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แนวปฏิบัติการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 

กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

1. กรอบระยะเวลาการทํางานในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 โดย 

 

 

 

 

2. ในรอบการดําเนินการประจําปี จะมีการตรวจประเมินผลการดําเนินงานภายใน เพื่อดูแล กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ระยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังน้ี 

รอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล รอบการตรวจประเมินภายใน 

1 ส.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2561 1 - 7 ก.พ. 2561 

1 ธ.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2562 1 – 7 พ.ค. 2562 

1 พ.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562 1 – 7 ก.ค. 2562 

 

3. เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา ณ 31 กรกฎาคม 2562 (ซ่ึงควรดําเนินการให้เสร็จส้ินก่อน) จะมีการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการจาก
ภายนอก ซ่ึงมีกําหนดการ ดังน้ี (กําหนดส่งเล่มสมบูรณ์ พร้อมหลักฐาน 15 วัน ก่อนการตรวจประเมิน) 

ผู้รับการตรวจประเมิน 
กําหนดการส่ง 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
กําหนดการประเมินผล 

โดยคณะกรรมการภายนอก 

หลักสูตร 15 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 

คณะวิชา/สถาบัน 15 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 

 

การดําเนินการ 
4. การดําเนินการจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป็นไปตามเอกสารและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

 4.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งท่ี 3 : สิงหาคม 2560) 

 4.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 4.3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับคณะวิชา/สถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 4.4 คู่มือประกอบการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 

5. แหล่งข้อมูลสําหรับดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
http://bit.ly/2OGbtmq (2-โอ-จี-บี-ที-เอ็ม-คิว) 
 

การเตรียมการรับตรวจ 

6. สําหรับหน่วยงานผู้รับตรวจทุกระดับ ในการตรวจประเมิน กํากับ ติดตามในข้อ 2 จําเป็นจะต้องส่งเอกสารแสดงก่อนวันตรวจ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมีเอกสาร ดังต่อไปน้ี 

 6.1 แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพฯ  

 6.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 6.3 เอกสารหลักฐานประกอบรายงาน 

หมายเหต ุ รายการท่ี 6.1 และ 6.2 ส่งเอกสารแสดงก่อนวันตรวจ ส่วนรายการท่ี 6.3 ให้นํามาแสดง ณ วันท่ีรับการตรวจ 

7. สําหรับหน่วยงานผู้รับตรวจทุกระดับ มีแนวทางในการรับตรวจประเมินผล การดูแล กํากับ และติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามข้อมูลในตาราง ดังต่อไปน้ี

รอบการตรวจประเมินประจําปี 

1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562 1 ส.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562 

รอบการดําเนินการประจําปี 
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แนวทางในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจประเมิน (ภายใน) 

สําหรับการดูแล กํากับ และติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 

(รายงาน เอกสาร และผลการดําเนินการ) 

ครั้งที่ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับหลักสถาบัน 

1 ≥ ร้อยละ 30 - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
  -- ผลการประเมินปีที่ผ่านมา/การเตรียมการปรับปรุงหรือพัฒนา 
  -- ความคงอยู่ของ อ.ประจําหลักสูตร / อาจารย์ประจํา 
  -- ความคงอยู่ของ นศ. 
  -- ความขาดแคลน/ความต้องการบุคลากร 
  -- งบประมาณ  -- อัตราส่วนของอาจารย์ : นศ. 
  -- ความพึงพอใจและข้อร้องเรียน 
      --- ของอาจารย์    --- ของนักศึกษา 
  -- สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรทางการเรียนรู้ 
- แผนการดําเนินการด้านต่างๆ 
  -- การรับนักศึกษา 
  -- พัฒนาบุคลากร 
     --- ตําแหน่งวิชา     --- คุณวุฒิการศึกษา 
     --- ผลงานวิชาการ 
  -- การจัดการเรียนการสอน 
- รายงานการประชุม 
- สัญญาจ้างงาน อ.ประจําหลักสูตร 
- การแต่งตั้ง อ.ประจําหลักสูตร 
- มคอ.3 4 5 และ 6 
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
- ผลการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ในภาคการศึกษาต้น (เทอม 1) 
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ 
แผนปฏิบัติงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ 
 
 
 

- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
  -- ผลการประเมินปีที่ผ่านมา/การเตรียมการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 
  -- ผลการประเมินแผนฯและการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 
- แผนกลยุทธ์คณะ ด้านต่างๆ 
- แผนปฏิบัติงานประจําปี (คณะ) 
- แผนบริการและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (คณะ) 
- แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (คณะ) 
- แผนการบริการวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (คณะ) 
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คณะ) 
- แผนการจัดการความรู้ (คณะ) 
- แผนบริหารความเสี่ยง (คณะ) 
- แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (คณะ) 
- แผนบริหารงานเงินและงบประมาณ (คณะ) 
- แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (คณะ) 
- นโยบายการพัฒนาคณะด้านต่างๆ 
- กระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
- การแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
- รายงานการประชุม 
- ผลการดําเนินการด้านต่างๆ (ส.ค.61 - ธ.ค.61) 
- รายงานการประเมินผลตามแผนฯ 

- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
  -- ผลการประเมินปีที่ผ่านมา/การเตรียมการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 
  -- ผลการประเมินแผนฯและการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 
- แผนกลยุทธ์สถาบัน ด้านต่างๆ 
- แผนปฏิบัติงานประจําปี (สถาบัน) 
- แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ 
- แผนบริการและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (สถาบัน) 
- แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สถาบัน) 
- แผนการบริการวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (สถาบัน) 
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สถาบัน) 
- แผนการจัดการความรู้ (สถาบัน) 
- แผนบริหารความเสี่ยง (สถาบัน) 
- แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (สถาบัน) 
- แผนบริหารงานเงินและงบประมาณ (สถาบัน) 
- แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (สถาบัน) 
- นโยบายการพัฒนาสถาบันด้านต่างๆ  
- กระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
- รายงานการประชุม 
- ผลการดําเนินการด้านต่างๆ (ส.ค.61 - ธ.ค.61) 
- รายงานการประเมินผลตามแผนฯ 
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ครั้งที่ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ระดับหลักสถาบัน 

2 ≥ ร้อยละ 60 - ผลการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย (เทอม 2) 
- ความคงอยู่ของ อ.ประจําหลักสูตร 
- ความคงอยู่ของ นศ. 
- ความพึงพอใจและข้อร้องเรียน 
  -- ของอาจารย์         -- ของนักศึกษา 
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ 

- ผลการดําเนินการด้านต่างๆ (ม.ค.62 - พ.ค.62) 
- รายงานการประเมินผลตามแผนฯ 

- ผลการดําเนินการด้านต่างๆ (ม.ค.62 - พ.ค.62) 
- รายงานการประเมินผลตามแผนฯ 

3 ≥ ร้อยละ 90  - ผลการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
- ความคงอยู่ของ อ.ประจําหลักสูตร 
- ความคงอยู่ของ นศ. 
- กระบวนการและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
- สรุปกิจกรรมโครงการต่างๆ 
- Improvement Plan 
- รายงาน SAR ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

- ผลการดําเนินการด้านต่างๆ (มิ.ย.62 - ก.ค.62) 
- รายงานการประเมินผลตามแผนฯ 
- Improvement Plan 
- รายงาน SAR ระดับคณะ 

- ผลการดําเนินการด้านต่างๆ (มิ.ย.62 - ก.ค.62) 
- รายงานการประเมินผลตามแผนฯ 
- Improvement Plan 
- รายงาน SAR ระดับสถาบัน 
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แผนและปฏิทินการดําเนินงานตามแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
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กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 

ทบทวนแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 

กรกฎาคม 2561 

วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เพื่อทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี ได้แก่ 
- แผนงานด้านประกันคุณภาพ 

- ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 
- ผลการประเมินแผนฯ ด้านต่าง ๆ  
- ผลการประเมินโครงการตามแผนฯ 

- ผลการบริหารความเส่ียงของแผนงาน 
จัดทํา 
- แผนและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปี   
- แผนบริหารความเส่ียงของแผนงาน 

- โครงการและกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562  

(อย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง) 
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ตามที่ สกอ. ดําเนินการจัดอบรมผู้ตรวจ ตลอดปีการศึกษา  

สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 
(ตามปฏิทินที่ สกอ. กําหนด) 

กิจกรรม “การพัฒนานักศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สําหรับนักศึกษาใหม่” กันยายน 2561 
ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการตรวจประเมินในทุกระดับ (Pre - Audit) 
- ครั้งท่ี 1 รอบ 4 เดือน (ม.ค. เร่ิมรายงานผล รอบที่ 1) 
- ครั้งท่ี 2 รอบ 8 เดือน (เม.ย. เร่ิมรายงานผล รอบที่ 2) 

 
1-7 กุมภาพันธ์ 2561 
1-7 พฤษภาคม 2562 

ทุกระดับจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ และลงข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

 
8-15 กรกฎาคม 2562 
8-15 สิงหาคม 2562 

โครงการ “ตรวจประเมินผลการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561” 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

 
26 กรกฎาคม 2562 
6 กันยายน 2562 

นําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 เสนอสภาสถาบัน 
- ระดบัหลักสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

 
สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

สรุปและจัดทําแผนการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2561 
ตุลาคม 2562 

จัดทําแนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการตรวจประเมิน 
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รูปแบบและแนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินการ 
 

(P) ระบบและกลไก 
 อธิบายกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงานในเร่ืองท่ีรายงาน อาจจะเขียนในลักษณะ ดังน้ี 
 - ข้ันตอนการดําเนินการ 
 - Flow Process Chart 
 
(D) ผลการดําเนินการ 
 อธิบายการดําเนินการตาม ข้ันตอนการดําเนินการ / Flow Process Chart  � ผลจากการดําเนินการ 
 ประเด็นสําคัญ เพ่ือความชัดเจนในการรายงาน มีดังน้ี 

1. ในการดําเนินการตาม ข้ันตอนการดําเนินการ / Flow Process Chart  ได้ผลเป็นอย่างไร 
2. ผลจากการดําเนินการตาม ข้ันตอนการดําเนินการ / Flow Process Chart  มีความแตกต่างจากปีการศึกษาก่อน

หรือไม่ อย่างไร 
3. เขียนตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินการในแต่ละเร่ืองแสดงให้เห็น อย่างน้อย 3 ช่วงเวลา เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็น

แนวโน้มความก้าวหน้าหรือการเปล่ียนแปลง 
 

(C) การประเมินผลการดําเนินการ 
ประเด็นในการประเมิน เคร่ืองมือ ผลการประเมิน 

กระบวนการดําเนินการ การประชุมพิจารณาข้ันตอนกระบวนการทํางาน - ข้อพิจารณาในข้ันตอนกระบวนการที่มีผล
ต่อการทํางานและผลการดําเนินการ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
- งบประมาณ 
- เวลา 
- คุณภาพ 

- ความมุ่งหวัง 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 

ผลการดําเนินการ การประชุมพิจารณาผลการดําเนินการ - ข้อคิดเห็น/ข้อวิ เคราะห์ จากผลการ
ดําเนินการ 
- นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 รอบการประเมิน 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
- อ.ประจําหลักสูตร/อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- นักศึกษา / ผู้ใช้บริการ 
- อ.ผู้สอน / อ.พิเศษ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

  

(A) การปรับปรุงกระบวนการ 
 จากผลการประเมิน อธิบายการปรับปรุง/พัฒนา ข้ันตอน/กระบวนการ เพ่ือใช้ในการดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป
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ตารางสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 
  

องค์ประกอบการประเมิน หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้  1.1 การบริหาร
จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร ต า ม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 

สกอ. 

- จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เดิม) 
- อ.ดร.ชัญพงศ์ - อ.ดร.อโณทัย  - อ.ดร.ศุภพร 
- อ.ดร.จิรเดช - อ.สิทธิชัย - Dr.Jean-David Caillout  - Dr.Elissa Miller-Kay 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- อ.ดร.จิรเดช    - อ.ดร.ศุภพร 
- อ.ธนสิทธิ์       - อ.Dr.Elissa 
- อ.Margaret 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตั ว บ่ งชี้  2 . 1  คุ ณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

สกอ. 

 อ.ดร.ศุภพร 
คุณสิรวิชญ์ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทํา
หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

สกอ. 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี อ.ดร.ศุภพร 

คุณสิรวิชญ์ 

สกว. 
KPI 1.3 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร รองฯ ฝ่ายการศึกษา(คณบดี) 
KPI 1.15 อัตราการได้งานทําของนักศึกษาภายใน 1 ปี ผช.กิจการนักศึกษา 
KPI 1.16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผช.กิจการนักศึกษา 

MusiQuE 

3.2(a) สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรอย่างไร  
3.2(b) สถาบันมีกลไกในการจําแนกอย่างไร (ก่อนการเรียนรู้และการศึกษาภายนอก)  
3.2(c) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการได้งานของนักศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษา และมีการนําข้อมูลดังกล่าว
มาใช้อย่างไร 

 

3.2(d) บัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรีระดับนานาชาติที่มีการแข่งขันสูงหรือไม่  
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
ตั ว บ่ ง ชี้  3 . 1  ก า ร รั บ
นักศึกษา 

สกอ. 
- การรับนักศึกษา (นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561) 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อ.ธนสิทธิ์ / คุณพิชาภรณ์ 
อ.ดร.ศุภพร 

สกว. KPI 1.6 จํานวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา คณบดี 

MusiQuE 
3.1(a) หลักสูตรมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษา  
3.1(b) ข้อกําหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิค วิชาการและวิธีการสอน) ของผู้สมัครว่าจะสามารถสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
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องค์ประกอบการประเมิน หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

สกอ. 
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อ.ดร.ศุภพร 

สกว. 

KPI 1.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) คณบดี 
ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 

KPI 1.14 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ รองฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ 
(ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ) 

KPI 3.5 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในวงดุริยางค์ เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองฯ ฝ่ายบริหาร 

MusiQuE 

2.1(f) หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนองานสร้างสรรค์ทางดนตรีและศิลปะอย่างไร  
2.1(k) หลักสูตรมีระบบการให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวอย่างไร  
2.2(b) หลักสูตรและกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรให้มุมมองในระดับนานาชาติอย่างไร  
2.2(d) นักศึกษานานาชาติได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอย่างไร  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา สกอ. 

- การคงอยู่  - การสําเร็จการศึกษา อ.ดร.จิรเดช 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อ.ดร.ศุภพร 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

สกอ. 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร - ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

อ.ดร.จิรเดช / อ.ดําริห์ 
คุณพิชญ์สินี 

สกว. KPI 4.11 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา รองฯ ฝ่ายบริหาร 

MusiQuE 

2.2(g) คณาจารย์ของหลักสูตรมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติหรือไม่ (ทั้งในสถานะของนักศึกษาหรืออาจารย์)  
4.1(a) สถาบันสามารถรับประกันได้ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะนักการศึกษา  
4.1(b) สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัยศิลปะ และการสอน  
4.1(c) สถาบันมีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์  
4.1(d) คณาจารย์มีส่วนร่วมอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน (อาทิการเป็นกรรมการ คอนเสิร์ต การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ)  
4.1(e) คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนอย่างไรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิพากษ์ผลสะท้อนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณสมบัตินี้ในนักศึกษา  
4.2(a) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีจํานวนคณาจารย์ที่มีประสบการณ์เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความ
หลากหลายของศาสตร์ 

 

4.2(b) องค์ประกอบของคณาจารย์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร  
4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ สกอ. 

- คุณวุฒิปริญญาเอก  - ดํารงตําแหน่งวิชาการ คุณกชพร 
- ผลงานวิชาการ  - งานสร้างสรรค์ คุณศักดิ์ระพี 

สกว. 
KPI 1.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 1.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ รองฯ ฝ่ายการศึกษาคณบดี 
KPI 2.1 จํานวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
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องค์ประกอบการประเมิน หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
KPI 2.6 จํานวนโครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือ ระหว่างสถาบันกับเครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

สกอ. - การคงอยู่ของอาจารย์ - ความพึงพอใจของอาจารย์ อ.ดร.จิรเดช 
สกว. KPI 1.5 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด รองฯ ฝ่ายบริหาร (คณบดี) 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

สกอ. 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

อ.ดร.จิรเดช / อ.ดร.ชัญพงศ์ 
คุณศักดิ์ระพี 

MusiQuE 

1(a) เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคืออะไร  
1(b) หลักสูตรมีหลักการและเหตุผลอย่างไร และอัตลักษณ์ของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร (มีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน และ/หรือบริบท
ของท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ) 

 

1(c) องค์ประกอบและปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความสามารถในการรับและประวัติผลงาน  
1(d) หลักสูตรมีเป้าหมายอย่างไร เป้าหมายของหลักสูตรถูกกําหนดและอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดอย่างไร  
1(e) หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1(f) หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างไร  
1(g) การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร  
2.1(a) หลักสูตรสะท้อนพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอย่างไร  
2.2(a) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับนานาชาติของสถาบันอย่างไร  
2.2(e) นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือไม่  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

สกอ. 
- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อ.ดร.จิรเดช / อ.ดร.ชัญพงศ์ 
คุณพิชญ์สินี / คุณกฤณ 

อ.ดร.ศุภพร 

สกว. 
KPI 1.1 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผช.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
KPI 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 1.13 จํานวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผช.กิจการนักศึกษา 

MusiQuE 

2.1(c) หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์อย่างไร  
2.1(d) การศึกษาระหว่างหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันหรือไม่  
2.1(e) หลักสูตรมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างไร  
2.1(g) หลักสูตรส่งเสริมการวิเคราะห์ไตร่ตรอง และภาพสะท้อนตนเองของนักศึกษาอย่างไร  
2.1(h) การวิจัยมีบทบาทอย่างไรในหลักสูตร  
2.1(i) การวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร  
2.1(j) การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างไร  
2.2(c) หลักสูตรมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติอย่างไร  
2.2(f) หลักสูตรมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการดําเนินงานของหลักสูตรหรือไม่  
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องค์ประกอบการประเมิน หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
6.1(a) หลักสูตรมีการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างไร  
6.1(b) นักศึกษาและบุคลากรสื่อสารกันอย่างไร  
6.1(c) หลักสูตรมีการสื่อสารกับบุคลากรไม่เต็มเวลาอย่างไร ทั้งที่เป็นอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอก (อาจารย์รับเชิญ และกรรมการสอบ)  
6.1(d) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
6.2(a) โครงสร้างการจัดการของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของสถาบันอย่างไร  
6.2(b) หลักสูตรมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่างไร  
6.2(c) ความรับผิดชอบของคณะผู้ดําเนินงานหลักสูตรมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน  
6.2(d) สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจของสถาบัน  
6.2(e) หลักสูตรมีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารและกระบวนการตัดสินใจของหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  
7(a) หลักสูตรมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร หลักสูตรมีความถี่ในการตรวจสอบในการดําเนินการอย่างไร  
7(b) การประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบอย่างไรในระดับสถาบัน  
7(c) กระบวนการประกันคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผลหรืออิทธิพลต่อกันอย่างไร  
7(d) บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนของวิชาชีพทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพมีส่วนร่วมในการกระบวนการประกันคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร และข้อมูลย้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรอย่างไร 

 

7(e) กระบวนการดังกล่าวถูกใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างไร  
7(f) นักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งหากข้อมูลย้อนกลับนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
7(g) ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร  
8.1(a) หลักสูตรมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา และหรือประเด็นปัญหาอื่น ๆ อย่างไร  
8.1(b) หลักสูตรให้การสนับสนุนกับชุมชนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างไร  
8.1(c) หลักสูตรเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้และทักษะหรือไม่ ถ้าใช่ อย่างไร  
8.2(a) หลักสูตรมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านดนตรีและวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร  
8.2(b) หลักสูตรมีแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างไร  
8.2(c) หลักสูตรมีการประเมินและติดตามความต้องการของสายวิชาชีพอย่างไร  
8.2(d) หลักสูตรมีส่วนร่วมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน สกอ. 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

อ.ดร.จิรเดช 
อ.ดร.ศุภพร 
คุณกฤณ 

MusiQuE 

2.1(b) ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีลักษณะอย่างไร และผลการเรียนรู้ที่กําหนดได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับ ‘Polifonia Dublin Descriptors’ 
(PDDs) และ/หรือ the AECอย่างไร 

 

2.3(a) หลักสูตรมีวิธีการประเมินอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีการทบทวนวิธีการประเมินอย่างไรเพื่อพิจารณาปัญหา 
อาทิ ความเที่ยงตรงและความเป็นธรรม 

 

2.3(a1) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมินเข้าถึงได้ง่าย และมีความชัดเจนทั้งกับผู้สอนและนักศึกษาหรือไม่  
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องค์ประกอบการประเมิน หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.3(b) ระบบการแบ่งกลุ่มคะแนนที่ใช้ในการสอบและประเมินผลมีลักษณะอย่างไร  
2.3(c) นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์และเวลาที่เพียงพอ สําหรับทุกรูปแบบของการประเมิน  

ตั ว บ่ งชี้  5 . 4  ผ ล ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สกอ. 

- ตัวชี้วัดการการดําเนินการพื้นฐาน 12 ข้อ 
- ตัวชี้วัดการดําเนินการเพิ่มเติม 

อ.ดร.จิรเดช 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ สกอ. 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อ.ดร.ชัญพงศ์ 
คุณพิชาภรณ์ 

คุณอัญชลี / คุณพงศธร 

สกว. 

KPI 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด คณบดี 
KPI 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม รองฯ ฝ่ายบริหาร 

(ผอ.สํานักฯ) 
KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.5 จํานวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ผอ.สํานักฯ 

MusiQuE 

5.1(a) อาคารและสถานที่ (ห้องเรียน ห้องซ้อม หอแสดง) มีความเหมาะสมหรือไม่  
5.1(b) เครื่องดนตรีที่ใช้มีจํานวนและมาตรฐานเหมาะสมหรือไม่  
5.1(c) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความเหมาะสมหรือไม่  
5.1(d) ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านการฟัง และการให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่  
5.2(a) หลักสูตรมีแหล่งทุนสนับสนุนที่เพียงพอในการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  
5.2(b) สถาบันมีแผนการเงินระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง  
5.3(a) หลักสูตรมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิค การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และอื่น ๆ) 
เพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ 

 

5.3(b) หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่  
8.3(a) ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร  
8.3(b) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (นักศึกษา ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้าน
ดนตรีในระดับอื่น ๆ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 

 

8.3(c) หลักสูตรมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร  
8.3(d) หลักสูตรมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความถูกต้องของข้อมูลจะเป็นมาตรฐานของการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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ตารางสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ (ระดับสถาบัน) 
 

องค์ประกอบการ
ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1(1.1) ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

สกอ.  คณบดี 
อ.ดร.จิรเดช 

สกว. 

KPI 1.1 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผช.ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
KPI 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 
KPI 1.3 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

คณบดี 
KPI 1.4 การจัดทําหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก - สองภาษาหรือนานาชาติ รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

คณบดี 
KPI 1.8 การจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิต รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

ประธานหลักสูตร ป.โท 
KPI 1.15 อัตราการได้งานทําของนักศึกษาภายใน 1 ปี ผช.กิจการนักศึกษา 
KPI 1.16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผช.กิจการนักศึกษา 

MusiQuE 

2.1(a) สถาบันมีกระบวนการอย่างไรในการออกแบบและพิจารณาหลักสูตร  
2.3(a) สถาบันมีวิธีการประเมินอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย และมีการทบทวนวิธีการประเมินอย่างไรเพื่อพิจารณาปัญหา อาทิ 
ความเที่ยงตรงและความเป็นธรรม 

 

2.3(b) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมินเข้าถึงได้ง่าย และมีความชัดเจนทั้งกับผู้สอนและนักศึกษาหรือไม่  
2.3(c) นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์และเวลาที่เพียงพอสําหรับทุกรูปแบบของการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ 1.2(1.2) อาจารย์
ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

สกอ.  อ.ดร.จิรเดช / คุณกชพร 

สกว. 
KPI 1.5 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด รองฯ ฝ่ายบริหาร 

คณบดี 
KPI 1.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

MusiQuE 

2.2(g) คณาจารย์มีการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติอย่างไร  
4.1(a) สถาบันสามารถรับประกันได้ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะนักการศึกษา  
4.1(b) สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัย ศิลปะ และการสอน  
4.1(c) สถาบันมีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์  
4.2(b) องค์ประกอบของคณาจารย์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร  
4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร  
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 1.3(1.3) อาจารย์
ประจําสถาบัน ที่ดํ ารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

สกอ.  อ.ดร.จิรเดช / คุณกชพร 

สกว. 
KPI 1.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

(คณบดี) 
ตั ว บ่ งชี้  1 .4  จํ าน วน
นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เ ที ย บ เ ท่ า ต่ อ จํ า น ว น
อาจารย์ประจํา 

สกอ.  อ.ดร.จิรเดช / คุณกฤณ 

สกว. 
KPI 1.6 จํานวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา คณบดี 
KPI 1.7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) คณบดี 

ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 

MusiQuE 

3.1(a) สถาบันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษาทุกประเภท(รวมถึงนักศึกษาผู้ใหญ่และโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต)  
3.1(b)  ข้อกําหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิควิชาการ และวิธีการสอน) ของผู้สมัครว่าจะสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถาบัน 

 

4.2(a)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีจํานวนคณาจารย์ที่มีประสบการณ์เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความ
หลากหลายของศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้  1.5(1.4) การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

สกอ. 
1. ให้คําปรึกษา/แนะแนว/การเข้าสู่อาชีพ  2. ให้บริการ/ให้ข้อมูล กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร/แหล่งงาน 
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อสําเร็จการศึกษา 4. ประเมินคุณภาพในข้อ 1 – 3 
5. นําผลจากข้อ 4 มาประเมินและปรับปรุงการให้บริการ 6. ให้ข้อมูล/ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

อ.ดร.ศุภพร 
คุณสิรวิชญ์ 

สกว. 

KPI 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด คณบดี 
KPI 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม รองฯ ฝ่ายบริหาร  

ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.5 จํานวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.15 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ชมรมศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับสถาบัน ผช.กิจการนักศึกษา 

MusiQuE 

2.1(k)  สถาบันมีระบบการให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวอย่างไร  
3.2(a)  สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรอย่างไร  
3.2(b)  สถาบันมีกลไกในการจําแนกอย่างไร  
3.2(c)  สถาบันมีนโยบายเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าหรือไม่ และหลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการได้งานของนักศึกษา
ภายหลังสําเร็จการศึกษาและมีการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้อย่างไร 

 

3.2(d)  บัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรีระดับนานาชาติที่มีการแข่งขันสูงหรือไม่  
3.2(e)  งานที่บัณฑิตทํามีลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไร การได้งานทําของบัณฑิตทันทีที่สําเร็จการศึกษาและการทํางานหลังจากนั้นเป็น
อย่างไร 

 

3.2(f)  บัณฑิตของสถาบันมีส่วนในการสนับสนุนและยกระดับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างไร  
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 1.6(1.5) กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สกอ. 

1. จัดทําแผนโดยนักศึกษามีส่วนร่วม 2. ประเภทของกิจกรรมในแผน 
3. ให้ความรู้/ทักษะ QA แก่ นศ.  4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ (กิจกรรม) และนําผลมาปรับปรุงในครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์แผน 6. นําผลการประเมินแผนไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม 

อ.ดร.ศุภพร 
คุณสิรวิชญ์ 

สกว. 
KPI 1.13 จํานวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผช.กิจการนักศึกษา 
KPI 1.14 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ รองฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 

MusiQuE 

2.1(h)  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างไร  
2.1(i)  สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ไตร่ตรอง และภาพสะท้อนตนเองของนักศึกษาอย่างไร  
2.1(j)  สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนองานสร้างสรรค์ทางดนตรีและศิลปะอย่างไร  
2.2(a)  สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการให้มุมมองและประสบการณ์ระดับนานาชาติแก่นักศึกษา  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1(2.1) ระบบ
และกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

สกอ. 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย   2. สิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ 
5. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย/การสร้างขวัญและกําลังใจ/การยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
6. ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ในงานที่จะนําไปใช้ประโยชน์ 

อ.ดร.จิรเดช 
คุณศักดิ์ระพี 
คุณพงศธร 

MusiQuE 2.1(f)  การวิจัยมีบทบาทอย่างไรตลอดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้  2.2(2.2) เงิน
สนับสนุนงานวิ จัยและ
งานสร้างสรรค์ 

สกอ. 
งานวิจัย  - ทุนภายนอก - ทุนภายใน 

งานงานสร้างสรรค์ - ทุนภายนอก - ทุนภายใน 

อ.ดร.จิรเดช 
คุณศักดิ์ระพี 

สกว. 
KPI 2.2 จํานวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รองฯ ฝ่ายการศึกษา 

ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 
ตัวบ่งชี้ 2.3(2.3) ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

สกอ. 

ผลงานวิชาการ (บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ) 
- ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- ผลงานจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
- ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และ 2) ระดับนานาชาติ ตามประกาศ กพอ. และไม่อยู่ใน Beall’s list 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตํารา/หนังสือ/งานแปล/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
- ตํารา/หนังสือ/งานแปล ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานสร้างสรรค์ 
- เผยแพร่สู่ธารณชน หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
- เผยแพร่ในระดับสถาบัน/ชาติ/ความร่วมมือระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

อ.ดร.จิรเดช 
คุณศักดิ์ระพี 
คุณพงศธร 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

สกว. 
KPI 2.1 จํานวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 2.6 จํานวนโครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับเครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้  3.1(3.1) การ
บริการวิชาการแก่สังคม 
 
 

สกอ. 

สถาบัน 
1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย โดยมีความร่วมมือระหว่างคณธหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2. จัดทําแผนโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย ในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมตามแผน อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 5% และมาจากทุกคณะ 
สํานักวิชา 
1. จัดทําแผนประจําปี/กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการ เสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2.การจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
3. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ ในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในระดับสถาบัน 

อ.ดร.อโณทัย 
อ.ดร.ศุภพร 
คุณณุสมล 
คุณธิติมา 

 

สกว. 

KPI 2.3 จํานวนวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 2.4 จํานวนโครงการประชุมวิชาการทางด้านดนตรี รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 2.5 จํานวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 
KPI 3.1 จํานวนโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.4 ร้อยละของจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.5 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในวงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.6 จํานวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน ผช.ฯ ฝ่ายวิเทศฯ 
KPI 3.7 จํานวนหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการในโครงการศูนย์ต้นแบบ รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.8 จํานวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติ รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.9 จํานวนงานบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหรือว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 3.10 จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์ รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 4.14 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันร่วมกับเครื่อข่ายฯ ผช.กิจการนักศึกษา 
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

MusiQuE 

8.1(a)  สถาบันมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางวัฒนธรรม ศิลปะ การศึกษา และหรือประเด็นปัญหาอื่น ๆ อย่างไร  
8.1(b)  สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ในลักษณะที่เป็นผู้ดําเนินการเองหรือที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือไม่  
8.1(c)  สถาบันให้การสนับสนุนกับชุมชนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างไร  
8.1(d)  สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี (ภายนอกสถาบัน) ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ อย่างไร  
8.1(e)  สถาบันเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้และทักษะหรือไม่ ถ้าใช่ อย่างไร  

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1(4.1) ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ. 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบ    2. จัดทําแผน/งบประมาณ และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผน   4. ประเมินตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
5. นําผลการเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม   6. เผยแพร่กิจกรรม  
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

อ.ดร.ชัญพงศ์ 
อ.ดร.ศุภพร 
คุณธิติมา 
คุณณุสมล 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้  5.1(5.1) การ
บริหารของคณะ(สถาบัน)
เ พื่อการกํ ากับติ ดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ(สถาบัน) 

สกอ. 

1. แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน/แผนพัฒนา คุณดิสรัตน์ 
2. งบประมาณ ผอ.ณัฐวุฒิ 
3. แผนบริหารความเสี่ยง คุณสุธีร์พร 
4. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คุณพลอยไพลิน / คุณพิมสิริ 
5. การจัดการความรู้ ผอ.ณัฐวุฒิ 
6. แผนพัฒนาบุคลากร คุณกชพร 

7. ระบบประกันคุณภาพ คุณนพดล / คุณสมประสงค์ 

สกว. 

KPI 4.3 ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขต N/A 
KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.5 จํานวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.6 ร้อยละความสําเร็จของการดาเนินงานตามแผนของแต่ละส่วนงาน รองฯ ฝ่ายบริหาร 

รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 4.7 จํานวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกลไก กระบวนการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รองฯ ฝ่ายบริหาร 

รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 4.8 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป คณบดี / ผอ.สํานักฯ 
KPI 4.9 อัตราการคงอยู่ของจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่กับสถาบันฯ เกิน 3 ปี รองฯ ฝ่ายบริหาร 

รองฯ ฝ่ายการศึกษา 
KPI 4.10 จํานวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 4.11 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา รองฯ ฝ่ายบริหาร 
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ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

KPI 4.12 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบัน รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 4.13(1) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บททางการเงิน รองฯ ฝ่ายบริหาร 
KPI 4.13(2) ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนแม่บททางการเงิน รองฯ ฝ่ายบริหาร 

MusiQuE 

1(a)  พันธกิจ เป้าหมาย ของสถาบันคืออะไร และตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตอย่างไร  
1(b)  สถาบันมีกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งสะท้อนพันธกิจของสถาบันอย่างไร  
1(c)  เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาบ่งบอกถึงพันธกิจของสถาบันอย่างไร  
1(d)  สถาบันมีการจัดลําดับความสําคัญของงานของสถาบันอย่างไร (ในบริบทระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ) และจุดเน้นอย่างไร (ถ้ามี)  
1(e)  สถาบันดําเนินงานภายใต้กรอบหรือมาตรฐานระดับชาติอย่างไร  
1(f)  ความเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร  
1(g)  สถาบันมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันตามพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอย่างไร 

 

2.2(c)  สถาบันมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติอย่างไร  
2.2(e)  นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือไม่  
2.2(f)  สถาบันมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการดําเนินงานของหลักสูตรหรือไม่  
4.1(d)  คณาจารย์มีส่วนร่วมอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน (อาทิการเป็นกรรมการ คอนเสิร์ต การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ)  
4.1(e)  คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนอย่างไรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิพากษ์ผลสะท้อนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณสมบัตินี้ในนักศึกษา  
5.2(a)  แหล่งที่มาทางด้านการเงินของสถาบันคืออะไร และแหล่งที่มาดังกล่าวมีหลักประกันความมั่นคงอย่างไร  
5.2(b)  สถาบันมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรจะมีทุนที่เพียงพอในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
5.2(c)  สถาบันมีกระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับสํานักวิชาภาควิชา หลักสูตร และผู้สอนรายบุคคลอย่างไร  
5.2(d)  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการวางแผนการเงินระยะยาวของสถาบันคืออะไร  
5.2(e)  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร  
5.3(a) สถาบันมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิคการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และ อื่น ๆ) เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ 

 

5.3(b)  สถาบันมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่  
6.1(a)  สถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างไร  
6.1(b)  นักศึกษาและบุคลากรสื่อสารกันอย่างไร  
6.1(c)  การสื่อสารระหว่างหลักสูตรภายในสถาบันมีการจัดการอย่างไร  
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องค์ประกอบการ
ประเมิน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

6.1(d)  สถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรไม่เต็มเวลาอย่างไร ทั้งที่เป็นอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรภายนอก (อาจารย์รับเชิญ และ
กรรมการสอบ) 

 

6.1(e)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
6.2(a)  โครงสร้างการจัดการของสถาบันมีลักษณะอย่างไรในเชิงของคณะกรรมการและบุคลากรระดับสูง และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โครงสร้างนี้อย่างไร 

 

6.2(c)  ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับสูงของสถาบันมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน  
6.2(d)  สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจของสถาบัน  
6.2(e)  สถาบันมีหลักฐานอะไรในการแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารและกระบวนการตัดสินใจของสถาบันมีประสิทธิภาพ  
8.2(a)  สถาบันมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านดนตรีและวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร  
8.2(b)  สถาบันมีแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างไร  
8.2(c)  สถาบันมีการสนับสนุนให้หลักสูตรมีปฏิสัมพันธ์กับวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร  
8.2(d)  สถาบันมีการประเมินและติดตามความต้องการของสายวิชาชีพอย่างไร  
8.2(e)  สถาบันมีส่วนร่วมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร  
8.3(a)  ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร  
8.3(b)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (นักศึกษา ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีใน
ระดับอื่น ๆ) มีความสอดคล้องกับกิจกรรมของสถาบัน (หลักสูตรการศึกษา โครงสร้างการบริหาร ปฏิทินการศึกษา รายการแสดงดนตรี และอื่น ๆ) 

 

8.3(c)  สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร  
8.3(d)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความถูกต้องของข้อมูลจะเป็นมาตรฐานของการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ตัวบ่งชี้  (5.2)  ผลการ
บริหารงานของคณะ 

สกอ.  คณบดี 

ตัวบ่งชี้ 5.2(5.3) ระบบ
กํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (และคณะ) 

สกอ. 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตาม       2. มีคณะกรรมการในการกํากับติดตาม และรายงานผล 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน     4. นําผลการประเมิน ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

นพดล 
สมประสงค์ 

 สกว. KPI 1.12 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (MUSIQUE) N/A 
 MusiQuE 1(h)  ผลการประเมินกระบวนการคุณภาพภายในถูกนําไปใช้ในการสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร  

2.1(b)  สถาบันมีการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอย่างไร  
2.1(c)  การศึกษาระหว่างหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันหรือไม่ และผลการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ ́Polifonia Dublin Descriptors ́/AEC 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติหรือไม่ 
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2.1(d)  สถาบันมีความยืดหยุ่นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ได้อย่างไร  
2.1(e)  สถาบันมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างไร  
2.1(g)  การวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร  
2.2(d)  นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอย่างไร  
5.1(a)  อาคารและสถานที่ (ห้องเรียน ห้องซ้อม หอแสดง) มีความเหมาะสมหรือไม่  
5.1(b)  เครื่องดนตรีที่ใช้มีจํานวนและมาตรฐานเหมาะสมหรือไม่  
5.1(c)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความเหมาะสมหรือไม่  
5.1(d)  ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านการฟัง และการให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่  
7(a)  สถาบันมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร  
7(b)  หลักสูตรได้รับการตรวจสอบและความถี่ในการดําเนินการอย่างไร  
7(c)  การประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบอย่างไรในระดับสถาบัน  
7(d)  สถาบันมีกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อนโยบายการประกันคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาภายในของสถาบัน 

 

7(e)  กระบวนการประกันคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผลหรืออิทธิพลต่อกันอย่างไร  
7(f)  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนของวิชาชีพทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพมีส่วนร่วมในการกระบวนการประกัน
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร 

 

7(g)  กระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างไร  
7(i)  บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร  
7(j)  ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันมีลักษณะอย่างไร  
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 
กรรมการ 

เป้าหมาย 
2561 

องค์ประกอบท่ี 1    
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2    
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A N/A N/A 
2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A N/A N/A 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ 2 N/A N/A N/A 
องค์ประกอบท่ี 3    
3.1 การรับนักศึกษา 4.00 4.00 4.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 4.00 4.00 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00 2.00 3.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่3 3.67 3.33 3.67 
องค์ประกอบท่ี 4    
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรปริญญาตรี 3.33 3.33 3.33 
 - อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

3.33 
5 

3.33 
5 

3.33  - อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตรี ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตรี 5 5 5 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 3.00 3.00 3.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่4 3.11 3.11 3.11 
องค์ประกอบท่ี 5    
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 3.00 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ 5 3.50 3.50 3.50 
องค์ประกอบท่ี 6    
6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที ่6 3.00 3.00 3.00 
คะแนนรวมของตัวบ่งช้ีทุกองค์ประกอบ 37.33 36.33 37.33 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 3.39 3.30 3.39 
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ผลการประเมินของกรรมการเชิงคุณภาพ (ระดับหลักสูตร) 
 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม 
 อาจารย์มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบ มีความสามารถเป็นเลิศและมีความหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. ควรรักษากลุ่มของคณาจารย์ประจําไว้ให้ได้ 
2. ควรนําความหลากหลาย นําไปพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการผลิตบัณฑิตถ่ายทอดคุณลักษณะที่มีความหลากหลาย

ของคณาจารย์ ไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ของบัณฑิต 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม 
 N/A 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 ควรมีการพิจารณาถอดบทเรียนจากผลการดําเนินการ สมรรถนะและผลความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
แนวโน้มของสังคม ตลาดแรงงาน เพ่ือนําไปพัฒนานักศึกษาที่ยังคงอยู่ ทั้งน้ี ต่อยอดไปยังการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน
อนาคต 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม 
 N/A 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 พิจารณาประเด็นในการประเมินคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยปรับเปล่ียนเคร่ืองมือการประเมินและการ
กําหนดนิยามของประเด็นย่อยในการประเมินให้ครอบคลุมและสอดคล้องทุกประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะประสานกับเกณฑ์ 
MusiQuE ไปพร้อมๆ กัน 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม 
 คุณภาพและคุณวุฒิของคณาจารย์ที่เพียบพร้อมและหลากหลาย รวมถึงงานวิชาการท่ีหลากหลาย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. การพิจารณาปรับปรุงกระบวนการบริหารคณาจารย์ หลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 
3. การใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพิจารณางบประมาณที่ได้รับ เพ่ือการพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษา และการ

จัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม 
 N/A 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
1. ทบทวนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ / ผลการเรียน /  
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 

 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม 
 งบประมาณสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ มีความเพียงพอต่อความต้องการ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 การจัดทําฐานข้อมูล เพ่ือการกํากับ ติดตาม ดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 N/A 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสํานักวิชา ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งช้ี  

 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ

ประเมิน 
กรรมการ 

เป้าหมาย 
2561 

องค์ประกอบที ่1    
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.30 3.30 3.30 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 
ตัวบ่งช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 3.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 3.88 3.38 3.88 
องค์ประกอบที ่2    
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 4.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.67 5.00 
องค์ประกอบที่ 3    
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4    
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที ่5    
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 4.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 5.00 4.50 5.00 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.48 4.10 4.48 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งช้ี 

 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ

ประเมิน 
กรรมการ 

เป้าหมาย 
2561 

องค์ประกอบที่ 1    
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.30 3.30 3.30 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0.00 0.00 0.00 
ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 5.00 3.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 3.66 3.06 3.66 
องค์ประกอบที ่2    
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 4.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.67 5.00 
องค์ประกอบที ่3    
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที ่4    
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 5    
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 4.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.48 4.10 4.48 
ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.83 4.37 4.83 
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.44 4.03 4.44 

 
 



ผลการประเมินของกรรมการเชิงคุณภาพ (ระดับสํานักวิชา/สถาบัน) 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง / ประเด็นท่ีช่ืนชม 
1. สามารถรักษาอัตราคงอยู่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
2. สถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นจํานวนมาก เป็นปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสถาบันเข้าสู่

ระดับนานาชาติ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา / หลักสูตรนานาชาติ 
2. พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม นักศึกษาที่ตกค้างไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. การมุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตและดําเนินการตามพันธกิจ ให้เป็นไปตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดย การสร้าง

มาตรฐานสากล และการสร้าง Impact ของบัณฑิตต่อสังคม การพิจารณาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้วยเกณฑ์ PSF ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

4. เร่งกระบวนการในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
5. ควรกําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดแข็ง / ประเด็นท่ีช่ืนชม 
1. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุนต่างๆ จํานวนมาก 
2. คณาจารย์มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีฎ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. ควรนําการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2. สร้างงานวิจัย/สร้างสรรค์ Mega Project ที่เป็นลักษณะสร้าง Impact และประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงจะสามารถทําต่อเน่ือง 
3. พิจารณาการเลือกฐานการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง / ประเด็นท่ีช่ืนชม 
1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นลักษณะ USR และ CSR เต็มรูปแบบทั้งในด้านทรัพยากรและความร่วมมือด้านต่างๆ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. ควรนําผลการประเมินจากผู้รับบริการ คณาจารย์ และนักศึกษา มาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาแผนและโครงการให้เกิด

ความต่อเน่ือง 
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง / ประเด็นท่ีช่ืนชม 
1. สามารถดําเนินการได้บรรลุตามปณิธานของสถาบัน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. ควรมีการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ เพื่อนําไปสู่การจัดทําเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินการ

แข่งขัน 
 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง / ประเด็นท่ีช่ืนชม 
1. สถาบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจํานวนมาก 
2. การให้อิสระในการทํางานของคณาจารย์ เพื่อให้สามารถดําเนินการและสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  



[26] 

 

1. สถาบันสามารถนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดําเนินการพัฒนาพันธกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งสู่
ความเป็นนานาชาติ 

2. การจัดการความรู้ ควรกําหนดใหค้รอบคลุมอย่างน้อย 2 พันธกิจ คือ ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยมีการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี จัดเก็บ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

3. ควรพัฒนาการทําวารสารทางวิชาการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 
4. ควรมีการกําหนดสัดส่วนร้อยละของพันธกิจตามความสําคัญ ให้สมดุลระหว่างปริมาณงานและจํานวนบุคลากร โดยบูรณาการ

พันธกิจต่าง ๆ ในการดําเนินงานของคณาจารย์ สํานักวิชา และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 










	[01 คู่มือย่อยประจำปี] ปีการศึกษา 2561.pdf (p.1-30)
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ต้นฉบับ).pdf (p.31-34)

