา  โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดดังนี้ 
ตารางที่ 1.12 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 24,053,057
ค่าตอบแทน 8,946,700
ค่าใช้สอย 5,627,600
ค่าวัสดุ 1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค 1,563,000
ค่าครุภัณฑ์ 25,740,543
ค่าปรับปรุงออกแบบภายในศูนย์เรียนรู้ 17,320,000
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 65,791,600
ค่าปรับปรุงอาคารอนุรักษ์ 60,800
ทุนการศึกษา 6,750,000
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 800,000
งบกลาง 1,000,000
โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,264,763
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 14,000,000
งานบริการวิชาการ 4,000,000
แผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,150,000

รวม 182,760,823

หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 33,059,173
ค่าตอบแทน 14,297,692
ค่าใช้สอย 10,026,051
ค่าวัสดุ 3,849,000
ค่าสาธารณูปโภค 1,563,000
ค่าครุภัณฑ์ 41,763,700
ค่าใช้จ่ายการวิจัย 1,000,000
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ 4,925,000
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 14,653,675
ค่าปรับปรุงอาคารเก็บเครื่องดนตรี 6,000,000
ค่าปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 500,000
ทุนการศึกษา 11,649,000
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 660,000
งบกลาง 1,000,000
โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 487,510
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 10,000,000
งานบริการวิชาการ 4,000,000
แผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000

รวม 163,033,800
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บทที่ 2  

ส่วนสำคัญ 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
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บทที่ 2 

ผลการดำเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพ 

 การรายงานผลการดำเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลตามองค์ประกอบ
คุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 องค์ประกอบ

จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้จะนำเสนอผลการประเมินในภาพรวม จากนั้นจึงนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมิน
คุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบตามลำดับ 
 ลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครั้งนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและ ตัวบ่งชี้
เชิงปริมาณ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจำนวนข้อและระบุว่าผลการดำเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดำเนินการใด ๆ 
หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 
โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็น
คะแนนทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกำหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ 
 สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ หรือผลการประเมินโดยภาพรวม มี

เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
  
  คะแนนเฉลี่ย ความหมายผลการประเมิน 
  0.00 – 1.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51 – 2.50  การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 – 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 
  3.51 – 4.50  การดำเนินงานระดับดี 
  4.51 – 5.00  การดำเนินงานระดับดีมาก 
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2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 2.1.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

 จากตารางที่ 2.1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในภาพรวมทุกองค์ประกอบจาก ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. ในระดับสำนักวิชา เท่ากับ 3.82 และในระดับสถาบัน เท่ากับ 4.12 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีจำนวน 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย การองค์ประกอบที่ 3 การบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม และ องค์ประกอบที่ 4 
การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีจำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์
ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต รายละเอียดผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ มีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่
จำนวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมด

จำนวนตัวบ่งชี้ 
ที่ดำเนินการ

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 
สำนักวิชา

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

สถาบัน

ความหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 6/5 6/5 2.71 3.34 ระดับพอใช้

2. การวิจัย 3 3 4.67 4.67 ระดับดีมาก

3. การบรกิารทางวชิาการแกส่งัคม 1 1 5 5 ระดับดีมาก

4. การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 1 1 5 5 ระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ 2/3 2/3 4.5 4.28 ระดับดี

รวม 13 13 3.82 4.12 ระดับดี
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้
เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้ หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ตัวบ่งชี้    
 ระดับคณะวิชา  จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  ตัวบ่งชี้ที ่1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งช้ีที ่1.3 อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
  ตัวบ่งช้ีที ่1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   
 ระดับสถาบัน  จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  ตัวบ่งชี้ที ่1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งช้ีที ่1.3 อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งช้ีที ่1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับ
ผิดชอบ  

เกณฑ์การประเมิน  
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  

สูตรการคํานวณ  
  คะแนนที่ได้ = ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร / จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิด
ชอบ 

หมายเหตุ: หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็น
ชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ 
ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตร การดำเนินงานปีการศึกษา 2558 คะแนน

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต บรรลุเป้าหมาย 3.12
คะแนนเฉลี่ย 3.12

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.00 คะแนน 3.12 คะแนน 3.12 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน - ข้อ 3.06 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3.00 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3.12 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3.00 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.1-1(1) รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม ความ

ก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือ

สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร  
 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก / จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด x 100 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก / ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5 

หมายเหตุ:  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีท่ีมี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำท่ีระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย  

ผลการดำเนินงาน 
รายการ ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5.5
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุุเป้าหมาย มีอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 60 

การประเมินตนเอง 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  = 5.5 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  = 2 คน     
      เท่ากับร้อยละ  = 36.36 
      คิดเป็น   = 4.54 คะแนน 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คะแนน 4.54 คะแนน 4.55 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน - ข้อ 3.57 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ - ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง - ข้อ 4.54 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป - ข้อ 4.50 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.2-1(1) ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ ตำแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ ตำแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์  
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)
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อาจารย์ ศุภพร สุวรรณภักดี  
1-7099-00150-60-2 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2554) 
- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

อาจารย์ Frank Joachim Reich  
C910HC13V 
- Konzertexamen (Piano) Music Conservatoire Cologne, Germany (2536) 
- Kunstlerische Ausbildung (Piano) Musikhochschule Karlsruhe, Germany (2533) 
- Diplommusikerziehung (Music Education) Musikhochschule Karlsruhe, Germany (2530)

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 สิทธิชัย เพ็งเจริญ 
3-1011-00320-07-9 
-  ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนำไปใช้ในการ
เรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงาน ดัง
กล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  

อาจารย์ประจําคณะที่ดำรงตําแหน่งทางวิชาการ / จํานวนอาจารย์ประจำคณะท้ังหมด x 100 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ / ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตํา
แหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

รายการ ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2558
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5.5
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 0
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ 0
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 0
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 0
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 บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.67 คะแนน 0 คะแนน 0 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน - ข้อ N/A คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ - ข้อ 0 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 0 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 1.67 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.3-1(1) ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ จำแนกตามประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 
2558
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  ปัจจัยสำคัญประการหน่ึงสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ 
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเช่ือมโยงไปสู่ การ
วางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  

เกณฑ์การประเมิน  
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนํามา

เทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าท่ีกําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ บัญญัติไตรยางศ์
ดังนี้  
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5  
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
 1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (StudentCreditHours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลง
ทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  
    SCH  =  ∑nici  
    เม่ือ ni  =  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที ่i  
    ci  =  จํานวนหน่วยกิตของวิชาที ่i  
 2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี/จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  

การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ 
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา  

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา  
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ = 8: 1  

สูตรการคํานวณ  
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
เต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน / สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 
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2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน  
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้  

คะแนนที่ได้ = (20 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1) / 10 x 5 
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ผลการดำเนินงาน 
 FTES  = 1344/44  
  = 30.55  
 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ  = 30.55/5.55 
        = 5.55 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   = (5.55-8/8)*100 
        = -30.63  
 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น   =  0 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ 
0 คะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน - ข้อ 0 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ - ข้อ 0 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง - ข้อ 0 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป - ข้อ 1.50 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.4-1(1) ตารางการคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือกา
รดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาท้ังด้านวิชาการและ การใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหว
ในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสำคัญกับการบริการที่มี

คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง  

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ/สถาบัน  
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา  
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 
3- 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ
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ผลการดำเนินงาน 
ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
1 การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ/สถาบัน 

1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการกำหนดตารางการให้คำปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา โดยพิจารณา
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและในภาพรวมของชั้นปี และมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
ความเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละคนทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา (1.5-1(1) คำสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 และ 1.5-1(2) คำสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559) 

2. มีการหารือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาในการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  การ
พัฒนาทักษะ วินัยและประสบการณ์นักศึกษา การดูแลสุขภาพและอนามัย กิจกรรมกีฬา รวมถึงบริการ
และสวัสดิการต่าง ๆ ของสถาบัน (Student Agreement ปีการศึกษา 2558) 

3. สำนักวิชาและสถาบันได้ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที ่20 มิถุนายน 2558 
สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง กิจกรรมประกอบด้วย การให้ข้อมูลถึงประวัติของสถาบันฯ ปรัชญา วิสัย
ทัศน์และพันธกิจ การแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา การชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา การปฏิบัติตน สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาที่สำนักวิชา
และหลักสูตรจัดให้ และการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  (1.5-1(3) รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  วาระการประชุมเรื่องฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุม
ทราบ ที่ 1.2.1.2 เรื่อง รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558) 

4. มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณาจารย์ ร่วมกับอธิการบดีในทุกวันจันทร์ เพื่อติดตามผล
ดำเนินงาน วิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน กำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล (1.5-1(4) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรและสำนักวิชา) 

5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยในปี
การศึกษา 2558 มีอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 6 ท่าน ดูแลนักศึกษาจำนวน 30 คน อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลและให้คำ
ปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบัน 
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2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. คู่มือนักศึกษา (1.5-2(1) คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558) 
3. เว็บไซต์ และ Facebook ของสํานักวิชาและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 1) www.pgvim.ac.th 2) 

www.facebook.com/PGVIMusic)  
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามจุดต่าง ๆ ภายในสถาบัน และจุลสารของสถาบัน  

ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรในระดับนานาชาติดังนี้ 
1. นายกวิรัตน์ ไทรเมฆ และนายพงศ์ธร เตชะบุญอัคโข ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและนำ
เสนอผลงานบทประพันธ์ ในงาน Southeastern Ensemble for Today’s & Tomorrow’s Sound (SETTS) ณ 
Raffles Institution (เมษายน 2559) ประเทศสิงคโปร์ งบประมาณค่าใช้จ่าย 39,000 บาท โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศและสัปดาห์โครงการพิเศษ (Project 
Week) (1.5-2(2) รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการสนับสนุน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศและสัปดาห์โครงการพิเศษ (Project Week)) 

2. นายณัฐพัชร์ กิระวิโรจน์ ได้รับทุนให้เข้าร่วมอบรมระยะสั้น Kendall Berrs Horn Camp ในระหว่างวันที ่
(เมษายน 2559) ณ รัฐนิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา งบประมาณค่าใช้จ่าย 20,000 บาท โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศและสัปดาห์โครงการพิเศษ 
(Project Week) (1.5-2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่7/2559 (รอบพิเศษ) 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 1.2.1 เรื่องรายงานผลการเข้าร่วมงาน Kendall Betts Horn Camp ของ 
นายณัฐพัชร์ กิระวิโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รหัสนักศึกษา 581101081) 

3. นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาของ
สถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ การเข้าชมการแสดง
ดนตรีของอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเข้าร่วมวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่ง
เป็นวงระดับกึ่งอาชีพระดับชาติ ที่ได้รับการยอมรับและได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงานระหว่างประเทศ 
อาทิ ความร่วมมือกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรกัมพูชา และกระทรวงวัฒนธรรม

3 ในปีการศึกษา 2558 สถาบันเริ่มรับนักศึกษาเป็นปีที่สอง ยังไม่มีนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
1. สำนักวิชาและสถาบันได้ดำเนินการร่วมกันการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการให้บริการ 
ซึ่งครอบคลุม 1) การให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในสำนักวิชา/สถาบัน 2) การ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา และ 3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่มและการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับการประเมินผลผ่่าน
แบบสอบถาม 

2. ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่มพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดับที่ดี แต่มีการประเมินอยู่ในระดับพอใช้สำหรับประเด็นในด้านช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
และมีข้อเสนอแนะในการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทั้งในรูปแบบของสื่อดิจิตอลและ
การสื่อสารภายใน (ป้ายประกาศ) รวมทั้งอาจารย์มีข้อเสนอแนะว่านักศึกษาของสถาบันฯ มีความหลาก
หลายและพัฒนาการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกับหลักสูตรของสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะ จึงควรมีการ
กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษาเฉพาะบุคคล  

3. ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันได้เพิ่มเติมการประเมินผลผ่าน
แบบสอบถาม ร่วมไปกับการอภิปรายกลุ่มกับนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อยู่ในระดับ มาก 3.67 คะแนน  ความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก  3.85 คะแนน รวมทั้งผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับที่ดี (1.5-4(1) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การให้คำปรึกษา การ
บริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมนักศึกษา สิ่งสนับสนุนทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา)

5 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

1. ในปลายภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษา 
การบริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมนักศึกษา ที่ประเมินผ่านการอภิปรายกลุ่มกับนักศึกษา นักศึกษา
มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 สำนักวิชาและสถาบันได้เพิ่มเติมช่องทางในการสื่อสารข้อมูลโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการเผย
แพร่ข้อมูลผ่าน Facebook ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา (www.facebook.com/
pgvsorganization) รวมทั้งสถาบันฯ ยังได้จัดให้มีป้ายอิเลกทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในให้กับ
นักศึกษา เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบัน ทำให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันได้มากขึ้น 

2. ในด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา จากการประเมินคณาจารย์มีความเห็น
ว่าลักษณะของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีความหลากหลายและพัฒนาการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกับ
หลักสูตรของสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะ การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเน้นให้เหมาะสมกับการ
พัฒนานักศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งหลักสูตรและสำนักวิชาได้่พิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษาในปีการศึกษา 2559 ให้มีความสอดคล้องและเอื้อต่อความจำเป็นในการพัฒนาตนเองเฉพาะด้าน
ของนักศึกษา (1.5-5(1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที ่2 และ 3 ปีการศึกษา 
2559)  

3. นอกจากนี้ในด้านการให้บริการ สำหรับปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาและสถาบัน ได้เปิดให้บริการฐาน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักศึกษา และเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาสามารถแจ้งถึงความ
ต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรได้ ทั้งกับอาจารย์ที่ปรึกษา และการประชุมร่วม
นักศึกษา คณาจารย์ (Assembly)

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

6 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับนักศึกษาเป็นปีที่สอง และยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จ
การศึกษา

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 5 ข้อ 4 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 ข้อ 4 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 5 ข้อ 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ 4 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.5-1(1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558
1.5-1(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559
1.5-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  วาระการประชุมเรื่องฝ่าย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ ที่ 1.2.1.2 เรื่องรายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการ
ศึกษา 2558

1.5-1(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิญประชุมคณาจารย์ ร่วมกับอธิการบดีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรและสำนักวิชา

1.5-2(1) คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
1.5-2(2) รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการสนับสนุนนักศึกษาแลก

เปลี่ยนต่างประเทศและสัปดาห์โครงการพิเศษ (Project Week)
1.5-2(3) จุลสารของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.5-4(1) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมนักศึกษา สิ่ง
สนับสนุนทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

1.5-5(1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดำเนินการท้ังโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้
รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
ประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ที ่ คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ นาหลัก 
PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อย่างยั่งยืน  

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
 (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด
ชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป  
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม  
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย - 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ - 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม  
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป  
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
1 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดำเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม โดยในปีการศึกษา  2558 มีการดำเนินงานในการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะความเป็นผู้นำและการ
ทำงานร่วมกันของนักศึกษา (1.6-1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 
2558) 

2. สำนักวิชาและสถาบันเป็นแกนหลักในการกำหนดแนวทางของแผนกิจกรรม และเปิดโอกาสให้องค์การ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยตนเองภายใต้

การดูแลของอาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชา (1.6-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2558) 

3. ในปีการศึกษา 2558 มีโครงการและกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้วางแผนและบริหารจัดการโครงการ 
ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และสัปดาห์โครงการพิเศษ ( Project 
Week) โครงการดนตรีเพื่อประชาสังคม - กิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ โครงการรับน้องสัมพันธ์ 
Unison สามชั้นปี (วิชาการ) โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี กีฬาและสันทนาการ (กีฬาและ
การส่งเสริมสุขภาพ) โครงการดนตรีเดินได้(บำเพ็ญประโยชน์) โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี 
สมาธิเพื่อการพัฒนา (คุณธรรมจริยธรรม) โครงการดนตรีข้ามรั้ว(ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) และ
โครงการไหว้ครู
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2 แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ของสำนักวิชา และสถาบัน ฯ ในปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรมและ
โครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีการ
ดำเนินการในโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ จาก 11 โครงการในแผน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1.6-2(1) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2558, 1.6-2(2) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558) 

1. โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และสัปดาห์โครงการพิเศษ ( Project Week) เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาในเชิงวิชาการผ่านการเสริมประสบการณ์และความรู้ต่างๆ นอกเหนือ
จากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทั้ง
ในและต่างประเทศ โดย นักศึกษาได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรระดับนานาชาติ ได้แก่ 
Martin Studer, Prof. Laurens Patzlaff, Prof. Leslie Tan, Prof. Bernd Asmus, Prof. Katharina Brand ใน
ด้านดังต่อไปนี้ การใช้คีตปฏิภาณ, ดนตรีบาโรค, แนวปฏิบัติการแสดงดนตรี, ดนตรีเชมเบอร์, และอบรม
เชิงปฏิบัติการเปียโน รวมทั้งการสนับสนุนทุนให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ประสบการณ์ทางดนตรีให้กับนักศึกษาของสถาบัน และมีเวทีในการแสดงความสามารถในระดับ
นานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ใน
ประเด็นของ (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด
ชอบ 

2. โครงการดนตรีเพื่อประชาสังคม - กิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นโครงการที่เน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีสู่งานทำงานภาคสนาม โดยการฝึกสอนให้กับเยาวชน
ในชุมชนบางยี่ขัน ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเป็นการทำงานบูรณาการผ่าน
การเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม (Music for Society) และ นำเสนอผลของโครงการ
ผ่านการจัดการแสดงละคร และดนตรีของเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในประเด็นของ (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

3. โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี (วิชาการ) เป็นโครงการที่เสริมสร้างพื้นฐานความรู้ทางด้าน
ดนตรีทั้งในทฤษฎีดนตรี และการปฏิบัติทางดนตรีของนักศึกษา นำไปสู่การสร้างความสามัคคีระหว่าง
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ผ่านการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงผ่านการลงมือทำโดยนักศึกษา 
กิจกรรมมีการเรียนรู้ดนตรีผ่านการขับร้องประสานเสียง และกิจกรรมเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง 
นำไปสู่ความเข้าใจทางดนตรีทางด้านทฤษฎีดนตรีมากขึ้น ผ่านการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในประเด็นของ (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา
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2 4. โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี กีฬาและสันทนาการ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในด้านกีฬา โดย
การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ
สถาบัน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส ซึ่งสอดคล้องกับ
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในประเด็นของ (4) ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5. โครงการดนตรีเดินได้ (Music on the go) แสดงให้เห็นถึงความนักศึกษามีตระหนักต่อชุมชนและสังคม ใน
ด้านการบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผ่านกิจกรรมดนตรี นำไปสู่ความเข้าใจ
สังคมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านการบรรเลงดนตรี และกิจกรรมทางด้านดนตรีกับเยาวชนในพื้นที่ชุมชน
บางยี่ขัน โดยได้เลือกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ซึ่งมีพื้นที่ติด
อยู่กับสถาบันดนตรีในการดำเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในประเด็นของ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ 

6. โครงการดนตรีข้ามรั้ว กิจกรรมการแสดงดนตรีของนักศึกษาในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผนวก
กับความรู้ทางวิชาการดนตรี โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมประกอบไป ด้วยการฝึกซ้อมดนตรีร่วม
กันของนักศึกษา การแสดงดนตรีของนักศึกษา ทั้งนี้มีการคัดเลือกบทเพลงที่ฟังง่าย คุ้นห ูและเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ใน
ประเด็นของ (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4)  

7. โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างในด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้ ให้กับนักศึกษาของสถาบันสู่การพัฒนาทางด้านการเจริญสติและสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาในดนตรีได้ อาทิ การแสดงดนตรีเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน (recital) ซึ่ง
สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในประเด็นของ (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กิจกรรมมุ่งให้นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามากขึ้น 
รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีความเข้าใจ
ในกระบวนการลงทะเบียน-เพิ่ม-ถอนในรายวิชา อีกทั้งยังเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่
ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสถาม-ตอบ ข้อสงสัยได้
อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ใน
ประเด็นของ (2) ความรู้ (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะในการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี สอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในประเด็นของ (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.facebook.com/pgvsorganization/ และประกอบไปด้วย  

1) การแสดงดนตรีของนักศึกษา ปีที่ 3 (Da Capo) 
2) การแสดงดนตรีของนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 1 

ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3) การแสดงดนตรีของนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 2 

ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
4) การแสดงดนตรีของนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3 

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การแสดงดนตรีของนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งนำไปสู่เครือข่ายของ
นิสิตนักศึกษา รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านดนตรี อาทิ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ กิจกรรมในภาพรวมมี
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3 1. ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันได้จัดให้มีการอบรมกิจกรรมวิชาการให้กับนักศึกษาในด้าน
การประกันคุณภาพ โดยเชิญวิทยากร อ.ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ มาอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้าน
กระบวนการดำเนินงานแบบ PDCA รวมทั้งมีการมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สำหรับโครงการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อนำกระบวนการคิดแบบ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา จากความรู้ในการอบรมดังกล่าว (1.6-3(1) หนังสือเชิญ อ.ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์)

4 การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษากำหนดให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรม 
และมีการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานครั้งต่อไป ในปีการ
ศึกษา 2558 มีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้ (1.6-4(1) วาระการประชุมองค์การนักศึกษา) 

1. การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการประเมินทั้งในระหว่างการ
ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการประเมินภายหลังการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

2. มีการรายงานผลการประเมินโครงการของหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ (1.6-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่7/2558 วันพุธที ่1 
กรกฎาคม 2558 วาระ 1.2.1.2 เรื่อง รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2558, 1.6-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที ่8 เมษายน 
2559 วาระ 1.2.7 เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการสัปดาห์กิจกรรมโครงการพิเศษด้านดนตรี (Project 
Week) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558) 

3. มีการนำผลการประเมินโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเป็นบทเรียนในการพัฒนารูปแบบการดำเนิน
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การดำเนินงานของนักศึกษาในโครงการ “Da Capo” ปีการศึกษา 
2558 พบปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) ความล่าช้าของการออกจดหมายเชิญซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อการเชิญนักแสดง และการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และ 2) การสื่อสาร
ทำความเข้าใจภายใน และ 3) ปัญหาด้านสถานที่ห้องเก็บตัวนักแสดง ซึ่งในการดำเนินโครงการ “Da 
Capo” ครั้งต่อไปสำหรับปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีการวางแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ โดยจัดเตรียม
ให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนการเริ่มงาน รวมทั้งมีการแจกแจงราย
ละเอียดของงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาในการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้น (1.6-4(4) 
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา)
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5 ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการรายงานผลการประเมินแผนงานเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1.6-5(1) รายงานการประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558) 

1. จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรได้พบปัญหาใน
การดำเนินงาน และได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผลการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2557 พบว่า รูปแบบของกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในปี 2557 แม้จะครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้านรวมถึงทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 แต่ยังขาดความหลากหลายของรูปแบบในการดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม กีฬา 
หรือการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้มี
การปรับรูปแบบของกิจกรรมให้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีความชัดเจนและมีความหลาก

หลาย (1.6-5(2) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 
กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.3 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 
2558) 

2. ทั้งนี้งานด้านกิจการนักศึกษา ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการดำเนินกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมดังต่อ
ไปนี้ โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี ในด้านวิชาการ กีฬาและสันทนาการ โครงการดนตรีเดิน
ได้ (Music on the Go) โครงการน้องพี่สีเทอร์ควอยซ์ สมาธิเพื่อการพัฒนา และโครงการดนตรีข้ามรั้ว 
เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันและสามารถดำเนินกิจกรรมโดยองค์การ

นักศึกษา โดยให้กิจกรรมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน  ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม) นำไปสู่
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ 

3. จากการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี 2558 พบว่านักศึกษาสามารถนำกระบวนการ
คุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งบางกิจกรรมมีการบูรณาการกับรายวิชา อาทิ รายวิชาดนตรี
เพื่อประชาสังคมกับโครงการกิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ รายวิชาดนตรีเชมเบอร์ และทักษะวิชา
เอกกับโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

6 ในการจัดทำร่างแผนของปีการศึกษา 2559 เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารสถาบัน วันที ่26 กรกฎาคม 
2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการปรับปรุงแผนตามประเด็นดังต่อไปนี้ (1.6-6(1) แผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2559) 

1. ย้ายกลุ่มโครงการสัปดาห์โครงการพิเศษ (Project Week) ไปบริหารจัดการโดยสำนักวิชา เนื่องจากมี
ความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง รวมทั้งพิจารณาเพิ่มกรอบงบประมาณในโครงการ
สนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เนื่องด้วยจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น  

2. จัดกลุ่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (สำนักวิชา-ฝ่ายกิจการนักศึกษา) และดนตรีเพื่อประชาสังคม - 
กิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มาบริหารจัดการโดยสำนักวิชาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษา เพื่อให้สามารถประสานงานได้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินงานของหลักสูตร 

3. ตัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ออกจากแผน เนื่องจากมีความทับซ้อนกับโครงการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีความแข็งแกร่งและมีการดำเนินงาน
ร่วมกับสำนักวิชาได้มากขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการโดยสำนักวิชา 

4. เพิ่มเติมโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ  (สถาบัน-องค์การนักศึกษา) เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา
ในการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กระบวนการเสนอโครงการ และกระบวนการใช้ PDCA ในการ
ดำเนินการกิจกรรม 

5. นอกจากนี้ สถาบันยังได้เสนอให้มีการจัดทำเครือข่ายนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรี
ในประเทศไทย โดยได้มีการหารือ ร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันศึกษาดนตรีในประเทศไทย (เครือข่าย
อุดมศึกษาทางด้านดนตรี) ในการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 คะแนน 5 คะแนน 5  คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 6 ข้อ 5 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.6-1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
1.6-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครั้งที ่1 วันที ่26 

ตุลาคม 2558
1.6-2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558
1.6-2(2) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558
1.6-3(1) หนังสือเชิญ อ.ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ / เอกสารประกอบการอบรมการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา
1.6-4(1) วาระการประชุมองค์การนักศึกษา

1.6-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที ่1 กรกฎาคม 2558 วาระ 
1.2.1.2 เรื่อง รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

1.6-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที ่8 เมษายน 2559 วาระ 1.2.7 
เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการสัปดาห์กิจกรรมโครงการพิเศษด้านดนตรี (Project Week) ภาคการ
ศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

1.6-4(4) รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา

1.6-5(1) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558
1.6-5(2) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 

4.3 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 2558
1.6-6(1) แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของ

แต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังน้ันจึงต้องมี
ระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของ

แต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์

จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงาน
วิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับสำนักวิชาและสถาบัน จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ  
  ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดำเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งการ

สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา

สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คํา
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตี
พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัย
ท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนิน
การตามระบบที่กําหนด  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ
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ผลการดำเนินงาน 
ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558

1 สำนักวิชาและสถาบันมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยในปีการศึกษา 2558 มีการดำเนินงานดังนี้ 
1. สำนักวิชาและสถาบันมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2558 มีการดำเนิน
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย  
1) ระบบสารสนเทศห้องสมุด และ ระบบการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
และฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์  (2.1-1(1) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย http://www.pgvim.ac.th/en/about/
faculties.php)  

3)สถาบันได้จัดทำเว็บไซต์การประชุมวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ และรายงานสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบัน ฯ (2.1-1(2) เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ของสถาบันฯ http://www.pgvim.ac.th/sym/about.php, 2.1-1(3) รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ http://www.pgvim.ac.th/en/features/publications.php) 

2. ในปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาและสถาบันมีแผนในการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน วางแผนกา
รดําเนินงาน รวมท้ัง การประเมินผลการดําเนินงาน  

3. มีศูนย์คอมพิวเตอร์อํานวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูล ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ห้อง
สมุด
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2 สำนักวิชาและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ดังนี้  
1. มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์ ท่านละ 1 เครื่อง รวมทั้ง Computer Lab สำหรับ
นักศึกษา และ คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นจำนวน 16 เครื่อง ในห้องสมุด ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ไร้สาย  

2. มีแหล่งค้นคว้าวิจัย และบริการห้องสมุดที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา โดยห้องสมุดมีบริการหนังสือ โน้ตเพลง แผ่นเสียง ซีดี และ ดีวีดี ทางด้านดนตรี 
ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ หนังสือ 
ตำรา และ สื่อทางการศึกษาอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (2.1-2(1) แผนปฏิบัติงาน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับปรับแผน) 

3. มีบริการสืบค้นผลงานวิจัยสําหรับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการอ้างอิง และการสืบค้นแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำนักวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมการ
ใช้งานการสืบค้นข้อมูลในทุกปีการศึกษา โดยในปี 2558 ได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล เพื่อการ
ค้นคว้าวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (2.1-2(2) 
เอกสารอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์) 

4. สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีอาคารเรียนเพื่อใช้ในการบริหารงาน การเรียน
การสอน และการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ในปี 2558 ดังนี้ 1) อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา เดิมเป็นอาคารอำนวยการโรงงานสุราบางยี่ขันตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงงานสุราบางยี่ขันเดิม เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีชั้นลอยอยู่ระหว่างชั้นในส่วนด้านหลังของอาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม
คิดเป็นจำนวน 1,650 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม "สังคีตวัฒนา" ห้องสำนักงานอธิการบดี 
ห้องสำนักงานสถาบัน ห้องประชุมสภาสถาบัน ห้องประชุมเล็ก ห้องซ้อมรวม ห้องแต่งตัว 2) อาคารคีต
ราชนครินทร์ (อาคารอนุรักษ์ กรมศิลปากร พื้นที่ใช้สอย 691 ตารางเมตร) รูปแบบสถาปัตยกรรมของ
อาคารเป็นแบบตะวันตกเป็นอาคารตึกสองชั้น ผังอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 12.95 เมตร ยาว 34.35 
เมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องเรียน  ทั้งนี้ ในปี 2559 สถาบันได้ดำเนินการเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุง และดำเนินการก่อสร้าง 3) อาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร โดยใช้เป็นพื้นที่สำหรับโรงอาหารและพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา 4) 
อาคาร Music Pavillion พื้นที่ใช้สอย 440 ตารางเมตร โดยใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ทางด้านดนตรี รวมทั้งในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 สถาบันยังได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 6.4 ล้านใน
การจัดสร้าง 5) อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร 

5. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ระบบการประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมถึงระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระบบการบริหารงานอาคาร  

6. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 
กันยายน 2558 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบัน ฯ ไปสู่การเป็นเวทีกลางและ
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เปิดโอกาสให้ บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาค

อาเซียน และเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ใช้ผลงาน
วิจัย มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติกว่า 14 ประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้ง
ภายใน ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ รวมกว่า 50 หน่วยงาน และในการจัดงานได้รับเกียรติ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ Professor Peter Dejans (Director, Orpheus Institute – Ghent, Belgium), Professor 
Malcolm Gillies (Emerius Professor,Australian  national University,Canberra Visiting Professor,King’s 

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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2 7. จัดให้มีศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professors) ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอก 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย ในช่วงระยะเวลาการจัดประชุมวิชาการ รวมทั้งได้จัดการอบรม
ในหัวข้อ “การวิจัยสร้างสรรค์และการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาดุริยางคศาสตร์”โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ ์ ธรรมบุตร และ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง เพื่อเป็นการส่ง
เสริมงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (2.1-2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงิน
อุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที ่27 กรกฎาคม 2559) 

8.ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติซึ่งดำเนิน
การโดยสถาบัน

3 สำนักวิชาและสถาบันมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่คณาจารย์ในการ

ทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
1. สถาบันมีการจัดสรรงบประมาณจาก จากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน แผนงานการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินการวิจัยสถาบัน ในหัวข้อ “ดนตรีกับการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์และสังคม” เพื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงาน และผลกระทบที่มีต่อสังคม จากโครงการ
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ในระหว่างปี 2556 - 2559 ซึ่งขณะนี้ อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการ (2.1-3(1) โครงการวิจัย “ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และ
สังคม”(Research Project “Music for Human and Social Development”), 2.1-3(2) แผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559) 

2. ในประเด็นของงานสร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2558 สถาบันมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
สร้างสรรค์ผ่านโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie) จากงบ
ประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน - โครงการบริการวิชาการ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท 
โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นผู้พิจารณา (2.1-3(3) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.1 ขออนุมัติปรับเพิ่มเติมกิจกรรมการ
แสดงระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ของโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก) 

3. ในปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ สถาบัน ยังมีแผนการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภท
ต่าง ๆ ให้แก่คณาจารย์เพื่อทําวิจัย ท้ังด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยพัฒนา เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ และผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์  โดยอาจารย์สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ
เสนอขอรับทุน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานวิจัย และขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถาบันต่อไป (2.1-3(4) (ร่าง) ระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัย)

4 สำนักวิชาและสถาบันมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยในปีการศึกษามีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและได้รับการตี

พิมพ์เผยแพร่จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย 
1. การสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง ในการเข้าร่วมการประชุม
สัมมนานานาชาติ “Joseph Woelfl International Symposium” ในหัวข้อ “ Critical Edition of Joseph 
Woelfl ’Variations For Piano” ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค ระหว่างวันที ่19 - 21 พฤษภาคม 
2559 (2.1-4(1) บันทึกอนุมัติการสนับสนุน อ.ดร.ชัญพงศ์  ทองสว่าง)

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 สำนักวิชาและสถาบันมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  

1. มีการสนับสนุนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการนำ
เสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  

2. กำหนดให้ภาระงานขั้นต่ำด้านการวิจัยของอาจารย์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์  
3. มีการจัดเสวนาสำหรับอาจารย์ ในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์และการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการในสาขาดุริยางคศาสตร์”โดยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ธรรมบุตร และ รอง
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559” เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในการจัดทำวิจัย (2.1-5(1) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์และการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการในสาขาดุริยางคศาสตร์”)

6 ด้านการมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ในปีการศึกษา 2558 สถาบันเริ่มมีการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับการ
จดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับอาจารย์ รวมทั้งมีการ
ดำเนินงานผ่านนิติกรของสถาบันฯ ในการจดลิขสิทธิ์ผลงานของอาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี และ ผลงาน
ดนตรีจาก อุปรากรเยาวชน ขบวนการนกกางเขน โดย อ.ดร.อโณทัย นิติพน และ อ.ดร. จอง ดาวิด กายูเอต์ 
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ   (2.1-6(1) ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์, 2.1-6(2) คู่มือสำหรับการจดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี) 

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
3 คะแนน 4 คะแนน 4  คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 5 ข้อ 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ 4 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

  

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

2.1-1(1) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 
และฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์

2.1-1(2) เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบัน ฯ
2.1-2(1) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับปรับแผน
2.1-2(2) เอกสารอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

2.1-2(3) สูจิบัตรและบทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2558
2.1-2(4) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที ่21 ตุลาคม 2558 

ระเบียบวาระที ่1.2.3 รายงานประเมินผลโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาส
สิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียนบนเวทีโลก” International Symposium“Classical Music of 
ASEAN on the World Stage” 2015 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558

2.1-2(5) สรุปโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค
อาเซียนบนเวทีโลก” International Symposium“Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015

2.1-2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนงานวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

2.1-3(1) โครงการวิจัย “ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม”(Research Project “Music for Human 
and Social Development”)

2.1-3(2) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.1-3(3) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 

4.1 ขออนุมัติปรับเพิ่มเติมกิจกรรมการแสดงระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ของโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก

2.1-3(4) (ร่าง) ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
2.1-4(1) บันทึกอนุมัติการสนับสนุน อ.ดร.ชัญพงศ์  ทองสว่าง)
2.1-5(1) โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การวิจัยสร้างสรรค์และการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขา

ดุริยางคศาสตร์”
2.1-6(1) ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2.1-6(2) คู่มือสำหรับการจดลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก

ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ

สถาบัน  
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ี

สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน  

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 
100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา และนักวิจัย  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ = จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก / จํานวนอาจารย์ประจำและนัก
วิจัย  
 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ = จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก / จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 x 5 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ/สถาบัน 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ  
 1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม ผู้ลาศึกษาต่อ  
 2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
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 4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา รับทุน
โดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัย เป็นผู้
ดำเนินการ  

ผลการดำเนินงาน  
 ในปี 2558 สถาบันมีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,979,201 บาท 
คิดเป็นจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จต่อจํานวนอาจารย์ประจํา = 5,979,201/5.5    
         = 1,087,127.45 บาท 

แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนได้  = (1,087,127.45 x 5) / 25,000 
         = 217.43 

ลำดับ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ อาจารย์ วันที่ งบประมาณ

1) งานสร้างสรรค์

1 นิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียน 
AS((EAR))N* www.asearn.com

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน  ส.ค. 58 - 
ม.ค. 59

100,000

2 การแสดงอุปรากรเยาวชน "ขบวนการนก
กางเขน" (Rosignols en Cage)

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน 4 - 6 มิ.ย. 
58 

27 ธ.ค. 58

4,500,000

3 Musique de la Vie #2  
Piano Master Class, Piano Sight-Reading and 
Piano Duet Recital

อ.Frank Reich 17 ก.พ. 59 52,977

4 Musique de la Vie #3  
Violin Virtuoso Recital A Signature Series

อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ 
อ.ดร.อโณทัย นิติพน

13 มี.ค. 59 74,939

5 Musique de la Vie #4  
Romantic Sound of Broadwood Grand Piano

อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง 16 มี.ค. 59

6 Musique de la Vie #6  
Signature Series

อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ 
อ.ดร.อโณทัย นิติพน

15 พ.ค. 59 52,769.5

7 Musique de la Vie #9  
Ensemble Music Makers 

อ.ศุภพร สุวรรณภักดี 8 มิ.ย. 59 96,858

8 Musique de la Vie #10                                                
Sawasdee Woodwind Quintet

อ.คมสัน ดิลกคุณานันท์ 2-3 ก.ค. 59 101,657.5

2) งานวิจัย

1 โครงการวิจัย "ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์และสังคม Reserch Project Music for 
Human and Social Development"

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน ต.ค. 58 
- ก.ย. 60

1,000,000

รวม 5,979,201
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าสมควรส่ง

เสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่าน การประเมินตำแหน่งทาง

วิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้  

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี  

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.5 คะแนน 5 คะแนน 5  คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 5 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3.5 คะแนน

ผลการประเมิน ..... ข้อ 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3.5 คะแนน
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 40 ขึ้นไป  

สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร  
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย / จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด x 
100 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย / ร้อยละของผลรวม
ถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5  
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ผลการดำเนินงาน  
1) งานสร้างสรรค์ 

              
2) งานวิจัย 

ลำดับ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ อาจารย์ วันที่ 
ค่าน้

ำ

หนัก

ระดับคุณภาพ

1 นิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียน 
AS((EAR))N* www.asearn.com

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติ
พน

 ส.ค. 58 - 
ม.ค. 59

0.6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในระดับชาติ

2 การแสดงอุปรากรเยาวชน "ขบวนการนก
กางเขน" (Rosignols en Cage)

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติ
พน

27 ธันวาคม 
58

0.6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในระดับชาติ

3 Musique de la Vie #2  
Piano Master Class, Piano Sight-Reading 
and Piano Duet Recital

อ.Frank Reich 17 ก.พ. 59 0

4 Musique de la Vie #3  
Violin Virtuoso Recital A Signature Series

อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ 
อ.ดร.อโณทัย นิติพน

13 มี.ค. 59 0

5 Musique de la Vie #4  
Romantic Sound of Broadwood Grand Piano

อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง 16 มี.ค. 59 0

6 Musique de la Vie #5  
PGVIM-KU Friendship Piano Concert โดย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

อ.Frank Reich  
อ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง

21 เม.ย. 59 0

7 Musique de la Vie #6  
Signature Series

อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ 
อ.ดร.อโณทัย นิติพน

15 พ.ค. 59 0

8 Musique de la Vie #9  
Ensemble Music Makers 

อ.ศุภพร สุวรรณภักดี 8 มิ.ย. 59 0

9 Musique de la Vie #10                                                
Sawasdee Woodwind Quintet

อ.คมสัน ดิลกคุณานันท์ 2-3 ก.ค. 
59

0

ลำดับ อาจารย์ การเผยแพร่

1 อ.ดร.อโณทัย นิติพน • บทความวิจัย/วิชาการ หัวข้อ “Capture the Sound Within” ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ International 
Symposium ‘Classical Music of ASEAN on the World Stage’ 2015 ณ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา* (0.4)

2 อ.ดร.ชัญพงศ์ ทอง
สว่าง 

• บทความวิจัย/วิชาการ หัวข้อ “Five Decades of Royal Compositions by 
H.M.King Bhumibol Adulyadej in Vienna” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium ‘Classical Music 
of ASEAN on the World Stage’ 2015 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา* 
(0.4)
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* เป็นผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ของ สกอ. 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
   = ((0.6 + 0.6 + 0.4 + 0.4 + 0.4) X 100) / 5.5 
   = 2.4 x 100 / 5.5 
   = 43.64 
 คะแนนที่ได้ = (43.64 / 20 ) X 5 
   = 10.91 
   = 5 คะแนน 
   
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

3 อ.ศุภพร สุวรรณภักดี • บทความวิจัย/วิชาการ หัวข้อ “Sound Aspect Interpretation of Hmong 
Music on Viola” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Symposium ‘Classical Music of ASEAN on the 
World Stage’ 2015 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา* (0.4)

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 3 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 5 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

2.3-1(1) นิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS((EAR))N* www.asearn.com
2.3-1(2) การแสดงอุปรากรเยาวชน "ขบวนการนกกางเขน" (Rosignols en Cage)
2.3-1(3) Proceeding Classical Music of Asean on the World Stage 2015
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการ
ทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพ่ือตอบคำถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ

เป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  

ตัวบ่งชี้    
 ระดับสำนักวิชาและสถาบัน จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที ่3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี ทั้ง
การบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทำเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน

ความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์

จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความ
สําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิด
ผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) 
 1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือของคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจำนวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ
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ผลการดำเนินงาน 
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ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
1 ระดับคณะ 

1. สำนักวิชาและสถาบันร่วมกันจัดทำแผนการบริการวิชาการประจําปี 2558 - 2559 โดยเน้นให้มีความ
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาสถาบัน (3.1-1(1)  
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559, 3.1-1(2) วาระ
การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานประเมินผล
โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียนบน
เวทีโลก” (International Symposium “Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015) โดยมีการกํา
หนดตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งในระดับแผนและระดับโครงการ (3.1-1(3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.16 ขอแจ้ง
รายละเอียดแผนผลของการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ขอวาระจากพลอย) 

1) โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก Musique de la Vie et de la Terre มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตาม
ภารกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาดนตรี 2.เพื่อสร้างเครือ
ข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก ให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา และโรงเรียน 
3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิก ระหว่างบุคลากรทางด้าน
ดนตรีคลาสสิก ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยกำหนดตัวชี้วัดว่าผู้เข้าร่วมมี
ความพีงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51 และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 500 คน 

2) โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาการสร้างบท
เรียนทางด้านดนตรีคลาสสิก และเผยแพร่ให้กับเยาวชนและสาธารณชนทั่วไปในวงกว้าง 2.เพื่อสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก ให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา และ
โรงเรียน 3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านดนตรีคลาสสิกใน
ประเทศไทย ระหว่างบุคลากรทางด้านการศึกษาดนตรีคลาสสิก ในสถาบันการศึกษาต่างๆ  งบ
ประมาณ 3,000,000 บาท โดยกำหนดตัวชี้วัดว่าผู้เข้าร่วมมีความพีงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51 และมีผู้เข้า
ร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 1500 คน 

3) โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียน
บนเวทีโลก” (International Symposium “Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015)  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบันฯ ให้ไปสู่การเป็นเวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 2. เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาค

อาเซียน 3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มีความตระหนักและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 4. เพื่อเป็นการวางรากฐาน 
ในการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นสถาบันต้นแบบทางด้านการศึกษาดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค โดยได้
รับงบประมาณ 3,000,000 บาท และกำหนดตัวชี้วัดว่าผู้เข้าร่วมมีความพีงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 3.51 และมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 300 คน 

4) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการดำเนินการโครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม เพิ่มเติมจากโครงการการบริการ
วิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน (3.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่
11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที ่1.2.3 ความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการแสดงดนตรี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช, 3.1-1(5) ขออนุมัติโครงการและ
ยืมเงินทดรองจ่ายการแสดงดนตรีเพื่อรอยยิ้ม คอนเสิร์ตในโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life), 
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ระดับสถาบัน 
 ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันได้กําหนดชุมชนและองค์กรเป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นการกำหนดร่วมกันกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน) (3.1-1(7) จดหมายขอเงินสนับสนุนไทยเบฟ) และ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
โรงเรียนวังไกลกังวล   
 โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนเป้าหมายเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้
เคียงกับสถาบันฯ รวมทั้งได้เสนอยื่นความต้องการให้สถาบันฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านดนตรีผ่าน
กิจกรรมดนตรีเพื่อรอยยิ้ม และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งนี้เนื่องด้วยหน่วยงานร่วมเห็นความ
สำคัญของการเผยแพร่ดนตรีสู่ผู้ฟังที่เป็นวงกว้าง รวมทั้งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนเป้าหมาย 
(3.1-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่2/2559 วันจันทร์ที ่8 
กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที ่4.4 ขออนุมัติงบประมาณการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม คอนเสิร์ตใน
โครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life) จากกองทุน “คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี”, 3.1-1(9) 
สรุปหารือโครงการดนตรีเพื่อสาธารณชน “ดนตรีแห่งชีวิต” - “Music of Life”, 3.1-1(10) สรุปการแสดง
ดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม เดือนธันวาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) 
 โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัยาณิ

วัฒนากับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล ในการผลิตและเผยแพร่รายการเพื่อ
การศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกที่เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557  
  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องในส่วนของการบริการวิชาการในโครงการ
เยาวชนดนตรีบางยี่ขัน ซึ่งหลังจากการดำเนินงานผ่านงบประมาณของโครงการบริการวิชาการมาตลอดระยะ
เวลาตั้งแต่ปี 2556 และในปีงบประมาณ 2559 สถาบันฯ ได้พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน
รายวิชา Music for Society และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้งมีการบูรณาการให้เยาวชนจากโครงการ เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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2 ระดับคณะ 
 ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์สำหรับโครงการ
บริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ 2559  (ตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559 ) โดยได้มีการดำเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคมตามแผนที่กำหนด 
รวมถึงการกำหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
(3.1-2(1) แผนการใช้ประโยชน์) 

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียน
บนเวทีโลก” (International Symposium “Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015) สำนัก
วิชาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อาทิ Professor Dieter Mack 
(Advisory Board of Goethe Institut (Music – Southeast Asia) and Musikhochschule Lübeck, Germany),  
Professor Sngkn Kim (Seoul National University) เป็นวิทยากรในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
ปลาย ซึ่งประกอบด้วย รายวิชา Recital Project รายวิชา Basic Music Theory รวมถึงจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพร้อมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ร่วมกับนักศึกษาในช่วงระหว่างการประชุมวิชาการ รวมถึงได้
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีเป็นพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ให้แก่
นักศึกษาของสถาบัน  

2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต ได้จัดให้นักศึกษาในรายวิชา Recital Project และ 
Major Skill ยังได้นำเสนอผลของการศึกษาผ่านรายการสำหรับวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อ
เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการในการสร้างบทเรียนทางด้านดนตรีคลาสสิก 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นวงกว้าง 

3. โครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม นักศึกษาในรายวิชา Chamber Music ได้นำเสนอผลการศึกษาในรายวิชา ผ่าน
การแสดง ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยจัดการแสดงในบทเพลงคลาสสิก ผสมผสานไปกับบทเพลงอื่นๆ ที่
นักศึกษาสร้างสรรค์ เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับ
สังคม 

4. นอกจากนี้สำนักวิชาและสถาบันยังได้มีการกำหนดให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก Musique de la Vie et de la Terre เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ของ
อาจารย์  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันอีกด้วย
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ระดับสถาบัน 
 ชุมชนและองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช และ 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริการวิชาการ
ของสถาบันดังนี้ 

1. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันดนตรี
กัลยาณิัวฒนาและ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีการติดตาม
และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯ ที่ประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ 
นราพร จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน และ รองประธานมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล (3.1-2(2) วาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบัน ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานความคืบหน้า
โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ

โรงเรียนไกลกังวล) อีกทั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล ได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมในการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบรายการที่เหมาะสมเพื่อการเผยแพร่ทางการศึกษาผ่านผู้

ประสานงาน (3.1-2(3) จดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวล, 3.1-2(4) จดหมายขอความอนุเคราะห์
เวลาในการออกอากาศ, 3.1-2(5) จดหมายนำส่ง DVD 7 ชุด) 

2. การดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางใน
การดำเนินงานบริการทางวิชาการโครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้มร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท ไทย 
เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม รวมถึงหารือในด้านการบริหารจัดการที่มี
ความเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนเป้าหมาย (3.1-2(6) วาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบัน ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานความคืบหน้า
โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ

โรงเรียนไกลกังวล)
3 ระดับคณะ 

 ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันมีการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จำนวน 4 โครงการ ที่เป็นการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า ประกอบด้วย 

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก Musique de la Vie et de la Terre 
2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต 
3. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียน
บนเวทีโลก” (International Symposium “Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015) 

4. โครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม
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ระดับสถาบัน 
 ในปีการศึกษา 2558 มีชุมชนและองค์การเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง ดังนี้  
1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่กับโรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่กิจกรรมการเปิดโครงการในเดือนธันวาคม และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกวันอังคาร และ 
พฤหัสบดี ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลศิริราช และจากการแสดงทั้งหมด 30 ครั้ง 
ที่แสดงเปลี่ยนไปในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 1 และตึกผู้ป่วยนอก ทำให้มีผู้สนใจติดตาม
การแสดงเพิ่มขึ้นมากทุกครั้ง รวมไปถึงการเริ่มเข้ามาเสนอชื่อบทเพลงที่อยากให้นักดนตรีบรรเลง การมี
ส่วนร่วมในการแสดง (ร้องเพลง)  นำไปสู่การประสานงานเพื่อให้สถาบันฯ นำการแสดงของนักศึกษาไป
ร่วมแสดงในงาน “ดนตรีในสวน” ภายใต้ “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Siriraj Green Hospital) โดยมีนโย
บายในการรณรงค์ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการลดใช้พลังงาน ในช่วง
ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 รวมทั้งในปีการศึกษา 2559 ได้มีการประสานงานให้มีกิจกรรมต่อ
เนื่อง ทั้งจากทางโรงพยาบาลศิริราช และผู้สนับสนุน บริษัทไทย เบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน (3.1-3(1) 
รายงานโครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม) นอกจากนี้ ในการแสดงเปิดโครงการ สถาบันฯ ยังได้นำคณะขับร้อง
ประสานเสียงบางยี่ขัน ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการในปี 2556 - 2558 ของสถาบันฯ ไปร่วมแสดงกับ
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ อุทยานสถานพิมุข ริมน้ำ ซึ่งการจัดแสดงครั้งนั้น เป็น
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาเข้าด้วยกัน  

2. สถาบันฯ ยังได้มีการดำเนินการพัฒนาเยาวชนในชุมชนบางยี่ขันอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมบริการ
วิชาการการสอนดนตรีให้กับเยาวชนในชุมชนผ่านรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม ปัจจุบันเยาวชนใน
ชุมชนมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการเข้าร่วม / ดำเนินกิจกรรมทางด้านดนตรีด้วยตนเอง อาทิ 
การจัดแสดงดนตรีภายในโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯ 
รวมไปถึงการเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรี

คลาสสิก โดยกลุ่มเยาวชนบางยี่ขัน (3.1-3(2) ภาพถ่ายกิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนบางยี่ขัน) 
3. ในส่วนของโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล  สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเนื้อหาให้กับมูลนิธิ และมีการออกอากาศ
แล้วบางส่วน และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดทำเนื้อหา สถาบันฯ ก็ได้จัดทำ Website ให้กับผู้
สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถเข้ามาสืบค้นได้เพิ่มเติมจากการชมรายการผ่านช่องทางของมูลนิธิการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล (3.1-3(3) www.pgvim.ac.th/digital)
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4 ระดับคณะ 
 ทุกโครงการมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน  มีการกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ
ในแผนซึ่งประกอบด้วย 1) จำนวนผู้เข้าร่วมตามโครงการ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
3.51 และในภาพรวมของแผน มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด (3.1-4(1) รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558) ซึ่งเป้าหมายของแผนประกอบไปด้วย 1) มี
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างน้อย 3 โครงการ ในปีการ
ศึกษา 2558 และ 2) มีผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ไม่ต่ำกว่า 2,500 คน  ซึ่งตามการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนในภาพรวม พบว่าการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ มีผู้เข้า
ร่วมโครงการจำนวน 4,000 คน  และมีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 3.51 รวมถึงมี
โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 4 โครงการ ซึ่งการดำเนินงานในโครงการต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน ดังนี้ 

1. ในด้านการส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
สถาบันฯ ได้จัดให้มีการบูรณาการเข้ากับรายวิชา หรือการสร้างสรรค์ / วิจัยของอาจารย์ทั้ง 4 โครงการ 
โดยในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก และ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ทางด้านดนตรีคลาสสิก สถาบันฯ ได้บริหารจัดการให้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการสร้างและการนำ
เสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์สู่สาธารณชน และในโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้
ดนตรีตลอดชีวิต สำนักวิชาฯ ได้บริหารจัดการให้เป็นช่องทางในการพัฒนานักศึกษา ผ่านรายวิชา Recital 
Project และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีอื่นๆ ในการจัดทำรายการให้ความรู้ทางด้านดนตรีให้
กับโครงการ และในโครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม จะเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
Major Skill และ Chamber Music ซึ่งนักศึกษาจะต้องนำบทเพลงที่เรียนรู้จากรายวิชา ไปแสดงให้กับ
สาธารณชนได้ชม ในพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 35 ครั้ง รวมถึงโครงการการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียนบนเวทีโลก” (International 
Symposium “Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015) ที่สถาบันฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 326 คน ประกอบไปด้วย 
อาจารย์ นักวิชาการทางด้านดนตรีจากทั้งในและต่างประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญดนตรีจากประเทศอาเซียน 
ผู้นำเสนอผลงาน นักเรียนนักศึกษา โดยกิจกรรมของโครงการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนโดย
นักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้จาก Professor Dieter Mack (Advisory 
Board of Goethe Institut (Music – Southeast Asia) and Musikhochschule Lübeck, Germany),  
Professor Sngkn Kim (Seoul National University) ที่เป็นวิทยากรในรายวิชา Recital Project รายวิชา 
Basic Music Theory รวมถึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญดนตรี และการนำเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับนักศึกษาในช่วงระหว่างการประชุมวิชาการ 

2.ในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป สถาบันฯ ได้จัด
ให้มีการเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาร่วมรับบริการวิชาการของสถาบันฯ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 4,000 คน จากทั้ง 4 โครงการ โดยแบ่งผู้เข้าชม
เป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ชมที่เข้าร่วมงาน ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  2) ผู้ชมที่ชมการแสดง ณ โรง
พยาบาลศิริราช และ 3) ผู้เข้าชม Website ศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต ของสถาบันฯ 

3.ในด้านการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชน และ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนทางด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านดนตรี
กับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างสรรค์สังคม สถาบันฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้เรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีผ่านการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่แตกต่าง ผ่านโครงการดนตรี
เพื่อรอยยิ้มและโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประยุกต์
เอาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างสรรค์สังคมผ่านโครงการดนตรี

เพื่อรอยยิ้ม และในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก ได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการ
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ระดับสถาบัน ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1. ในปีการศึกษา 2557 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อ
เนื่อง การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสถาบันกับชุมชนบางยี่ขันเป็นตัวอย่างหนึ่งของการ
ดำเนินงานที่แสดงให้เป็นว่าเยาวชนของชุมชนบางยี่ขันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการเป็น
โครงการคณะขับร้องประสานเสียงบางยี่ขันในปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีการดำเนิน
งานย่างเข้าสู่ปีที่ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการได้รับการพัฒนาทักษะต่อยอด นอกเหนือจากการได้รับ
การคัดเลือกให้ร่วมขับร้องและแสดงในโครงการจัดแสดงอุปรากรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ เยาวชนในโครงการคณะขับร้อง
ประสานเสียงบางยี่ขันยังได้นำรูปแบบของกิจกรรมทางด้านดนตรีที่ได้รับการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดใน

สถานศึกษาของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องดนตรีและการฝึกซ้อมจากสำนักวิชาและ
สถาบัน ซึ่งในปัจจุบันสถาบันฯ ได้มีการดำเนินการสนับสนุนเยาวชนในชุมชนบางยี่ขันมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการการสอนดนตรีให้กับ
เยาวชนในชุมชนผ่านรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม ซึ่งส่งผลให้เยาวชนในชุมชนมีความเข้าใจและให้
ความสำคัญกับการเข้าร่วม/ดำเนินกิจกรรมทางด้านดนตรีด้วยตนเอง ผ่านการจัดแสดงดนตรีภายใน
โรงเรียน/ชุมชน รวมไปถึงการเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในโครงการบริการวิชาการเพื่อ
สังคมด้านดนตรีคลาสสิก โดยกลุ่มเยาวชนบางยี่ขัน ที่มาเข้าร่วมเป็นประจำ (3.1-4(2) ภาพถ่ายกิจกรรม
การแสดงดนตรีของเยาวชนบางยี่ขัน) 

2.สำหรับผลการดำเนินงานในโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล  ที่สถาบันฯ ได้จัดส่งเนื้อหารายการทางด้านดนตรีที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ทั้งในส่วนของบันทึกการแสดง รายการสั้นแนะนำ
บทเพลง และแนะนำเครื่องดนตรี ทำให้ในปีงบประมาณ 2559 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
สามารถที่จะวางแผนในการให้บริการออกอากาศเนื้อหาทางด้านดนตรีที่เหมาะสมกับความต้องการของ

สถานี โดยนำไปสอดแทรกกับรายการการสอนในรายวิชาอื่นๆ หรือรายการอื่นๆ รวมทั้งสถาบันฯ ยังได้
จัดทำ Website ให้กับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถเข้ามาสืบค้นได้เพิ่มเติมจากการชมรายการผ่านช่องทาง
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล (3.1-4(3) www.pgvim.ac.th/digital)

5 ระดับคณะ 
 สำนักวิชาและสถาบันมีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันและสภาสถาบันมาปรับปรุงแผนพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โดยในปีงบประมาณ 2559 นั้น ได้
มีการพัฒนาปรับปรุงจากปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

1.มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ เพื่อการดำเนินงานที่ครอบคลุม
ผู้ชมในกลุ่มที่กว้างและหลากหลายขึ้น  รวมทั้งมีการจัดทำตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินโครงการมากขึ้น 

2.ในด้านการประเมินผลโครงการ ได้จัดให้มีการประชุม Debreif เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ในโครงการ
ใหญ่ รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ และรายงานการประเมินผลแผนบริการวิชาการ 

3.ในด้านการดำเนินงาน สถาบันฯ ได้แก้ไขปัญหาขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงาน โดยมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันใน
ด้านขั้นตอนการดำเนินงาน 

4.ในด้านการเก็บค่าเข้าชม ในปีงบประมาณ 2559 การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการดำเนินงานโดยงบประมาณรัฐ หมวดเงินอุดหนุน และมีการดำเนินการในด้าน
เงินบริจาคโดยเพิ่มเติมจากการรับเงินบริจาคจากการแสดง มาเป็นการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ เพื่อลดภาระการใช้งบประมาณรัฐ
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ซึ่งในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 มีปัญหาในการดำเนินการ ดังนี้ 
1.กลุ่มชุมชนเป้าหมายในการดำเนินงาน เป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มใหม่ ที่ยังต้องอาศัยการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้วิธีการในการทำงานร่วมที่เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย  

2.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ควรครอบคลุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลายยิ่งขึ้น แม้ว่า
กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้มีความแตกต่างในด้านการเข้าถึงกิจกรรมของสถาบันฯ (ผู้เข้าชมการ
แสดง และผู้เข้าชม Website) แต่ยังสามารถสร้างช่องทางอื่นๆ ให้กับผู้เข้าชมได้อีก 

3.บุคลากรในการดำเนินงานไม่เพียงพอ หรือมีภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากการบริหาร
จัดการโครงการ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และงาน
ของโครงการบางส่วน ยังไม่มีบุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงต้องเป็นการแบ่งงานไป
ยังส่วนงานบางส่วนที่มีภาระงานอื่นอยู่แล้วทำให้ดำเนินการล่าช้า อาทิ การประสานงานสิ่งพิมพ์ การ
ประชาสัมพันธ์  

4.การบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรส่วนกลาง ยังมีความทับซ้อนในการบริหารจัดการกับส่วนงา
นอื่นๆ ของสถาบันฯ ทำให้การบริหารจัดการโครงการ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรนั้นๆ  หรือ มีความผิด
พลาดในการดำเนินการตามที่ประสาน ทำให้เกิดปัญหา หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 

5.การประเมินผลโครงการ มีปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเท่าที่ควร รวมทั้งการสรุปประเมินผลงาน จำเป็นต้องใช้กำลังคนและเวลาเพื่อประชุม หาข้อ
สรุป และจัดทำเอกสาร ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง สถาบันฯ ยังไม่สามารถจัดสรรคนและเวลาเพื่อการ
ประเมินผลที่สมบูรณ์แบบได้ 

จากการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน สามารถมีแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
1.มีการดำเนินงานต่อเนื่องกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายที่ร่วมโครงการบริการวิชาการในปี 2559 รวมถึงสร้าง
ความต่อเนื่องกับกลุ่มชุมชนอื่นๆ ที่สถาบันฯ เคยได้ร่วมดำเนินการโครงการบริการวิชาการในปีก่อนๆ 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน และสังคม ที่เป็นผู้รับบริการงานบริการวิชาการของสถาบันฯ  

2.เพิ่มช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ Social Media และสื่อดิจิตอล
อื่นๆ 

3.เพิ่มบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานประจำ และลูกจ้างโครงการ ให้มาดำเนินการในส่วนงานที่ยังไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการจัดสรร แบ่งงาน ที่มี
ความสมดุลย์ในแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีการกำกับติดตาม ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละส่วน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารงานบุคคล หรือการกำหนดภาระงานที่
ชัดเจน (KPI) ในแต่ละรอบการประเมิน  

4.มีการวางแผนการจัดสรร และกำกับติดตาม ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับ
ผิดชอบส่วนนั้นๆ มีความรับผิดชอบในการร่วมแก้ปัญหาให้ทันท่วงที เพื่อลดความเสียหายต่อการทำงาน
ของสถาบันฯ  

5.มีการจัดสรรบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการประเมินผลโครงการต่างๆ โดยมีบทบาทในการร่วมปฏิบัติงาน 
สังเกตการณ์ บันทึก ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยครบถ้วน และทัน
ท่วงที 

สำหรับแนวทางในการพัฒนาสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 นั้น สถาบันฯ การปรับปรุงแผน
จากผลการประเมินของการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 

1.วางแผนการบริหารจัดการให้ โครงการบริการวิชาการ เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี จากผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ สู่
สาธารณชน (โครงการที่ 1 / 2/ 3)  

2.มีการกำหนดกลุ่มชุมชนเป้าหมายในโครงการเพิ่มเติม โดยเน้นการสร้างความต่อเนื่องจากโครงการในปี 
2558 (ชุมชนบางยี่ขัน ธนบุรี) และ 2559 (โรงพยาบาลศิริราช) เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับสถาบัน 
 โครงการบริการวิชาการของสถาบันได้นำไปสู่ความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้  
1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที ่9 - 11 
กันยายน 2558 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาสถาบัน ฯ ไปสู่การเป็นเวทีกลางและ
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เปิดโอกาสให้ บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาค

อาเซียน และเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ใช้ผล
งานวิจัย มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติกว่า 14 ประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมทั้งภายใน ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ รวมกว่า 50 หน่วยงาน และในการจัดงานได้
รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ Professor Peter Dejans (Director, Orpheus Institute – Ghent, 
Belgium), Professor Malcolm Gillies (Emerius Professor,Australian  national University,Canberra 
Visiting Professor,King’s College London,United Kingdom) Kit Young (Founder,Gitameit Music 
Center,Myanmar), Professor Bernard Lanskey (Director, Yong Siew Toh Conservatory of Music, 
National University of Singapore – Singapore), Professor Dieter Mack (Advisory Board of Goethe 
Institut (Music – Southeast Asia) and Musikhochschule Lübeck, Germany) (3.1-5(1) สูจิบัตรและ
บทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2558, 3.1-5(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานประเมินผลโครงการการ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียนบนเวทีโลก” 
International Symposium“Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015 ระหว่างวันที ่9 – 11 
กันยายน 2558, 3.1-5(3) สรุปโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรี
คลาสสิกของภูมิภาคอาเซียนบนเวทีโลก” International Symposium“Classical Music of ASEAN on the 
World Stage” 2015) 

2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล  

3. โครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม เพิ่มเติมจากโครงการการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เป็น
ความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน) (3.1-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 
พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาล
ศิริราช และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช, 3.1-5(5) ขออนุมัติโครงการและยืมเงินทดรองจ่ายการแสดงดนตรี
เพื่อรอยยิ้ม คอนเสิร์ตในโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life), 3.1-5(6) จดหมายขอความอนุเคราะห์
ใช้พื้นที่สำหรับการแสดงดนตรีโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life))

6 ระดับคณะ 
 โครงการบริการวิชาการทุกโครงการของสถาบันเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาและสถาบัน

ระดับสถาบัน  
 โครงการบริการวิชาการทุกโครงการของสถาบันเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาและสถาบัน และ
คณาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการของสถาบัน

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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 บรรลุเป้าหมาย 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

การบริการวิชาการแก่สังคม 
ระดับคณะ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
ระดับสถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 6 ข้อ 5 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

3.1-1(1)  รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3.1-1(2) วาระการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงาน
ประเมินผลโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค
อาเซียนบนเวทีโลก” (International Symposium “Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015

3.1-1(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 
2559 ระเบียบวาระที่ 4.16 ขอแจ้งรายละเอียดแผนผลของการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 ความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช และบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรง
พยาบาลศิริราช

3.1-1(5) ขออนุมัติโครงการและยืมเงินทดรองจ่ายการแสดงดนตรีเพื่อรอยยิ้ม คอนเสิร์ตในโครงการดนตรีแห่งชีวิต 
(Music of Life)

3.1-1(6) จดหมายขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สำหรับการแสดงดนตรีโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life)
3.1-1(7) จดหมายขอเงินสนับสนุนไทยเบฟ

3.1-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่2/2559 วันจันทร์ที ่8 
กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที ่4.4 ขออนุมัติงบประมาณการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม คอนเสิร์ต
ในโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life) จากกองทุน “คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี”

3.1-1(9) สรุปหารือโครงการดนตรีเพื่อสาธารณชน “ดนตรีแห่งชีวิต” - “Music of Life”
3.1-1(10) สรุปการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม เดือนธันวาคม 2558 - พฤษภาคม 2559)
3.1-2(1) แผนการใช้ประโยชน์
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3.1-2(2) วาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที ่23 กันยายน 2558 
ระเบียบวาระที ่1.2.1 รายงานความคืบหน้าโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่าน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนไกลกังวล

3.1-2(3) จดหมายถึงผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวล

3.1-2(4) จดหมายขอความอนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศ

3.1-2(5) จดหมายนำส่ง DVD 7 ชุด
3.1-2(6) วาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที ่23 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระที ่1.2.1 รายงานความคืบหน้าโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่าน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนไกลกังวล

3.1-3(1) รายงานโครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม

3.1-3(2) ภาพถ่ายกิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนบางยี่ขัน

3.1-3(3) www.pgvim.ac.th/digital
3.1-4(1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558
3.1-4(2) ภาพถ่ายกิจกรรมการแสดงดนตรีของเยาวชนบางยี่ขัน

3.1-4(3) www.pgvim.ac.th/digital
3.1-5(1) สูจิบัตรและบทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค

อาเซียนบนเวทีโลก” International Symposium“Classical Music of ASEAN on the World Stage” ปี 
2558

3.1-5(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที ่21 ตุลาคม 2558 
ระเบียบวาระที ่1.2.3 รายงานประเมินผลโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาส
สิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาคอาเซียนบนเวทีโลก” International Symposium“Classical Music of 
ASEAN on the World Stage” 2015 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558

3.1-5(3) สรุปโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก “ดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค
อาเซียนบนเวทีโลก” International Symposium“Classical Music of ASEAN on the World Stage” 2015

3.1-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระที ่1.2.3 ความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช และบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ 
โรงพยาบาลศิริราช

3.1-5(5) ขออนุมัติโครงการและยืมเงินทดรองจ่ายการแสดงดนตรีเพื่อรอยยิ้ม คอนเสิร์ตในโครงการดนตรีแห่ง
ชีวิต (Music of Life)

3.1-5(6) จดหมายขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สำหรับการแสดงดนตรีโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life)
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องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบัน

อุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้น

เฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการ
ผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  

ตัวบ่งชี้    
 ระดับสำนักวิชาและสถาบัน จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ  
  ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  
 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ

มีการดำเนินการ 
6 - 7 ข้อ
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ผลการดำเนินงาน:  
ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
1 สำนักวิชาและสถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันทำหน้าที่กำกับการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสภาสถาบัน

2 1. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรี สำนักวิชาและสถาบันมีการกำหนดให้การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบัน 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้การดําเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบัน ในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายและ สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

3. คณะและสถาบันร่วมกันจัดทำแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และมีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีกา
รบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 2) ส่งเสริม
การเข้าถึงประสบการณ์ทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชน และบุคคลท่ัวไป 3) สร้างแนวทางการนํา
เสนอดนตรีคลาสสิกที่มีความมีความเหมาะสมเก่ียวข้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย มีตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 1) มีโครงการท่ีบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการ เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการ ในปีการศึกษา 2558 2) มีผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ไม่ต่ํากว่า 5,000 คน 3) มีโครงการมีแนวทางการนําเสนอดนตรี
คลาสสิกที่มีความเหมาะสมเก่ียวข้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 1 โครงการ  
(4.1-2(1) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(4.1-2(2) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 
10/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง แผนฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559  

4. ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันมีโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนดังนี้ 
1) โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท 

2) โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท 

3) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท
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3 สำนักวิชาและสถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบันให้ความสำคัญในกา
รกํากับติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กำหนดให้เป็นวาระที่ต้องรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมคณะกรรมการสภา
สถาบัน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม (4.1-3(1) วาระการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 วาระที่ 1.2.1.2 เรื่อง สรุปการจัด
แสดงโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) 
ครั้งที่ 4 (ฤดูกาลคอนเสิร์ตที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา, 4.1-3(2) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 
10/2558 วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 วาระ 1.2.2 เรื่อง สรุปการจัดแสดงโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสง
ฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) ครั้งที่ 5 (ฤดูกาลคอนเสิร์ตที ่2) วัน
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และรายงานสรุปภาพรวมความ
พึงพอใจของผู้ชมการแสดงโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (PYO) (ฤดูกาลคอนเสิร์ตที่ 2), 4.1-3(3) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 วาระที่ 1.2.1.3 เรื่อง รายงานประเมิน
ผลโครงการแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ.ศ. 2558 Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2015 (PGVIEC), 4.1-3(4) 
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที ่3 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 1.2.7 เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการการรับสมัครและการดำเนินการตัดสินรอบคัด
เลือกของโครงการการแข่งขันวงดนตรีเครื่องสายนานาชาติ ประจำปี 2559)

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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4 มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันฯ ได้มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 
โครงการ ได้แก่โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์ เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
งบประมาณ 5,000,000 บาท โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ประจํา ปี 2559 งบประมาณ 3,000,000 บาท และโครงการ พัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนา
วิชาชีพด้านดนตรี งบประมาณ 2,000,000 บาท นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้รับงบประมาณ (Funding) หรือ
การสนับสนุนอื่นๆ (In-kind contribution) ในการจัดโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์
เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน หรือหน่วยงานต่าง
ประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย  
 การดําเนินงานในโครงการต่างๆ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
1. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการดํา

เนินงานผ่านโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ สถาบันฯ ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่พัฒนานักศึกษา
สู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2559 โดยนักศึกษานําเสนอผลงานจากรายวิชา Chamber Music 
และ Major Skill ใ นการจัดกิจกรรมการแสดง/การแข่งขันของ โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี ที่วัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ 
ประสานร่วมไปกับ กิจกรรมขององค์การนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดแสดงดนตรี ของนักศึกษาในสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ที่เปิดการศึกษาทางด้านดนตรี นอกจากนี้ นักศึกษาของสถาบันฯ ยังต้องเข้าร่วม
โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉาย นิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งใน
บทบาทของเยาวชนดนตรีในวง หรือการบริหารจัดการการแสดงของวง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 
นักศึกษาที่อยู่ในข้อตกลง (Agreement) อีกด้วย 

2. สถาบันฯ ส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าถึงประสบการณ์ทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชน 
และบุคคลทั่วไป ผ่านการจัดการแสดง / การอบรมเชิงปฏิบัติ การ ในโครงการบริการวิชาการของ
สถาบันฯ โดยในปีงบประมาณ 59 นั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 5,000 คน (กรกฎาคม 59) โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนดนตรี ที่ร่วมบรรเลง ผู้ชม ผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึง
บุคลากรทางด้านดนตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกด้วย  

3. ในด้านการสร้างแนวทางการนําเสนอดนตรีคลาสสิกที่มีความมีความเหมาะสมเกี่ยวข้องกับบริบทของ

สังคมและวัฒนธรรมไทยนั้น สถาบันฯ ได้สอดแทรกการดําเนิน งานดังกล่าว ผ่านกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วง
ดุริยางค์เยาวชนสถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้าน
ดนตรี โดยการจัดแสดงหรือการจัดกิจกรรมในรายการต่างๆ ของทั้งสองโครงการนั้น ได้จัดให้มีการคัด
เลือกบทเพลงที่สามารถเข้าถึงได้จากผู้ชมทั่วไป รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้สื่ออื่นๆ อาทิ สื่อวิดีทัศน์ เพื่อ
การสื่อสารกับผู้ชมได้กว้างขึ้น หรือการสร้าง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพื้นที ่ผ่านกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ / การแสดง / กิจกรรมนักศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี ที่
เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี และส่งเสริมให้นักศึกษาของสถาบันฯ 
ได้เรียนรู้แนวทางในการทํางานจริง ตามสถานการณ์ที่มี ความเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมในพื้นที่
ต่างๆ อีกด้วย (4.1-4(1) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน 
ครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดแผนผล
ของการดำเนินงานโครงบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในปีงบประมาณ 2559 นั้น ได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงจากปี 2558 ดังนี้ 

1. ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันฯ ได้มีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน 
เพื่อรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กรม ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน หรือหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ สถาน
เอกอัครราชทูต ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบ
ประมาณ รวมถึงสร้างเครือข่ายในการทํางานที่ครอบคลุมขึ้น 

2. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ เพื่อการดําเนินงานที่ครอบคลุม
ผู้ชมในกลุ่มที่กว้างและหลากหลายขึ้น รวมทั้งมีการจัดทําตัว  
ชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินโครงการมากขึ้น  

3. มีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อทํา
ความเข้าใจในด้านขั้นตอนการดําเนินงานและลดปัญหาความซ้ํา  
ซ้อนในขั้นตอนการทํางาน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ชม โดยใช้ระบบออนไลน์ในการจองที่นั่ง รวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างกลุ่มผู้ชมใหม่ๆ  

ในการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ในปี 2559 มีปัญหาในการดําเนินการ ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ยังไม่กว้างขวางมากพอ ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นผู้ชม
ประจําที่ร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ แต่ยังไม่พบผู้ชมกลุ่มอื่นๆ ที่เข้าชมเพิ่มเติมจากกลุ่มนี้มากนัก  

2. การดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่า
เป็นกิจกรรมที่สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ยังไม่สามารถมีหลักฐานประกอบการอ้างอิงถึงการ
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติได้  

3. บุคลากรในการดําเนินงานไม่เพียงพอ หรือมีภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากการบริหาร
จัดการโครงการ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และ
งานของโครงการบางส่วน ยังไม่มีบุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงต้องเป็นการแบ่งงาน
ไปยังส่วน งานบางส่วนที่มีภาระงานอื่นอยู่แล้วทําให้ดําเนินการล่าช้า อาทิ การประสานงานสิ่งพิมพ์ การ
ประชาสัมพันธ์  

4. การบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรส่วนกลาง ยังมีความทับซ้อนในการบริหารจัดการกับส่วนงา
นอื่นๆ ของสถาบันฯ ทําให้การบริหารจัดการโครงการ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรนั้นๆ หรือ มีความผิด
พลาดในการดําเนินการตามที่ประสาน ทําให้เกิดปัญหา หรือเกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน  

5. การประเมินผลโครงการ มีปัญหาในการดําเนินงาน เนื่องจากยังไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเท่าที่ควร รวมทั้งการสรุปประเมินผลงาน จําเป็นต้องใช้กําลังคนและเวลาเพื่อประชุม หา
ข้อสรุป และจัดทําเอกสาร ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง สถาบันฯ ยังไม่สามารถจัดสรรคนและเวลาเพื่อการ
ประเมินผลที่สมบูรณ์ได้ 
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5 ในปีการศึกษา 2558 มีการนําเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของสถาบัน ฯ ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2558 มีการนําเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน ฯ ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 

2. สถาบันฯ ได้มีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน เพื่อรับการสนับสนุน     
ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กรม ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน หรือหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประ
จําประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงสร้าง เครือ
ข่ายในการทํางานที่ครอบคลุมขึ้น  

3. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ เพื่อการดําเนินงานที่ครอบคลุม
ผู้ชมในกลุ่มที่กว้างและหลากหลายขึ้น รวมทั้งมีการจัดทําตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินโครงการมากขึ้น  

4. มีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อทํา
ความเข้าใจในด้านขั้นตอนการดําเนินงานและลดปัญหาความซ้ํา  
ซ้อนในขั้นตอนการทํางาน  

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ชม โดยใช้ระบบออนไลน์ในการจองที่นั่ง รวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ในช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างกลุ่มผู้ชมใหม่ๆ  

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันมีแนวทางในการพัฒนาแผนการดําเนินงานดังนี้ 
1. สถาบันฯ ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากร หรือองค์กรระดับชาติ
หรือนานาชาติ ในดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมของสถาบันฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม
การสร้างมาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้กับสถาบันฯ  

2. สถาบันฯ ควรมีระบบกลไกในการบริหารจัดการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับ
สถาบันฯ โดยไม่ให้เป็นอุปสรรค หรือเป็นภาระในการปฏิบัติ งานประจําของบุคลากรสถาบันฯ  

3. สํานักวิชาฯ ควรมีระบบ กลไก รวมทั้งมีการบริหารจัดการ กํากับดูแล ให้การมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา
นักศึกษาในการทํางานจริง รวมทั้งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของบุคลากรและ
นักศึกษา ให้สามารถ มีส่วนร่วมในการทํางานให้กับสถาบันฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

6 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะต่อสาธารณชน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ 
1. จดหมายข่าวสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา PGVIM NEWSLETTER ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้ตีพิมพ์ต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 3 ประกอบด้วย จดหมายข่าวฉบับที ่4 (พฤจิกายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558) ฉบับที ่5 
(มีนาคม - มิถุนายน 2558) และฉบับที่ 6 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)  

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อโทรทัศน์ โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วง
ดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการดำเนินการบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์และการแสดง
คอนเสิร์ตวงดุริยางค์เยาวชน โดยศิลปินรับเชิญทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และมีแผนการนำ
ออกเผยแพร่ในโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล 
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางเว็บไซด์ของสถาบัน (www.pgvim.ac.th, www.facebook.com/

PGVIM) 
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7 สถาบันฯ มีการดำเนินการในด้านการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผ่่านโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใน
ฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตราบจนสิ้นพระชนม์ 

2. เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ 
3. เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ นักดนตรีเยาวชนที่สนใจในดนตรีคลาสสิก
และแวดวงวิชาการของประเทศไทย 

4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ 

5. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ  
 การดำเนินการในปีงบประมาณ 2559  เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที ่4 ซึ่งมีวงดนตรีเข้าร่วม
การแข่งขันทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1) Category A (String Ensemble) จำนวน 4 กลุ่ม 2) Category B (String 
Quartet) จำนวน 8 กลุ่ม และ 3) Category C (Duet for Piano and One String Instrument) จำนวน 13 กลุ่ม มี
ผู้เข้าสมัครจำนวนทั้งสิ้น 25 กลุ่ม โดยมีผู้เข้าแข่งขัน อาทิ ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม ประเทศเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศฮ่องกง ประเทศมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินนานาชาติ 7 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ 1) Prof.Avedis 
Kouyoumdjian, Austria 2) Mr. Akihiro Miura, Japan 3) Mr. Gael Rassert, France 4) Mr. Nestor Manuel Pou 
Rivera, Spain 5) Mr. Gabor Monaky, Hungary 6) Mr. Leslies Tan, Singapore 7) Prof. Young Sook Yun, 
South Korea 
 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการดำเนินการโครงการ "แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Princess Galyani Vadhana Instiute of Music Youth Orchestra ที่มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ผ่านประสบการณ์การการฝึกทักษะ
จริงในการทำงานด้านดนตรี 

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพ 
3. เพื่อสร้างโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการบรรเลงในรูปแบบวงออร์เคสตร้าและมี
โอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน 

4. เพื่อพัฒนาบทบาทความเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยตาม
พันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 โดยในการดำเนินการโครงการ สถาบันฯ ได้เปิดรับสมัครเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับ
อุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 22 ปี เข้าร่วมคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิทางด้านดนตรีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทางวิชาชีพ (วงดุริยางค์
กรมศิลปากร และวง Thailand Philharmonic Orchestra) เข้าร่วมคัดเลือกเยาวชน จาก 119 คน เหลือ 30 คน 
รวมถึงนักดนตรีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในปี พ.ศ. 2558 และเป็นสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนอีกจำนวน 
65 คน เข้าร่วมแสดงในฤดูกาลคอนเสิร์ตปีที่ 3 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดง ทั้งในฐานะตัวแทนประเทศในงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อาทิ งาน “A Tribute to His Majesty the King” ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ งาน
แสดงโครงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาหรือในฐานะองค์กรร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม ในงานแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และการแสดงคอนเสิร์ต “แสงรุ้งมิ
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย 
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การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

  

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 6 ข้อ 5 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

4.1-2(1) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง 

ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4.1-2(2) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที ่

30 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที ่4.5 เรื่อง แผนฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2559)

4.1-3(1) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 วาระที่ 
1.2.1.2 เรื่อง สรุปการจัดแสดงโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) ครั้งที่ 4 (ฤดูกาลคอนเสิร์ตที่ 2) วันอาทิตย์ที ่2 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

4.1-3(2) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที ่
30 กันยายน 2558 วาระ 1.2.2 เรื่อง สรุปการจัดแสดงโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” 
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) ครั้งที่ 5 (ฤดูกาลคอนเสิร์ตที ่2) วันอาทิตย์ที ่2 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และรายงานสรุปภาพรวมความพึง
พอใจของผู้ชมการแสดงโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (PYO) (ฤดูกาลคอนเสิร์ตที่ 2)

4.1-3(3) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที ่
5 สิงหาคม 2558 วาระที่ 1.2.1.3 เรื่อง รายงานประเมินผลโครงการแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2558 Princess Galyani 
Vadhana International Ensemble Competition 2015 (PGVIEC)

4.1-3(4) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วัน
อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 วาระที ่1.2.7 เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการการรับสมัครและการดำเนิน
การตัดสินรอบคัดเลือกของโครงการการแข่งขันวงดนตรีเครื่องสายนานาชาติ ประจำปี 2559

4.1-4(1) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2559 วัน

อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดแผนผลของการดำเนิน

งานโครงบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล
การทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯ ล ฯ เพื่อสัมฤ
ทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับคณะวิชา  จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ 
เอกลักษณ์ 

ของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

 ระดับสถาบัน  จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ 

ของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
  (สถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลุ่ม
สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม  
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ตามประเด็นความร้ ูอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตาม

ปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการ
เงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน  
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเส่ียงลด
ลงจากเดิม  
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  
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 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
 7. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 
5 - 6 ข้อ

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ
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ผลการดำเนินงาน 
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ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักวิชา 

สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสำนักวิชา และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการ
เงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดย
ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และได้เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะ
กรรมการสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ มีผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารสถาบันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2561 จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2557 - 2561, 5.1-1(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2556 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 5.1-1(3) สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT) 

2. มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 และแผนการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแยกเป็นแผนงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการกำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (5.1-1(4) แผนปฏิบัติราชการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 5.1-1(5) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับสถาบัน สู่สำนักวิชาและหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรทุกระดับ โดยจัด
ส่งแผนให้หน่วยงานได้รับทราบ และจัดประชุมให้ประชาคมรับทราบโดยทั่วถึง โดยในปีการศึกษา 2558 
สำนักวิชาและสถาบันได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ในวันที่ 5 
เดือน ตุลาคม 2558 (5.1-1(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วัน
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.10 รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

4. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิชาในพันธกิจหลักด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
การเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
(5.1-1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 วันพุธที ่2 กันยายน 2558, 
5.1-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่2 มีนาคม 2559, 
5.1-1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที ่3 พฤษภาคม 
2559) 

5. คณะผู้บริหารได้เสนอแผนและรายงานผลการใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุม
คณะกรรมการสภาสถาบัน เป็นประจำทุกไตรมาส ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะ
กรรมการสภาสถาบัน (5.1-1(10) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที ่2/2559 วันพุธที ่20 เมษายน 
2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที ่2 ตามหมวดปี 2559, 5.1-1(11) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 (รอบพิเศษ) วันอังคารที ่26 กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระที ่4.5 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที ่3 ตามหมวดปี 2559) 

6.คณะกรรมการบริหารสถาบันได้นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันมาใช้ในการปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ มีการปรับแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พ.ศ. 2559 โดยสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีมติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2559 ซึ่งเห็นสมควรให้ดำเนินการปรับเพิ่มรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบรายจ่ายลงทุน 
เป็นงบประมาณจำนวน 4,170,124 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ที่ไม่ได้ขอ
อนุมัติรายการปรับเพิ่มดังกล่าวจากสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาตามแผนงบประมาณรายรับและ
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1 7. ในปีการศึกษา 2558 มีโครงการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (5.1-1(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่9/2558 วัน
พุธที่ 2 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน: อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร) นอกจากนี้สภาสถาบันฯ มีข้อเสนอ
แนะให้ติดตาม ผลการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสถาบันฯได้ดำเนินการจัดทำ 1. โครงการ
รับนักศึกษาโครงการพิเศษ 2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีการให้คณาจารย์และบุคลากรไป
บรรยายในสถานศึกษาต่างๆ และมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีในภูมิภาค
ต่างๆ 3. โครงการ Open Day โดยทั้ง 3 โครงการส่งผลให้จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีจำนวน
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (5.1-1(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 มติเวียนขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ
พัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 5.1-1(15) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 
ขออนุมัติโครงการ Open Day 2015, 5.1-1(16) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่
5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 รายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2559)  

8. ผู้บริหารของสถาบันสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมแต่ละฝ่าย โดยในส่วนของสำนักงานมีการจัดประชุม 
Morning Brief เป็นประจำทุกสัปดาห์ และในส่วนของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์มีการจัดประชุม Monday 
Meeting เพื่อให้พนักงานและคณาจารย์ได้รายงานผลการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานและแนวทางในการปรับปรุง และมีการอภิปรายผลการดำเนินงานภาพรวมในที่ประชุมทั้งใน
ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน เป็นประจำทุกเดือน
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2 มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้
จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ในปีการ
ศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และเสนอให้ผู้
บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสำนักวิชา และหลักสูตรเพ่ือพิจารณา โดยในหลักสูตรดุริงยางคศาสตร์
บัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2556 มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาที ่
930,458.98 บาท เป็นค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่จริงในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้หากมีการคำ
นวนค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มจำนวนตามแผนทั้ง 4 ชั้นปี ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดอาจสูงขึ้น แต่ค่าใช้
จ่ายต่อหัวนักศึกษาก็จะมีอัตราที่ต่ำลง เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2558 
สถาบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที ่1 จำนวน 14 คน นักศึกษาชั้นปีที ่2 จำนวน 
16 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาไว้ จำนวน 
12,309,000 บาท ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 11,250,000 บาท ค่าใช้จ่าย
โครงการรับนักศึกษา จำนวน 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศ จำนวน 50,000 บาท ค่าใช้
จ่ายโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จำนวน 660,000 บาท ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพ
นักศึกษา จำนวน 99,000 บาท และค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร จำนวน 50,000 
บาท ทั้งนี้มีการใช้จ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 11,697,300 บาท ด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันฯ มีบุคลากร
ทั้งสิ้นจำนวน 29 คน เป็นบุคลากรฝ่ายวิชาการจำนวน 8 คน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนจำนวน 21 คน 
มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรจำนวน 964,959 บาท (5.1-2(1) สูตรการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตร, 5.1-2(2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา หน้า 8, 5.1-2(3) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธ
ที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที ่2 ตามหมวดปี 2559, 
5.1-2(4) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่  4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 
4.4 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2559) ตามหมวดปี 2559) 

2. มีการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยแยกตามหน่วยงาน แผนงาน และเงินทุน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน และมีแผนการจัดทำเกณฑ์การจัดสรรและการใช้งบประมาณ โดยมีการจัดทําข้อมูลเปรียบ
เทียบย้อนหลัง เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาภาพรวมของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี และแนวโน้มค่าใช้จ่าย
ในแต่ละปีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (5.1-2(5) (ร่าง) ข้อเสนองบ
ประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560, 5.1-2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
12/2558 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

3. มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรด้านการเงิน โดยวางแผนการหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ เช่น 
ดอกเบี้ยรับซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (5.1-2(7) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วัน
พุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 
2 (เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม 2559), 5.1-2(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานสมุดบัญชีเงินฝาก สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 27 เมษายน 2559) 

4. งานการเงินและบัญชีจัดทำรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของสถาบันให้คณะ
กรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน พิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส (5.1-2(9) 
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.9 รายงาน
การเงินประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 2558), 5.1-2(10) 
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2 5. คณะกรรมการบริหารสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบันติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้า
หมาย และนำผลข้อมูลแจ้งให้หน่วยงานนำไปใช้ในการวางแผนงบประมาณปีต่อ (5.1-2(13) (ร่าง) ข้อ
เสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560, 5.1-2(14) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที ่2/2559 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที ่2 ตามหมวดปี 
2559, 5.1-2(15) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที ่20 เมษายน 2559 
ระเบียบวาระที ่4.6 การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี งบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 (หลังไตรมาสที่ 2))

3 มีการดําเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ ซึ่งมีกำหนด
ใช้ในปีการศึกษา 2559 ในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเส่ียง
ลดลงจากเดิม โดยในปีการศึกษา 2558 มีกระบวนการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีโครงการอบรมบุคลากรในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และสถาบันมีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงตามบริบทของ
ส่วนงาน และมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเส่ียง  

2. ได้กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขึ้น
อยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม และดุลยพินิจของผู้ร่วมประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 1. ระดับของโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึงความเป็นไปได้ที่เหตุกรณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผล
จากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกำหนด
ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) 
น้อย (2) และน้อยมาก (1) 2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจาก
เหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมาย
ถึงความเสียหายที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อ
องค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 
(5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1) 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) กำหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (17-25) สูง (10-16) ปานกลาง (4-9) น้อย (1-3) ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ความ
เสี่ยงออกเป็น 7 ด้าน  โดยเรียงลำดับตามอัตราความเสี่ยงสูง-น้อย คือ 1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล 4. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์
ภายนอก 6. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร และ 7. ความเสี่ยงด้านอื่นๆตามบริบทของหน่วยงาน โดยมีการ
เริ่มจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในช่วงระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 และ
นำเสนอ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณา 

3. แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 
2559) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อวันที ่26 
กรกฎาคม 2559 และจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5.1-3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 (รอบพิเศษ) วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง 
(ร่าง) แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง, 5.1-3(2) (ร่าง) แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง) 

4. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการกำกับติดตามให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน 
และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และนำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน พร้อมข้อเสนอแนะ ทุก 6 เดือน โดยกำหนดให้มี
การนำผลการประเมิน ฯ และข้อเสนอแนะ มาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป
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4 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน ในปีการ
ศึกษา 2558 มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารในทุกระดับมีการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัย
ทัศน์ และพันธกิจของสถาบันฯ มีการถ่ายทอดแผนการดำเนินงานให้กับบุคลากรทราบ โดยในปีการศึกษา 
2558 สำนักวิชาและสถาบันได้ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 
(5.1-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.10 รายงานผลโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ ปีงบ
ประ มาณ พ.ศ. 2559) โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาและ
ถ่ายทอดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกทั้ง มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบันอย่างต่อเนื่อง จากการกำหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และการประชุมสภาสถาบันที่มีการกำหนดให้มีการประชุม 
2 เดือน/ครั้ง ซึ่งจากการประชุมจะมีการประเมินผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นในส่วนของรายงานการเงินและ
รายงานแผนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในทุกรายไตรมาส (5.1-4(2) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน 2559), 
5.1-4(3) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที ่27 กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน 2559) ตาม
หมวดปี พ.ศ. 2559) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ อาทิ ในที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที ่7/2558 ได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องของการคุ้มทุน คุ่มค่า โดยสถาบันสมควรมีอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 8 คน และในการ
ประเมินปีหน้าสมควรให้มีการพัฒนาโดยต้องมีอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ หรือมีตำแหน่งทางวิชาการปี
ละ 1 คน (5.1-4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที ่7/2558 วันพุธที ่21 ตุลาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชาและสถาบัน ปีการ
ศึกษา 2557 (ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2557 – เดือน กรกฎาคม 2558)) และในการประชุมคณะกรรมการ
สภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาของสถาบันฯ ให้มีส่วน
ร่วมในงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้ การ
พัฒนาความคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งการได้รับประสบการณ์
โดยตรง ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class 
More Knowledge)" (5.1-4(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที ่8/2558 วันพุธที ่30 
ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที ่1.2.3 รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558) อีกทั้งในด้านการบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน 
ครั้งที่ 2/2559 ได้มีการพิจารณาทบทวนเรื่องงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานและรองรับการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 (5.1-4(6) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับ
แผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หลังไตรมาสที่ 2)) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สำนักวิชาและสถาบัน ดำเนินการตามหลักการตอบสนองโดยการ
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย หรือมีระยะเวลาใกล้เคียงกับแผนการใช้ที่สุด โดยให้มีการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกไตรมาส (5.1-4(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
สถาบันครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที ่4.9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – เดือน กันยายน 2558), 5.1-4(8) รายงานการประชุมคณะ
กรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงิน
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4 4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบโดยการจัดทำภาระงาน
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ติดตาม ควบคุม และประเมินผลตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายโดยสถาบันฯ ได้มีการกำหนดภาระงานของพนักงานสถาบันฯ จากโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดลักษณะงานในตำแหน่งงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Job 
Description) (5.1-4(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที ่10 
มิถุนายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียด
ลักษณะงานในตำแหน่งงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Job Description)) และได้มีการมอบหมาย
การดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันผ่านสายการบังคับบัญชา (5.1-4(13) รายงานการประชุมสภาสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที ่16 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาแต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา, 5.1-4(14) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 12/2558 (รอบพิเศษ) วันพุธที ่16 
ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที ่4.12 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันดนตรีกัยาณิวัฒนา
และดำเนินการสรรหาประธานสภาพนักงานสถาบัน, 5.1-4(15) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่15 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) อีกทั้ง สถาบันมีข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2557 จึงทำให้ใน
ปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาและสถาบันกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครั้งที่ 1 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบที่ 1) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที ่31 
มีนาคม 2559 ทั้งนี้ มีผู้รับการประเมินในสายผู้บริหารจำนวน 4 คน สายวิชาการ จำนวน 3 คน และสาย
สนับสนุน จำนวน 15 คน โดยใช้แบบการประเมินของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่วัดด้านผลสัมฤทธิ์
และด้านสมรรถนะของพนักงาน  

5.หลักความโปร่งใส (Transparency) สำนักวิชาและสถาบันมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันโดยการนำเสนอผ่านเว็บไซต์และรายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา แผนและงบประมาณ การเงิน พัสดุ บุคคล กายภาพ ฯลฯ และได้
รับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจำทุกปี (5.1-4(16) 
รายงานประจำปี 2558, 5.1-4(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2558 วัน
พุธที่ 30 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงิน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่น
ดิน, 5.1-4(18) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2559 วัน
พุธที่ 2 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 จดหมายบันทึก ที่ 2/2559 ลงวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2559 จาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 5.1-4(19) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 จดหมายบันทึก ที่ 3/2559 
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถามของสถาบันฯ 
หรือช่องทางสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงต่อผู้บริหาร 
ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถนำข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาพิจารณาและกำหนดแนวทางในการ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คณะผู้บริหารใช้หลักการกระจายอำนาจโดยมอบอำนาจการ
ตัดสินใจในการบริหารและดำเนินงานขอบข่ายงานความรับผิดชอบผ่านโครงสร้างการบริหารงานสถาบัน
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7. รวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สถาบัน เป็นต้น 
และอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการริหารงานของสถาบันและ
อาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งในปีปัจจุบัน สถาบันมี รองอธิการบดีจำนวน 2 ท่าน คือ 
อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สิทธิชัย 
เพ็งเจริญ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีจำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ศุภพร สุวรรณ
ภักดี อีกทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันจำนวน 1 ท่าน คือ นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ (5.1-4(20) 
รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที ่16 กันยายน 2558 
ระเบียบวาระที ่4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนา, 5.1-4(21) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 15 
มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที ่1.2.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ, 5.1-4(22) รายงานการประชุมสภา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 บรรจุแต่ง
ตั้งพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 
อีกทั้งสถาบันยังมีการแบ่งอำนาจตามส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานสถาบัน สำนักวิชา และส่วนงานอื่น ๆ 
เป็นต้น 

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) สถาบันมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน โดยใช้เกณฑ์
ในการประเมินตาม ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2557 ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

9.หลักความเสมอภาค (Equity) สำนักวิชาและสถาบันใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารกิจการของ
สำนักวิชาและสถาบัน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริหาร การบริการวิชาการ และด้านศิลป
วัฒนธรรม การจัดการโครงการต่าง ๆ โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เชื้อชาติ อายุ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะผู้บริหารใช้หลักการหาข้อตกลงร่วมกันจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมถึงในที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่าง 
ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ 
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5 มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ในปี
การศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สถาบันฯ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้กับ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย เมื่อวันจันทร์ที ่5 
ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสถาบัน ได้
รับความรู้ และความเข้าใจในการดำเนินงานภาพรวมของสถาบัน (5.1-5(1) รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระที ่1.2.10 รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

2. สำนักงานสถาบันได้ดำเนินการจัดประชุม Morning Brief เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนมีการดำเนินการจัดการความรู้ ด้วยการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนงานในที่ประชุม เพื่อช่วยให้การจัดระบบงานในแต่ละส่วนงานมีขอบเขตที่ชัดเจน และช่วยให้การ
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ 

3. สำนักวิชาได้ดำเนินการจัดการประชุมคณาจารย์ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่จะนำไปวางแผนการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

4. สถาบันฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ โดย
มีการสนับสนุนให้พนักงานสถาบันเข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาในด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ 
(5.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที ่
5 สิงหาคม 2558 ระเบียบวาระที ่1.2.9 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2558 โดยอาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี, 5.1-5(3) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่4/2559 วันศุกร์ที ่8 
เมษายน 2559 ระเบียบวาระที ่1.2.8 รายงานการเข้าร่วมการประชุม SEADOM ครั้งที่ 8 ณ กรุงเวียง
จันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559, 5.1-5(4) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที ่6 กรกฎาคม 
2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4”, 5.1-5(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ครั้งที่ 7/2559 (รอบพิเศษ) วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการเข้า
ร่วมงาน Kendall Betts Horn Camp ของ นายณัฐพัชร์ กิระวิโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที ่1 สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนารหัสนักศึกษา 581101081) 

5. สถาบันฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ
สำนักงานและในส่วนของการจัดโครงการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ของสถาบัน โดยได้จัดให้มีโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดในเขต
ภาคเหนือและการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อไป
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พ.ค. 2559 โดยมีการประชุม
สรุปผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำมาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในปี
ต่อไป (5.1-5(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2559 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที ่1.2.7 รายงานผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ และรายงานการ
ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อไปศึกษาดูงาน 
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6 มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงานดังนี้  
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปีงบประมาณ 2559 งานบุคคลได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ ข้อมูล
พื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรภายในสถาบัน 

2. แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยโครงการ
จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ สำนักวิชาและสถาบันได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งเป็น
จำนวน 500,000 บาท มีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้คือ 1) การสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณ 47,400 บาท 2) การจัดทำรายละเอียดงานในทุก
ตำแหน่ง (Job Description) งบประมาณ 32,400 บาท 3) การปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา งบประมาณ 42,400 บาท 4) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไปประชุม/ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานบริหารการศึกษาในสถาบันดนตรี งบประมาณ 245,200 บาท 5) การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้
ความสามารถในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ งบประมาณ 25,000 บาท 6) การอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่
พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา งบประมาณ 50,000 บาท 7) การส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 57,600 
บาท (5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559) 

3. มีผลการประเมินในแต่ละโครงการดังต่อไปนี้  
1) การสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ พบว่า ในด้านความพึงพอใจในกิจกรรม ซึ่งมี
หัวข้อประเมินประกอบด้วย 1. หัวข้อบรรยาย 2. ความเหมาะสมของเวลา และ 3. ความเหมาะสมของ
เนื้อหา มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 3.85 ในด้านความพึงพอใจในวิทยากร อยู่ที่ระดับ 3.89 ในภาพ
รวมของโครงการมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง 1. ในด้านการจัดการเวลาและการเตรียมความพร้อม
ของเนื้อหา 2. การเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (5.1-6(2) รายงานการประเมินโครงการสัมมนา
เรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ)  

2) การอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พบว่า ในด้านความพึงพอใจใน
กิจกรรม ซึ่งมีหัวข้อประเมินประกอบด้วย 1. หัวข้อบรรยาย 2. ความเหมาะสมของเวลา และ 3. ความ
เหมาะสมของเนื้อหา มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 3.56 ในด้านความพึงพอใจในวิทยากร อยู่ที่ระดับ 
3.90 (5.1-6(3) รายงานการประเมินโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา) 

4. คณะกรรมการบริหารสถาบันได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ผลการประเมินในภาพรวมของแผน ในปีการศึกษา 2558 มีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71 มีข้อสังเกตุ ดังต่อไปนี้ 1) การอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีผู้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากช่วง
เวลาที่จัดอบรมทับซ้อนกับกิจกรรมอื่นของสถาบัน ประกอบกับเป็นโครงการที่ดำเนินในระหว่างเวลา
ทำการของสถาบัน 2) งบประมาณที่ตังไว้สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถใน
แต่ละตำแหน่งหน้าที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากจำนวนผู้ปฏิบัติของสถาบันเพิ่มมากขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรมีอัตราที่สูง และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 1) ทำการ
สำรวจความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 2) ปรับเพิ่มงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรใน
ปีงบประมาณ 2560 (5.1-6(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่11/2558 วัน
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.10 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, 5.1-6(5) รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่4/2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)
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7 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสำนักวิชา และสถาบัน และได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานสำนักวิชาและสถาบันตามปกติ โดยในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ผู้บริหารในทุกระดับให้ความสำคัญของระบบประกันคุณภาพ มีนโยบายกำหนดไว้อย่างชัดเจน 
ครอบคลุมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (5.1-7(1) ข้อบังคับสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557) ในปีการศึกษา 2558 กำหนดให้มีการ
ประเมินคุณภาพตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน 
(5.1-7(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, 5.1-7(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร, 5.1-7(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชา, 5.1-7(5) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบัน) 

3. มีการประชุมชี้แจงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการมอบ
หมายความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เมื่อวันที ่24  มิถุนายน 2559 (5.1-7(6) 
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และ
สถาบัน 2558) 

4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยในปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมจำนวน 4 ท่าน 
ประกอบด้วย 1) อ.ดร. อโณทัย นิติพน 2) อ. คมสัน ดิลกคุณานันท์ 3) อ.ศุภพร สุวรรณภักดี และ 4) 
อ.ดร.ชัญพงศ์  ทองสว่าง และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายนพดล บุญเดช 
และ 2) เศรษฐพงศ์ จรรยารยชน (5.1-7(7) ตารางสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน) 

5. สำนักวิชาและสถาบันมีการปรับกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดย
กำหนดให้การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของสถาบันต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน มีการติดตามการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบท่ีกําหนด และมีการรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (5.1-7(8) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน) 

6. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานในทุกระดับเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
แผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 และกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร (5.1-7(9) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559)

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
(สถาบัน)

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 6 ข้อ 4 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 ข้อ 4 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ 4 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 7 ข้อ 5 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2557 - 2561
5.1-1(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2556 วันเสาร์ที ่16 มีนาคม 2556 

ระเบียบวาระที ่4.1 เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา
5.1-1(3) สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT
5.1-1(4) แผนปฏิบัติราชการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.1-1(5) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.1-1(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 

ระเบียบวาระที ่1.2.10 รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.1-1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 วันพุธที ่2 กันยายน 2558 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที ่3 พฤษภาคม 2559

5.1-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่2 มีนาคม 2559
5.1-1(9) รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5.1-1(10)  รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การ

ใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ตามหมวดปี 2559
5.1-1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 (รอบพิเศษ) วันอังคารที ่26 

กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.5 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ตามหมวดปี 2559
5.1-1(12) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.6 การ

ปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หลัง
ไตรมาสที่ 2)
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5 .1-1(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 วันพุธที ่2 กันยายน 2559 
ระเบียบวาระที ่1.2.3 รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: 
อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร

5.1-1(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระที ่1.2.1 มติเวียนขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้าน
ดนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.1-1(15) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระที ่4.1 ขออนุมัติโครงการ Open Day 2015

5.1-1(16) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
ระเบียบวาระที ่1.2.8 รายงานผลการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี
การศึกษา 2559

5.1-2(1) สูตรการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

5.1-2(2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษา หน้า 8

5.1-2(3) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การ
ใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ตามหมวดปี 2559

5.1-2(4) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่  4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 การ
ใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2559) ตามหมวดปี 2559

5.1-2(5) (ร่าง) ข้อเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
5.1-2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที ่2 ธันวาคม 2558 

ระเบียบวาระที ่4.3 แผนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
5.1-2(7) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม 2559)
5.1-2(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 

ระเบียบวาระที ่1.2.4 รายงานสมุดบัญชีเงินฝาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 
2559 ณ วันที่ 27 เมษายน 2559

5.1-2(9) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.9 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 2558

5.1-2(10) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2558)

5.1-2(11) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม 2559)

5.1-2(12) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.3 
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2559)

5.1-2(13) (ร่าง) ข้อเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
5.1-2(14) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การ

ใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ตามหมวดปี 2559
5.1-2(15) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.6 การ

ปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หลัง
ไตรมาสที่ 2)

5.1-3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 (รอบพิเศษ) วันอังคารที ่26 
กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง,
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5.1-3(2) (ร่าง) แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
5.1-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 

ระเบียบวาระที ่1.2.10 รายงานผลโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.1-4(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – เดือน 
มิถุนายน 2559)

5.1-4(3) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 4.4 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน 2559) ตาม
หมวดปี พ.ศ. 2559

5.1-4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที ่21 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 
4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 
(ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2557 – เดือน กรกฎาคม 2558)

5.1-4(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 
1.2.3 รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

5.1-4(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที ่21 ตุลาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 
4.6 การปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(หลังไตรมาสที่ 2)

5.1-4(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 
4.9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – เดือน กันยายน 
2558)

5.1-4(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที ่17 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที่ 
4.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – เดือน ธันวาคม 2558

5.1-4(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 
4.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม 2559

5.1-4(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระ
ที่ 4.3 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน 
2559)

5.1-4(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระ
ที่ 4.4 การใช้งบประมาณสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน 2559) ตามหมวดปี พ.ศ. 
2559

5.1-4(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที ่10 มิถุนายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดลักษณะงานใน
ตำแหน่งงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Job Description)

5.1-4(13) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที ่16 กันยายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนา

5.1-4(14) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่12/2558 (รอบพิเศษ) วัน
พุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 4.12 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันดนตรี
กัยาณิวัฒนาและดำเนินการสรรหาประธานสภาพนักงานสถาบัน
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5.1-4(15) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่15 มิถุนายน 2559 
ระเบียบวาระที ่1.2.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ 
ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

5.1-4(16) รายงานประจำปี 2558
5.1-4(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที ่30 กันยายน 2558 

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2557 และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2557 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5.1-4(18) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่3/2559 วันพุธที ่2 
มีนาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.4 จดหมายบันทึก ที่ 2/2559 ลงวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2559 จาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5.1-4(19) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่4/2559 วันศุกร์ที ่8 
เมษายน 2559 ระเบียบวาระที ่4.1 จดหมายบันทึก ที่ 3/2559 ลงวันที ่23 มีนาคม 2559 จาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5.1-4(20) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที ่16 กันยายน 2558 
ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนา

5.1-4(21) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่15 มิถุนายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ 
4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ

5.1-4(22) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที ่30 ธันวาคม 2558 
ระเบียบวาระที่ 1.2.6 บรรจุแต่งตั้งพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

5.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 
พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.10 รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่8/2558 วันพุธที ่5 
สิงหาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.9 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2558 โดยอาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี

5.1-5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่4/2559 วันศุกร์ที ่8 
เมษายน 2559 ระเบียบวาระที ่1.2.8 รายงานการเข้าร่วมการประชุม SEADOM ครั้งที่ 8 ณ กรุงเวียง
จันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2559

5.1-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่7/2559 วันพุธที ่6 
กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิค
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4”

5.1-5(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่7/2559 (รอบพิเศษ) วัน
อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการเข้าร่วมงาน Kendall Betts Horn 
Camp ของ นายณัฐพัชร์ กิระวิโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที ่1 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนารหัสนักศึกษา 
581101081
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5.1-5(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่7/2559 วันพุธที ่6 
กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.7 รายงานผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดในเขตภาคเหนือ และรายงานการศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อไปศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยโซล 
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559

5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2559
5.1-6(2) รายงานการประเมินโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

5.1-6(3) รายงานการประเมินโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

5.1-6(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระที ่1.2.10 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.1-6(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที ่8 เมษายน 2559 
ระเบียบวาระที ่1.2.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่พนักงาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

5.1-7(1) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557
5.1-7(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

5.1-7(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
5.1-7(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชา
5.1-7(5) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
5.1-7(6) แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และ

สถาบัน 2558
5.1-7(7) ตารางสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

5.1-7(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน

5.1-7(9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 (คณะ) ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 (สถาบัน) ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

อธิบายตัวบ่งชี้  
  บทบาทหน้าท่ีของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประ
เมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน  
ระดับคณะ 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา  
 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อ
เน่ือง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร  

ระดับสถาบัน 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการระดับสถาบัน เพื่อพิจารณา  
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. นำผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา  
 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ
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ผลการดำเนินงาน 
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ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
1 สำนักวิชาและสถาบันมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์

ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. คณะกรรมการบริหารสถาบันมีนโยบายให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพ (5.2-1(1) ข้อบังคับ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557) โดยมีระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. กำหนดให้สำนักวิชาและสถาบันจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร สำนักวิชา 
และสถาบัน และดำเนินการประชุมชี้แจงให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน  

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพในทุกระดับ และมีการประชุมมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5. สำนักวิชาและสถาบันมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินงานของหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแล
โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน โดยกำหนดให้หลักสูตรและสำนักวิชารายงานผลการดำเนินงานตาม
ระบบและกลไกในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันในวาระการประชุมด้านวิชาการและกิจการ

นักศึกษา เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้  
1) มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่ง
เสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2) มีระบบ กลไก และกระบวนการ ในการรับนักศึกษาและการส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา  
3)มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ การ
เปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็น สำคัญโดยสนองความต้องการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  

4) มีระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอน การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทำประมวล
รายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  

5)มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
มีผู้รับผิดชอบการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบอย่างเป็นระบบ 

7. กำหนดให้มีการกำกับติดตามหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในเป้าหมายคุณภาพดำเนินงานตามแผน 
8.กำหนดมีการจัดทำรายงานประเมินตนเอง และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ภายในระยะ
เวลาที่กำหนด 

9. ในระดับหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการประเมินหลักสูตร ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารสถาบัน  

10.ในระดับสำนักวิชาและสถาบันมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชาและสถาบัน
เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพสำนักวิชาและสถาบัน 

11.กำหนดให้มีการนำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน เพื่อ
!115



2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

1. คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการกำกับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ที่
กำหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

2. ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารสถาบันมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน เมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ทำหน้าที่กํากับติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตาม
ระบบ (5.2-2(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, 5.2-2(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร, 5.2-2(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชา, 5.2-2(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบัน) 

3. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ดำเนินการประชุม วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิด
ชอบ ในระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2559 (5.2-2(5) แผนการดําเนิน
งานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน 2558, 
5.2-2(6)  ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับหลักสูตร, 5.2-2(7) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์
ประกอบระดับสำนักวิชา, 5.2-2(8) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับสถาบัน) 

4. ในปีการศึกษา 2558 สถาบันสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาจำนวน  4 ท่าน ประกอบด้วย 1. อ.ดร. อโณทัย นิติพน 2. อ. คมสัน ดิลกคุณานันท์ 3. 
อ.ศุภพร  สุวรรณภักดี และ 4. อ.ดร.ชัญพงศ์  ทองสว่าง และได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับ
การอบรมในโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันอังคารที่ 
7 มิถุนายน 2559 

5. สถาบันได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 

6.สำนักวิชาและสถาบันกำหนดให้ใช้ระบบ GOOGLE  DRIVE เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและแบ่ง
ปันข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับปีการศึกษา 2558 และกำหนดผู้รับผิด
ชอบ ให้คำปรึกษา และดูแลระบบ 

7. ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร สำนักวิชา และสถาบันได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และได้รายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริหารสถาบัน และ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา ตามลำดับ (5.2-2(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
9/2558 เมื่อวันพุธที ่2  กันยายน 2558 วาระที่ 1.2.1.3  เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557, 5.2-2(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2557, 5.2-2(11) รายงานการประชุมสภาสถาบัน 
ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 16  กันยายน 2558 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557, 5.2-2(12) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 
6/2558 เมื่อวันพุธที ่16  กันยายน 2558 วาระที่ 1.2.4 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสำนักวิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2557) 

8.กำหนดให้มีการนำผลการประเมินเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงการทำงาน พร้อมทั้งติดตามและกระตุ้น
ให้เกิดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ข้อ การดำเนินงานปีการศึกษา 2558
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3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร (และสำนักวิชา) 
1. ในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 33,059,173 บาท ค่า
ครุภัณฑ์ 47,763,700 บาท และค่าใช้จ่ายอุดหนุนทุนการศึกษา 11,649,000 บาท ค่าใช้จ่ายการวิจัย 
1,000,000 บาท โครงการพัฒนาบุคลากร 300,000 บาท โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 660,000 
บาท (อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ ในบทที่ 1) 

2. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล

ของสถาบัน ประกอบด้วยรายการข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งชี้หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ทั้งระดับ หลักสูตร คณะ 
สถาบัน และได้มีการขยายไปสู่ระดับส่วนงานต่าง ๆ โดยมุ่งให้เป็น ส่วนหนึ่งของเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานของผู้บริหาร และสามารถ
ช่วยในการจัดทํารายงาน SAR ของส่วนงาน 

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร (และสำนักวิชา) และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  

1. ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารสถาบันได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในระดับหลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2559 (5.2-4(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558) 

2. ในปีการศึกษา 2558 สถาบัน ฯ มีหลักสูตรที่ต้องรับการประเมินจำนวน 1 หลักสูตร มีกำหนดการ
ประเมิน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 และมีกำหนดการประเมินในระดับสำนักวิชา และสถาบัน ในวัน
ศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 

3. ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
9/2558 เมื่อวันพุธที ่2  กันยายน 2558 และการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที ่16  
กันยายน 2558 ในระดับสำนักวิชา และสถาบันได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินให้กับคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 และการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที ่16  
กันยายน 2558  

4. ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรและการสำรองอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่ สกอ. กำหนด ในกรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยการเชิญกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน) 
เข้าร่วมในกิจกรรมของสถาบันซึ่งมีการดำเนินงานอยู่แล้ว 

3)การกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาในหลักสูตรให้มีความชัดเจนและโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่
มีลักษณะใกล้เคียงกัน  

4) การส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ที ่สกอ. 
กำหนด 

5)การนำเสนองานสร้่างสรรค์ในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
6)การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยมีความร่วมมือกับสถาบันศึกษาในต่างประเทศ 
7) การวางแผนการซ่อมบำรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและเครื่องดนตรีซึ่งมีราคาสูง โดยมีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
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5 มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

1. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน ได้ดำเนินการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดำเนินการ ซึ่งนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรและการสำรองอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่ สกอ. กำหนด ในกรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น หลักสูตรได้มี
การทบทวนแผนอัตรากำลังพบว่าจำนวนของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 นั้นไม่ได้เป็นไปตามแผน จึง
ได้มีการให้ความสำคัญกับการรับอาจารย์ใหม่เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มขึ้น รวมถึงในปี
การศึกษา 2558 ได้มีการตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินจำนวนขั้นต่ำเนื่องจากว่าในปีการศึกษา 
2559 จะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจำนวนหนึ่งท่าน นอกจากนี้ในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการดำเนินรับอาจารย์ใหม่จำนวน 3 ท่านซึ่งอาจารย์ทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการที่จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยการเชิญกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน) 
เข้าร่วมในกิจกรรมของสถาบันซึ่งมีการดำเนินงานอยู่แล้ว หลักสูตรและสถาบัน ได้เชิญบริษัท Syllable 
เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสถาบันเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้
หลักสูตรยังได้มีการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรีที่จัดให้มีกิจกรรมการ

อบรมและการแสดงร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้า
หมายของสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 สถาบันสามารถรับนักศึกษาได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างมีนัย
สำคัญ (สถาบันมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 30 คน ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรับ
นักศึกษาได้ จำนวน 16 คน ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรรับนักศึกษาได้ จำนวน 19 คน และ ในปีการ
ศึกษา 2559 หลักสูตรรับนักศึกษาได้ จำนวน 38 คน) 

3)ด้านการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานสร้่างสรรค์ในระดับ
สถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด สำนักวิชาและสถาบันมีการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานผลงานของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากปริมาณ
งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในปีการศึกษา 2558 รวมถึงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยมีความ
ร่วมมือกับสถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ซึ่งสำนักวิชาและสถาบันจะได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนิน
งานในปีการศึกษาหน้าต่อไป  

4) การกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาในหลักสูตรให้มีความชัดเจนและโดดเด่น หลักสูตรและสถาบันได้มี
การสนับสนุนองค์กรนักศึกษานำอัตลักษณ์ของสถาบันไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการจัด

กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบและมีความเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน 
5)การวางแผนการซ่อมบำรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและเครื่องดนตรีซึ่งมีราคาสูง โดยมีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ได้มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาครุภัณฑ์การเรียนการ
สอน โดยในปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ครุภัณฑ์ 

2. ทั้งนี้สำนักวิชาและสถาบันกำหนดให้มีการนำผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การดำเนินงาน และจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมอบหมายให้ผู้รับผิด
ชอบในแต่ละประเด็นดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด พร้อมทั้งติดตามให้เกิดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

6 สำนักวิชาและสถาบันมีหลักสูตรที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของสำนักวิชาและสถาบันจำนวน 1 หลักสูตร มี
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตามเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  
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การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน 6 ข้อ 5 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

5.2-1(1) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557
5.2-2(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

5.2-2(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
5.2-2(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชา
5.2-2(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
5.2-2(5) แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และ

สถาบัน 2558
5.2-2(6) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับหลักสูตร

5.2-2(7) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับสำนักวิชา

5.2-2(8) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับสถาบัน

5.2-2(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันพุธที ่2  กันยายน 2558 วาระ
ที่ 1.2.1.3  เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

5.2-2(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที ่30 กันยายน 2558 
วาระที่ 1.2.6 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชาและสถาบัน ปีการ
ศึกษา 2557

5.2-2(11) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 16  กันยายน 2558 วาระที่ 1.2.4  เรื่อง 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557

5.2-2(12) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 16  กันยายน 2558 วาระที่ 1.2.4 เรื่อง 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2557

5.2-4(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สถาบัน) ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
  ผลการดำเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกำกับ ติดตาม และ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหาร

จัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนนที่ได้  =  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ / จำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

หมายเหต ุ: คณะที่ได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ผลการบริหารงานของคณะ 3.5 คะแนน 3.82 คะแนน   3 คะแนน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน N/A ข้อ 3.38 คะแนน
ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3.5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3.82 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3.5 คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

5.2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสำนักวิชา  
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งชี้  

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง

ผลการ

ประเมิน 
โดยกรรมการ

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.00 3.12 3.12

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.00 4.55 4.55

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.67 0.00 0.00

ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 0.00 0.00 5.00

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 4.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่1 2.61 2.78 3.45
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

3.00 4.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.50 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 3.00 5.00 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2 3.17 4.67 4.67
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

5.00 4.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5 5.00 4.5 4.50

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.47 3.82 4.13
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน 

มาตรฐาน

สถาบัน

อุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย

0.00 . 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก

1 6 3.18 4.00 3.12 3.44 ระดับพอใช้

2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก

3 1 5.00 5.00 ระดับดีมาก

4 1 5.00 5.00 ระดับดีมาก

5 2 4.50 4.50 ระดับดี

รวม 13 4 7 2
ผลการประเมิน 3.64 4.43 4.06 4.13 ระดับดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งชี้ 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง

ผลการ

ประเมิน 
โดยกรรมการ

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.00 3.12 3.12

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.00 4.55 4.55

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.67 0.00 0.00

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 4.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 5.00 5.00

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่1 3.13 3.33 3.13
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

3.00 4.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.50 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 3.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2 3.17 4.67 4.67
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

5.00 4.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.50 3.82 4.13

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 5.00 5.00 5.00
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5 4.50 4.27 4.38

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.67 4.11 4.06
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน 

มาตรฐาน

สถาบัน

อุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย

0.00 . 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 ระดับดี 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก

1 5 2.27 4.00 3.12 3.13 ระดับพอใช้

2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก

3 1 5.00 5 ระดับดีมาก

4 1 5.00 5 ระดับดีมาก

5 3 4.50 4.13 4.38 ระดับดี

รวม 13 3 7 3
ผลการประเมิน 3.18 4.39 4.08 4.06 ระดับดี
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สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 

องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 
• อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีมาก เนื่องจากมี
อัตราส่วนน้อย ทำให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และใกล้ชิด 

• อาจารย์ของสถาบันฯ มีประสบการณ์การสอนและการทำงาน ตรงกับความต้องการหลักสูตรและแนวทางในการ
พัฒนานักศึกษาของสถาบันฯ 

• สถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการการเรียนนอกหลักสูตรที่มีความต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทุกด้านสำหรับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังที่ปรากฏในโครงการพัฒนานักศึกษา ทั้งในส่วนที่เป็น
กิจกรรมนักศึกษา โครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม  

จุดที่ควรพัฒนา 
• มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
• สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณและพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทำงาน
สร้างสรรค์ / วิจัย ผ่านโครงการบริการวิชาการด้านดนตรีคลาสสิกเพื่อสังคม และโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่
เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา 
• สถาบันฯ ควรมีการบริหารจัดการอาจารย์ ที่ส่งเสริมการทำวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน 

องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 
• สถาบันฯ มุ่งเน้นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ กับการวิจัย / สร้างสรรค์ของอาจารย์ และการเรียนการสอน
ของนักศึกษา โดยมีการออกแบบกิจกรรม และวางแผนการประเมินผลนักศึกษาให้สอดคล้อง รวมถึงการส่งเสริมการ
สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านดนตรี 

• โครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาดนตรี ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน และบุคคลกรต่างๆ รวมทั้งสร้างเวทีกลางให้กับการส่งเสริมและพัฒนาดนตรี 

จุดที่ควรพัฒนา 
• สถาบันฯ ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมโครงการบริการวิชาการ เป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี จากผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ สู่
สาธารณชน รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลของโครงการมากขึ้น 

• สถาบันฯ ควรสานต่อให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องในโครงการที่ได้รับการตอบรับดี อาทิ โครงการเยาวชนดนตรีบางยี่ขัน 
โดยจัดให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
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องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 
• สถาบันฯ มุ่งเน้นการบูรณาการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับกิจกรรมนักศึกษาและการเรียนการสอน โดยได้
ผสมผสานกิจกรรมของโครงการ ร่วมไปกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต 

• โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่กลางของนักดนตรี และเยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ รวม
ทั้งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินรับเชิญชาวไทย และชาวต่างประเทศ กับเยาวชน
ดนตรีและผู้ฟัง ซึ่งจะนำไปสุ่การพัฒนามาตรฐานไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

• โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ  สามารถผลิตผลงานทางด้านดนตรีและการแสดงดนตรีทางด้านดนตรี
คลาสสิกที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับงานสำคัญต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
• สถาบันฯ ควรมีระบบกลไกในการบริหารจัดการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับสถาบันฯ โดยไม่
ให้เป็นอุปสรรค หรือเป็นภาระในการปฏิบัติงานประจำของบุคลากรสถาบันฯ  

• สำนักวิชาฯ ควรมีระบบ กลไก รวมทั้งมีการบริหารจัดการ กำกับดูแล ให้การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในโครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาในการทำงานจริง รวม
ทั้งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งในส่วนของบุคลากรประจำและนักศึกษา ให้สามารถมีส่วนร่วมในการ
ทำงานให้กับสถาบันฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพองค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
• สถาบันเป็นหน่วยงานใหม่ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีโอกาสในการ
พัฒนาสูง 

จุดที่ควรพัฒนา 
• สถาบันฯ ควรจัดให้มีการดำเนินการปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ และแผนงบประมาณระยะยาว  (5 ปี) เพื่อให้ส่วนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้อง  

• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
1 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ

2 อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์ กรรมการ
3 อาจารย์ ศุภพร  สุวรรณภักดี กรรมการ
4 นายณัฐวุฒิ  เลี่ยมสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
5 นายนพดล บุญเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 นายเศรษฐพงศ์  จรรยารยชน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ ประธานกรรมการ

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์   เจริญกิจธนลาภ กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  เอื้อจิตรเมศ กรรมการ
4 อาจารย์ ดร.อภิศันย์  ศิริพันธ์ กรรมการ
5 อาจารย์วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ กรรมการและเลขานุการ
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