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เอกสารแสดง ประวัติ ผลงาน และ วิสัยทัศน์

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ฉบับนี ้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประกอบด้วย 1. ประวัติและผลงาน 2. ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 3. บริบททางยุทธศาสตร์
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 4. เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนา และ 5. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  และ
ค่าเป้าหมาย 

  โดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การเป็นแหล่งความรู้ทาง
ด้านดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ 2. การผลิตบัณฑิตที่เป็นคนด ี มีคุณค่าต่อสังคม 3. ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และ 4. การมีทุนสนับสนุนอย่างมั่นคง ทั้งนี้ครอบคลุมการสนับสนุน
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอันได้แก่ การจัดการศึกษา วิจัย การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 1

ประวัติและผลงาน



ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ตำแหน่งอื่น ๆ
อุปนายกสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประธานมูลนิธิเด็กอ่อน 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประธานคณะอนุกรรมการสร้างและกลั่นกรองข้อสอบภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

กรรมการมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2515-2525)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2531-2534)

คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534-2537)

ประธานการสร้างข้อสอบภาษาฝรั่งเศสเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (2521-2536)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (2551)

ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2551)

กรรมการอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2552)

ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรการเรียนการสอน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2552)

ผู้อำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2553)

กรรมการดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2553)

ผู้แทนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (2553)

ประธานอนุกรรมการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
และผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส (2553)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผู้บริหาร (2554)

อนุกรรมการร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2554)

ประธานกรรมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2554)

ประธานกรรมการตรวจการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2554)

รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2555)

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2555)

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2555)
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การศึกษา 
อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2504)

Diplôme d’étude françaises, Université de Poitiers (2505)

Certificat de l’enseignement du français à l’ étranger, Université de Paris (2506)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (2541)

จตุตถจุลจอมเกล้า (2541)

ตติยจุลจอมเกล้า (2550)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
Chevalier de l’order des Palmes Académiques, France (2530)

Officier de l’order des Palmes Académiques, France (2532)

Commandeur de l’order des Palmes Académiques, France (2547)

ที่อยู่ปัจจุบัน
35/1 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร 02-2793912 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8075661 โทรสาร 02-2790307
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ส่วนที่ 2 

ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม



ปณิธาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดต้ังขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะเทิดพระเกียรติ และสืบสาน พระปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ
สามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมท้ังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับ

ดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน โดยการเป็นตัวหลักสําคัญ ในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์
ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย

ปรัชญา

ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน 
Music of Life, Music of Land 

Musique de la Vie et de la Terre

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันดนตรีช้ันนําระดับนานาชาติ
To be a Leading International Conservatory of Music

พันธกิจ

1. เป็นสถาบันดนตรีท่ีสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิด สร้างสรรค์ 
และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสม กับบริบทของสังคม

2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องให้กับสังคม 

3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
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ค่านิยม

Passionate
รักในดนตรี รักในการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน 

Grace
สง่างาม มีความสง่างาม และมีศักด์ิศรีในตน 

Visionary
มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซึ้ง กว้างไกล 

Integrated
ประสานความแตกต่าง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับช้ัน 

Modesty
อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

และสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีเพื่อผู้อ่ืนได้ 
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ส่วนที่ 3 

บริบททางยุทธศาสตร์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 



จุดแข็ง
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ มีการสนันสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
2. มีการสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาล 
3. เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในดำเนินงานและการตัดสินใจ
4. เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง สามารถปรับหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับนวัตกรรมของโลก
5. ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

จุดอ่อน 
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
2. มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่จัดการศึกษา
3. สัดส่วนของบุคลากรไม่สัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโตของกิจการของสถาบัน
4. การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ
5. การพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของบุคลากร
6. การสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลมีกรอบระยะเวลาการสนับสนุนที่จำกัด

โอกาส 
1. สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความตื่นตัวในการเปิดหลักสูตรศิลป์ดนตรีมากขึ้น 
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ

รู้ความสามารถสูง เข้าศึกษาหรือร่วมงานกับสถาบัน
3. วิชาชีพดนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาคเอกชนมีแนวโน้มให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. มีเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์และสื่อ

สาธารณะ 
5. บัณฑิตมีโอกาสทำงานทั้งภายในประเทศและในประชาคมอาเซียน

อุปสรรค
1. การแข่งขันของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะเดียวกัน
2. การเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อการรับนักศึกษา
3. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ยังมีมาตรฐานที่หลาก

หลาย ส่งผลต่อคุณภาพของการรับนักศึกษา
4. อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว อาจส่งผลต่อการการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล และ

การจัดสรรงบประมาณที่จะได้รับของสถาบัน

12

บริบททางยุทธศาสตร์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
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ส่วนที่ 4 

เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการพัฒนา



1. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ
(1) แหล่งอ้างอิงทางดนตรีของชาติและนานาชาติ 

• กำหนดมาตรฐานทางด้านดนตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
- โครงการการแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก

• การสนับสนุนการผลิตวิจัยสร้างสรรค์ 
- หน่วยสนับสนุนการวิจัยสร้างสรรค์
- วารสารวิชาการทางด้านดนตรี

(2) แหล่งเพาะบ่มความรู้ทางดนตรี (การให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม)
• การพัฒนาเยาวชนที่มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

- โครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
- โครงการโรงเรียนดนตรีสำหรับเยาวชน จัดการศึกษาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์

• การจัดหลักสูตรอบรมทางด้านดนตรีสำหรับสาธารณชนทั่วไป ทั้งผู้อยู่ในวัยทำงาน 
และผู้ที่อยู่ในวัยหลังเกษียณ

• การเป็นต้นแบบของการทำงานร่วมกับชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
- การลงทุนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
- คณะนักร้องประสานเสียงบางยี่ขัน
- โครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช 
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2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณค่าต่อสังคม
(1) การพัฒนาหลักสูตร

• หลักสูตรสองภาษา / หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตร Double Degree 
• หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / มหาบัณฑิต 
• หลักสูตรดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก

(2) การเรียนการสอน
• เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

- พัฒนาต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Education 
4.0, Project Based Learning) ให้เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

- การเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 โดยคัดสรรทักษะที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถาบัน

- ห้องเรียนออนไลน์ โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การจัดทำฐานข้อมูลทางด้านดนตรี เพื่อการสืบค้นที่ทันสมัย: ห้องสมุดดิจิตอล
• โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกัน

(3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
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3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
(1)  วิชาการ

• การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ 
- ระดับหลักสูตร: AUN-QA / MusiQuE (Music Quality Enhancement - 

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et 
Musikhochschulen)

- ระดับการศึกษาคณะและสถาบัน: EdPEx
• การ Benchmarking ผลการดำเนินงานของหลักสูตร/สถาบัน กับ หลักสูตร/สถาบัน

ในระดับนานาชาติ
• การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของตนเองขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ 

ติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับ หลักสูตร สำนักวิชา และ
สถาบัน

• ระบบสารสนเทศที่มีการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างรอบด้าน และรองรับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันในอนาคต (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
สำนักวิชา และสถาบัน ตามที่สถาบันกำหนด)

(2)บริหาร
• การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
• ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงที่

ชัดเจนมากขึ้น เมื่อสถาบันได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาและจัดการศึกษา
• ปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสามารถในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ใน

การดำเนินงานของสถาบัน
• แผนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

ที่ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
• การทบทวนรูปแบบของโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และ

แผนอัตรากำลัง ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
• ระบบฐานข้อมูล และงานเอกสาร (e-office) ที่รองรับและประสานการทำงานภายในทุก

หน่วยงานทั้งในด้านวิชาการและการบริหาร และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
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4. มีทุนสนับสนุนอย่างมั่นคง
(1) ทุนกายภาพ 

• การบริหารจัดการพื้นที่และทรัพย์สิน - การใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพย์สินให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

• โครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก - วางแผนรองรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
(2) ทุนทรัพยากร 

• ระบบบริหารการเงิน - โปร่งใส คล่องตัว คุ้มค่า
• การบริหารงบประมาณแผ่นดิน - มีแผนระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนา
• ระบบบริหารทรัพยากรกายภาพที่ก่อเกิดรายได้ - ที่ดิน ทรัพย์สินทางปัญญา
• การให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

- โครงการโรงเรียนดนตรีสำหรับเยาวชน
- การจัดหลักสูตรอบรมทางด้านดนตรีสำหรับสาธารณชน

• การอุปถัมภ์ - สมาคมศิษย์เก่า/คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน/ผู้อุปถัมภ์
(3) ทุนมนุษย์ 

• การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรม
- การศึกษาต่อ

• การพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• การพัฒนาบุคลากรสายบริหาร
• ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ก 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
60 61 62 63 64

1.  เป็นแหล่งความรู้ทางด้านดนตรีใน
ระดับชาติและนานาชาติ

(1) แหล่งอ้างอิงทางดนตรีของชาติ
และนานาชาติ 

• กำหนดมาตรฐานทางด้าน
ดนตรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
ชาติและนานาชาติ 

- PGVIM Competition, 
PGVIM Symposium

• การสนับสนุนการผลิตวิจัย
สร้างสรรค์ 

- หน่วยสนับสนุนการวิจัย
สร้างสรรค์

- วารสารวิชาการทาง
ด้านดนตรี

(2) แหล่งเพาะบ่มความรู้ทางดนตรี 
การให้บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม

• การพัฒนาเยาวชนที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านดนตรี

- PGVIM Youth 
Orchestra, PGVIM 
Junior School

• การจัดหลักสูตรอบรมทาง
ด้านดนตรีสำหรับสาธารณชน
ทั่วไป ทั้งผู้อยู่ในวัยทำงาน และ
ผู้ที่อยู่ในวัยหลังเกษียณ

• การเป็นต้นแบบของการ
ทำงานร่วมกับชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

- การลงทุนร่วมกับภาค
เอกชนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า

- คณะนักร้องประสาน
เสียงบางยี่ขัน และ
โครงการดนตรีเพื่อรอย
ยิ้ม

KPI 1 จำนวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน 
KPI 2 จำนวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการประชุม
วิชาการ
KPI 3 จำนวนวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
KPI 4 จำนวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผย
แพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
KPI 5 จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
KPI 6 ร้อยละของจำนวนนักเรียนในโครงการที่เข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี
KPI 7 ร้อยละของจำนวนนักเรียนในโครงการที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
KPI 8 จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนา
KPI 9 ความพึงพอใจของชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับ
พัฒนา
KPI 10 จำนวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่ได้รับ
การว่าจ้างจากหน่วยงานระดับชาติ
KPI 11 จำนวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่มี
ส่วนในการแก้ไขปัญหาของชาติ

ประเทศ
ประเทศ

ฉบับ

งาน

ล้านบาท
ร้อยละ

ร้อยละ

ชุมชน/องค์กร
คะแนนเฉลี่ย

โครงการ

โครงการ

5
8

-

1

0.2
20

5

1
>3.51

-

-

5
8

-

2

0.2
20

10

1
>3.51

-

-

5
10

-

3

0.3
25

10

2
>3.76

1

-

5
10

1

3

0.3
25

15

2
>3.76

1

1

5
12

1

5

0.3
25

15

2
>4.01

1

1
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
60 61 62 63 64

2.  ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณค่า
ต่อสังคม

(1) การพัฒนาหลักสูตร
• หลักสูตรสองภาษา / 
หลักสูตรนานาชาติ / 
Double Degree

• หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา / 
มหาบัณฑิต 

• หลักสูตรดนตรีไทยและดนตรี
ตะวันออก

(2) การเรียนการสอน
• เป็นต้นแบบของการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีในระดับ
อุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

- พัฒนาต่อยอดรูปแบบ
การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 
(Education 4.0, 
Project Based 
Learning) ให้เป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน

- การเสริมสร้างทักษะ
ศตวรรษที่ 21

- ห้องเรียนออนไลน์ โดย
ความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การจัดทำฐานข้อมูล
ทางด้านดนตรี เพื่อการ
สืบค้นที่ทันสมัย: ห้อง
สมุดดิจิตอล

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยที่มี MOU 
ร่วมกัน

(3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• การบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

KPI 12 จำนวนหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ
KPI 13 จำนวนหลักสูตรมหาบัณฑิต
KPI 14 จำนวนหลักสูตรดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
KPI 15 จำนวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา
KPI 16 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
KPI 17 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
และการเรียนการสอน
KPI 18 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการ
ศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
KPI 19 จำนวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของนักศึกษาที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
KPI 20 อัตราการได้งานทำของนักศึกษาภายใน1ปี
KPI 21 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
KPI 22 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

คน
คน

คะแนน

ร้อยละ

งาน

ร้อยละ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
60 61 62 63 64

3.  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
มีธรรมาภิบาล

(1) ด้านวิชาการ
• การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ

ศึกษาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ 
- ระดับหลักสูตร: AUN-QA หรือ 

MusiQuE (Music Quality 
Enhancement - Association 
Européenne des 
Conservatoires, Académies 
de Musique et 
Musikhochschulen)

- ระดับการศึกษาคณะและสถาบัน: 
EdPex

• การ Benchmarking ผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร/สถาบัน กับ หลักสูตร/
สถาบันในระดับนานาชาติ

• การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาของตนเองขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับ 
ติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษาทั้งในระดับ หลักสูตร สำนักวิชา 
และสถาบัน 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ
รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบ
ด้าน และรองรับมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันใน
อนาคต (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน ตามที่
สถาบันกำหนด) 

(2) ด้านบริหาร
• การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
• ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสถาบัน ซึ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้น เมื่อสถาบัน
ได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาและจัดการ
ศึกษา

• ปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ให้
มีความสามารถในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์
ในการดำเนินงานของสถาบัน

• แผนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน มี
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความ
สำเร็จที่ความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์

• การทบทวนรูปแบบของโครงสร้าง
องค์กร การพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล และแผนอัตรากำลัง ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

• ระบบฐานข้อมูล และงานเอกสาร (e-
office) ที่รองรับและประสานการทำงาน
ภายในทุกหน่วยงานทั้งในด้านวิชาการ
และการบริหาร และสามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอก

KPI 23 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
KPI 24 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ในระดับนานาชาติ
KPI 25 ระดับความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมาย
ในดัชนีสำคัญที่วัดความเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
(Benchmarked with คณะดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล / Yong Siew Toh)

KPI 26 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์
KPI 27 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนของแต่ละส่วนงาน
KPI 28 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติ
งานประจำปี
KPI 29 Employment Turnover Rate ไม่เกินกว่า
KPI 30 การประเมินผลการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

หลักสูตร
หลักสูตร
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
60 61 62 63 64

4.  มีทุนสนับสนุนอย่างมั่นคง
(1) ทุนกายภาพ 

• การบริหารจัดการพื้นที่และ
ทรัพย์สิน - การใช้ประโยชน์
จากพื้นที่และทรัพย์สินให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

• โครงสร้างสิ่งอำนวยความ
สะดวก - วางแผนรองรับการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

(2) ทุนทรัพยากร 
• ระบบบริหารการเงิน - โปร่งใส 
คล่องตัว คุ้มค่า

• การบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน - มีแผนระยะยาว 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

• ระบบบริหารทรัพยากร
กายภาพที่ก่อเกิดรายได้ - 
ที่ดิน ทรัพย์สินทางปัญญา

• การให้บริการวิชาการที่ก่อให้
เกิดรายได้ 

- Junior School
• การอุปถัมภ์ - สมาคมศิษย์
เก่า/คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการสถาบัน/ผู้อุปถัมภ์

(3) ทุนมนุษย์ 
• การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

- การศึกษาดูงาน/
การฝึกอบรม

- การศึกษาต่อ
• การพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

• การพัฒนาบุคลากรสาย
บริหาร

• ระบบการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

KPI 31 รายได้สุทธิจากการบริหารทรัพย์สิน
กายภาพ

KPI 32 รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการ
KPI 33 มูลค่าสุทธิจากการระดมทุนเพื่อการพัฒนา
สถาบัน

KPI 34 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก
KPI 35 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
KPI 36 จํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ
KPI 37 ร้อยละของจำนวนผลการประเมินการปฏิบัติ
งานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป
KPI 38 ร้อยละของส่วนงานมีการปรับปรุงกลไก 
กระบวนการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่ม
ประสิทธภาพในการทำงาน
KPI 39 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร

ล้านบาท
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ภาคผนวก ข

ภาพอาคารเรียนที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง



24

อาคารอำนวยการ



25

อาคารคีตราชนครินทร์



26

อาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ



27

อาคารเก็บรักษาเครื่องดนตรี



28

อาคารกัลยาณินคีตการ



29

ภาคผนวก ค

โครงสร้างการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



	

นายกสภาสถาบัน

คณะกรรมการ 
สภาสถาบัน	 คณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการ
สถาบัน (กสส.)	อธิการบดี

คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 

(กบส.)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

ผู้ช่วยอธิการบดี

สำนักงานสถาบัน

กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบุคคลและนิติกร

กลุ่มงานวิชาการศึกษา

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานเทคโนโลยี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์

หลักสูตร 
ปริญญาบัณฑิต

ดนตรีคลาสสิก

ดนตรีตะวันออก

หลักสูตร 
มหาบัณฑิต

30

โครงสร้างการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ภาคผนวก ง

งบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลสนับสนุนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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งบประมาณ (ล้านบาท)

32

งบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลสนับสนุนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

(10)

(32.94)

(56.159)

(65.836) (72.63)

(104.213)

(122.353)

(144.894)


