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คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ฉบับนี้ สำนักวิชา
ดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 เพื่อ
เสนอต่อสภาสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพใน
การบริหารวิชาการยิ่งขึ้น 
 ในการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดำเนินการที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ ได้ทำการวิเคราะห์ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไปไว้ด้วย กรอบเวลาในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นผลการดำเนิน
งานในปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) อันเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2558  
 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ฯ เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการบริหารวิชาการตาม
เจตนารมย์ต่อไป 

         (อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์) 
              รักษาการแทนคณบดี 
                                    1 สิงหาคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร  

 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์สกอ. เท่ากับ 3.21 
ตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรรายงานผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2558 มีทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ในการนี้ มีตัวบ่งชี้ที่
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้ที่มีการผลการดำเนินการดีมาก ในด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก นับเป็นจุดแข็งของหลักสูตร หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ท่าน 
และเทียบเท่าปริญญาเอกจำนวน 1 ท่าน มีอาจารย์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และอาจารย์ที่ได้รับทุนการ
ศึกษาจาก สกอ. เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศอีก 1 ท่าน  
 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีเครือข่ายทางวิชาการในสาขาดนตรีที่กว้างขวาง และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีแม้ว่าหลักสูตรจะมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราส่วนที่สูง ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และต้องการเวลาในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านผล
งานทางวิชาการของอาจารย์ แม้ว่าคณาจารย์จะมีการผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องแต่การเผยแพร่ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม หลักสูตรมีกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   

        (อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์) 
              รักษาการแทนคณบดี  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การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่รายงาน 4 สิงหาคม 2559 

หมวดที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 25562651101863 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบัน

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)

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)

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)

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

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

อาจารย์ บัณจินดา เหล่าไทย  
3-1005-02849-98-7 
- Artist Diploma (Collaborative Piano)  
 Cleveland Institute of Music, U.S.A. (2552) 
- Master of Music (Collaborative Piano) 
 Cleveland Institute of Music, U.S.A. (2551) 
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

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)
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อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ  
1-5099-00521-56-4 
- Master of Arts in Music (Composition) 
 University of California, Berkeley (2555) 
- Bachelor of Music (Composition) 
 Yong Siew Toh Conservatory of Music, 
 National University of Singapore (2553)

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)

มคอ 2 ปัจจุบัน

1 อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน 

2 อาจารย์ คมสัน ดิลกคุณานันท์ 

3 อาจารย์ ศุภพร สุวรรณภักดี 

4 อาจารย์ Frank Joachim Reich 

5 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์

6 อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง

7 อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ 

8 ศาสตราจารย์ นพ. ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

9 ศาสตราจารย์ นพ. เทพ หิมะทองคำ

10 นพ. รุ่งศักดิ์ ลิ่มทองแท่ง

11 อาจารย์ เหรียญพร ผู้เจริญชนะชัย

12 อาจารย์ ดร. Jean-David Caillouët

13 อาจารย์ John Orr

14 อาจารย์ วิมลรัตน์ พรหมศรีสวัสดิ์

15 อาจารย์ อัจจนา ผลานุวัตร

16 อาจารย์ กิตติชัย พินโน

17 อาจารย์ Bruno Marchal
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หมายเหตุ  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร    
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที ่4 เมษายน 2556 
สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 เมษายน 2556 และครั้งที่ 7/2556 วันที ่17 กรกฎาคม 2556  
 สภาสถาบันได้รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรชุดปัจจุบันในการประชุมครั้งที ่2/2559 วันที ่20 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559  

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารอำนวยการ อาคารคีตราชนครินทร์ และศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิง
สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยห้องสำหรับการซ้อมและแสดงดนตรีขนาดใหญ่ ห้องสำหรับซ้อมเดี่ยว 
และห้องเรียนสำหรับวิชาบรรยายต่างๆ 

18 อาจารย์ อานันท์ นาคคง

19 อาจารย์ สิรเศรฐ์ ปัณฑุรอัมพร

20 อาจารย์ ศุภกร เอกบุตร

21 อาจารย์ ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์

22 อาจารย์ พิสุทธิ์ สายโอบเอื้อ

23 อาจารย์ มิติ วิสุทธิ์อัมพร

24 อาจารย์ Andrew Healey

25 อาจารย์ Xiao Yi He

26 อาจารย์ กัลยาณ์ พงษธร

27 อาจารย์ วรวุฒิ คำชวนชื่น

28 อาจารย์ กิตติมา โมลีย์

29 อาจารย์ Kharin Schistek

30 อาจารย์ วศิน ประเสริฐลาภ

31 อาจารย์ ชิณณะเวช สว่างวิบูลย์พงศ์

32 อาจารย์ เผด็จ เนตรภักดี

33 อาจารย์ เจตจำนงค์ จงประเสริฐ

34 อาจารย์ สรัญรัตน์ แสงชัย
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การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 

ข้

อ

 เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คนตามเกณฑ์ที่กำหนด ปฏิบัติงาน
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ทั้งนี้ทุก
ท่านเป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรนี้เท่านั้น (1.1-1 รายงานการประชุม
สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559 วาระ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
และอาจารย์ประจำ, 1.1-2 แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08)

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

หรือเทียบเท่า ทั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 2 ท่านที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและ 1 ท่านที่มีคุณวุฒิเทียบเท่าระดับปริญญาเอก ทุกท่าน
มีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน (1.1-3 
ประวัติบุคลากรสายวิชาการ)

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร N/A

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน N/A

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

N/A

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี)
N/A

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ N/A

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการ

ศึกษา

N/A

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

N/A

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงาน

วิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

N/A

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กำหนด

เกณฑ์ ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  
ทั้งนี้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 
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หมวดที่ 2  

อาจารย์ 

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนา

อาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ 4.1)  
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม

ประเด็นต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับ

คะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล
การดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมี
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน

วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของ

หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูป
ธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ที่ครอบคลุม
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ โดยมีระบบ กลไก ขั้นตอน และการดำเนินงานดังนี้ 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนงบ
ประมาณ (4.1-1 แผนอัตรากำลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา , 4.1-2 แผนยุทธศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 4.1-3 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558, 4.1-4 แผนงบประมาณ
ประจำปี 2559) 

2. มีการทบทวนจำนวนและความต้องการอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณาจากการลา
ศึกษาต่อ และการลาออก เป็นประจำทุกภาคการศึกษา  

3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ โดยมีตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มี
อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ (4.1-5 
คำสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ 4-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัด
เลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ) 

4. คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

5. คณะกรรมการทำหน้าที่กำหนดระเบียบและขั้นตอนในการรับสมัคร การจัดทำประกาศการรับ
สมัคร วันสอบสอนและการนำเสนอผลงานวิจัย วันสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลการสอบ 
ทั้งนี้กำหนดให้มีระยะเวลาในการรับสมัครไม่น่้อยกว่า 1 เดือน การพิจารณาคัดเลือกประกอบ
ด้วยการสอบข้อเขียน การแสดงดนตรีหรือนำเสนอหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญ การสอบสอน 
การนำเสนองานวิจัย และการสอบสัมภาษณ์ (4.1-6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพี่
อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ) 

6. การสอบสอน การนำเสนองานวิจัย และการสัมภาษณ์จะทําในวันเดียวกัน 
7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก คะแนนของการสอบทุกส่วนจะนําเข้าสู่ที่ประชุมของคณะ
กรรมการเพื่อหาข้อสรุปก่อนประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ (4.1-7 ประกาศสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำ) 

8. ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับอาจารย์ใหม่ 
4 อัตรา ประกอบด้วย 1. อ.ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง 2. อ สิทธิชัย เพ็งเจริญ 3. อ.ดร. Jean-
David Caillouët และ 4. อ.ดร. Elissa Miller-Kay โดยอาจารย์ใหม่ทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศ
โดยรองอธิการบดี และคณบดี  

การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นกระบวนการที่ได้มีการ

ทบทวนและปรับปรุง จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ พบปัญหาใน
กระบวนสอบรับเข้าที่ยังขาดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน จึงได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่จากเดิมที่ใช้การสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว เป็นการพิจารณาคัด
เลือกด้วย 1. การแสดงดนตรีหรือหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญ 2. การสอบสอน 3. การนำเสนองานวิจัย 
และ 4. การสอบสัมภาษณ์ รวมถึงการกำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการประเมินผลการสอบในแต่ละ
ด้าน (4.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที ่5/2559 วันอังคารที่ 3 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุเป็นพนักงาน
สถาบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา)
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ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
1. กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารสถาบันมีหน้าที่กำกับดูแล 
อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนดตลอดเวลาที่จัดการเรียนการสอน (4.1-9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่2 มีนาคม 
2559 วาระที ่4.6 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ประจำ)  

2.มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประจําหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารย์ที่
จะเกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ และลาออก ควบคู่ไปกับการวางแผนอัตรากําลัง ปัจจุบันมี
อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ศุภพร สุวรรณ
ภักดี และ อาจารย์ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ ปีการศึกษา 
2560 จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ (4.1-10 วาระการประชุมสภา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 1.2.4 
เรื่อง การลาศึกษาต่อของ อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์) ทั้งนี้หลักสูตรได้ดำเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ เข้าเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

3.กำหนดให้การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาจากคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผล
งานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ 

4.กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารสถาบันทำหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ และความเชี่ยวชาญกับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนดก่อนเสนอให้สภาสถาบันอนุมัติ (4.1-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วาระที่ 1.2.7 เรื่อง สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
ต่างประเทศ ของ อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง)

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
1. สำนักวิชาและสถาบันมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 5 ปี ที่ีีแสดงคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ 
อัตราอาจารย์ที่คงอยู่ และผู้ลาศึกษาต่อในแต่ละปี 

2.กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทำหน้าที่วิเคราะห์อัตรากำลัง แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพิจารณาความพร้อมของบุคลากรและความจำเป็นใน

การพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี (4.1-12 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI), 
4.1-13 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 2558) 

3.มีข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมีระบบในการ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ (4.1-14 ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล) 

4.มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของหลักสูตรและมีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ เพื่อดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาเป็น
ประจำทุกเดือน (4.1-15 ปฏิทินการศึกษา 2558, 4.1-16 หลักฐานการประชุม Monday 
Meeting, 4.1-17 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2558 
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 วาระ 6.3 การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2558, 4.1-18 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 วาระ 4.1 ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2558, 4.1-19 รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
วาระ 1.2.1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2558) 

5.มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีการ
มอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ครอบคลุมภาระกิจหลักทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย (1) การเรียนการสอน (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) การ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-20 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานสาย
สนับสนุน) 

6.มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษเพื่อชี้แจงปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในระหว่างการ
ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันเมื่อวันที ่5 เดือน
ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสุโกศล (4.1-21 โครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559) 

7.มีระบบในการประเมินอาจารย์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม มีข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน (4.1-22 ข้อ
บังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและ

ลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2557, 4.1-23 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประมวลผลและสรุปผล
การประเมินของพนักงานสถาบัน) 

8.มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ (4.1-24 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ นายศุภพร สุวรรณภักดี)

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีระเบียบว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน พ.ศ. 2557 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ (4.1-25 ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 
2557, 4.1-26 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วัน
ศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระ 4.7 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพื่อไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559) 

2.หลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สนับสนุน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาและสถาบัน รวมถึงมี
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร (4.1-27 แผนปฏิบัติราชการ
และแผนพัฒนาบุคลากร 2558, 4.1-28 รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุน นางธิติมา สุขแสงจันทร์) 

3.หลักสูตร สำนักวิชา และสถาบัน มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งมีการปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงาน และสถานการณ์ 
ทั้งนี้การปรับปรุงแผนได้รับความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน โดยกรรมการสภาสถาบันมีข้อเสนอแนะให้มุ่งพัฒนา
อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสถาบันได้ดำเนินการจัดการอบรมการเขียน
ผลงานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการในการนำเสนอผลงานเพื่อขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (4.1-29 วาระการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.8 
เรื่องการขออนุมัติโครงการสัมมนางานวิจัยสร้างสรรค์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ, 
4.1-30 โครงการอบรมการเขียนผลงานเชิงวิชาการ) 

4.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย วิจัย
สร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ (4.1-31 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย) 

5.สำนักวิชา และสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการสร้างสรรค์
ของบุคลากร และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ 
(4.1-32 แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2559, 4.1-33 โครงการ Musique de la Vie) 

6.บุคลากรสายวิชาการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ทั้งในด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการ ดังรายละเอียดในตารางท้ายหมวดที่ 4  

7.มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนระหว่างอาจารย์ประจำ
หลักสูตรในการประชุม Monday Meeting

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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การประเมินผลและการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรได้

พบปัญหาในการดำเนินงานด้านคุณวุฒิทางการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
และได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรและสถาบันให้ความความสำคัญกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทุกท่าน
ในหลักสูตรให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือตำแหน่งทางวิชาการ 

2.ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรและสถาบันดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานโดยมีเป้า
หมายให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาเอกได้รับการพัฒนาคุณวุฒิหรือเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการภายใน 5 ปี  (4.1-34 ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ) 

3.ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการวางแผนให้อาจารย์ทุกท่านได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญา
เอก ซึ่งในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรสายวิชาการกำลังศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกจำนวน 1 ท่านและได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติอีกจำนวน 1 ท่าน เพื่อศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ดุริยางคศิลป์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (4.1-35 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 วาระ 
1.2.3 แจ้งผลการจัดสรรทุนทดแทนนักเรียนทุนที่สละสิทธิ/์หมดสิทธิ์การรับทุน โครงการ
พัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2557 ครั้ง
ที่ 2 และการทำสัญญารับทุนโครงการฯ) 

4.จากผลการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 พบว่าอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ต่ำกว่าระดับปริญญาเอกได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปี
การศึกษา 2559 สถาบันจึงมุ่งพัฒนาให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการโดยเริ่มจากการจัดการอบรมการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อ

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการในการนำเสนอผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คุณภาพอาจารย์  
(ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 4.2)

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก / จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทั้งหมด x 100 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก / ร้อยละ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5

ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 2 
ท่าน และเทียบเท่าปริญญา
เอกจำนวน 1 ท่าน คิดเป็น 5 
คะแนน (4.2-1 ประวัติ
บุคลากรสายวิชาการ)

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J17



- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่กำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป  
สูตรการคํานวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตรท้ังหมด x 100 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / ร้อย
ละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 x 5

ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรไม่มีอาจารย์ที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 
0 คะแนน

- ผลงานวิชาการของอาจารย์  
เกณฑ์การประเมิน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจำหลักสูตร
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
สูตรการคํานวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ตามสูตร  
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร / จำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรท้ังหมด x 100 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร = (2.8 x 100) / 6 = 46.67 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร / ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตรท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5 
คะแนนที่ได้ = (46.67 x 5) / 20 = 11.67  
คะแนนที่ได้ = 5

ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรมีผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ที่ได้รับการเผย

แพร่ คิดเป็น 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J18



ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ืั้ที่ 4.3) 
ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมี

อัตรากำลังอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสม

กับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร 
อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้  
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์  
เกณฑ์การประเมิน  
• มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้  
• มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง  
• มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบ
เคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม

เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ

ดำเนินงานที่ โดดเด่นอย่างแท้จริง 

การคงอยู่ของอาจารย์  
1. สำนักวิชามีแผนอัตรากำลัง และจัดทำรายงานแสดงอัตราการคงอยู่เข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาเป็นประจําทุกปี ในปีงบประมาณ 2558 มีอาจารย์
ลาออกจํานวน 1 ท่าน ด้วยเหตุผลส่วนตัว ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 สำนักวิชาได้บรรจุ
อาจารย์ใหม่จำนวน 4 ท่าน เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 1. อ.ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง 2. อ. สิทธิชัย เพ็งเจริญ 3. อ.ดร. Jean-David 
Caillouët และ 4. อ.ดร. Elissa Miller-Kay 

ความพึงพอใจของอาจารย์ 
1. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ด้านหลักสูตรการศึกษาพบว่า อาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.29 คะแนน หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินมากที่สุดคือหัวข้อความทันสมัย
และความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร (5.1) ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อยที่สุดคือ หัวข้อ
การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้ (5.1) ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ด้านการพัฒนาอาจารย์พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบ
การพัฒนาอาจารย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินมากที่สุดคือหัวข้อภาระงานที่ได้รับมอบหมายมี
ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ (4.3) ได้รับการประเมินอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อยที่สุด
คือ หัวข้อจำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
(4.3) ได้รับการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 หัวข้อที่ได้รับคะแนนการ
ประเมนิมากที่สดุคอืหวัขอ้เทคโนโลยทีี่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน สื่อ อปุกรณ ์หอ้ง
คอมพวิเตอร ์มคีวามเหมาะสมกับยุคสมัย และหัวข้อมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ได้
รับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 เท่า ๆ กัน หัวข้อที่
ได้รับคะแนนการประเมินน้อยที่สุดคือ หัวข้อมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ได้รับการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 (4.3-1 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์)  

2. จากการติดตามความก้าวหน้าพบว่าอาจารย์ทุกท่านมีการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่าง
ประเทศ

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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ผลงานวิชาการของอาจารย ์
1) งานสร้างสรรค์ 

              
2) งานวิจัย 

* เป็นผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ของ สกอ.  

ลำดับ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ อาจารย์ วันที่ ค่าน้ำ

หนัก
ระดับคุณภาพ

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

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

0.6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ

2 E-Lab-oration* ในงาน Intercultural Tranfers 
in Music Symposium 2016 - SETTS Ensemble 
Concert ณ ประเทศสิงคโปร์

อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน เม.ย. และ 
พ.ค. 59

1.0 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาติ

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

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

อ.ดร.ชัยพงศ์ ทองสว่าง • บทความวิจัย/วิชาการ หัวข้อ “Five Decades of Royal Compositions by H.M.King Bhu-
mibol Adulyadej in Vienna” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ 
International Symposium ‘Classical Music of ASEAN on the World Stage’ 2015 ณ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา* (0.4) 

• การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “Critical Edition of Joseph Woelfl’s Variations for 
Piano” ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

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

นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีนักศึกษาลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวหนึ่งรายและ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหนึ่งรายเนื่องจากอาการเจ็บป่วยทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อไปได้ ในปีการศึกษา 2558 มี
นักศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 33 รายโดยในระหว่างปีการศึกษานั้นได้มีนักศึกษาขอลาออกจำนวน 3 ราย เนื่องจากว่าได้ทุนไป
เรียนในสถาบันทางด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการ
ศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร)

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา

2557 2558 2559 2560 2561

แรก

เข้า
คงอยู่ % แรก

เข้า
คงอยู่ % แรก

เข้า
คงอยู่ % แรก

เข้า

คง

อยู่
% แรก

เข้า

คง

อยู่
%

2557 16 - - 16 14 87.5 16 14 87.5 - - - - - -

2558 - - - 19 - - 19 16 84.2 - - - - - -

2559 - - - - - - 38 - - - - - - - -

2560 - - - - - - - - - - - - - - -

รวม 16 - - 16 14 87.5 35 30 85.71 - - - - - -
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ที ่3.1)  
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่ง

ชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผล
การดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม

ประเด็นต่อไปนี้  
- การรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ใน

ระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม
รวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่ทําให้

ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนใน

หลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่ การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มี
ระบบ กลไกกระบวนการ และการดำเนินการในการรับนักศึกษาและการส่งเสริมและการ
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
การรับนักศึกษา 

1. คณะกรรมการ กบส เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากผล
ของการดำเนินงานการรับนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2557 และมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ และคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 (3.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ 10/2558  ;3.1-2 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประจำปี
การศึกษา ที่ 11 /2558) 

2. คณะอนุกรรมการ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทบทวน จัดทำแผนการรับ
นักศึกษา การจัดเตรียมข้อมูลของหลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การทบทวน
เกณฑ์การรับนักศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เพื่อการออกข้อสอบ 
คุมสอบ ตรวจข้อสอบ และประกาศผลสอบ (อธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียด แตกต่างกัน
อย่างไร; ประกาศรับนักศึกษาทั้งสองปี แผ่นพับประชาสัมพันธ์) (3.1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 
วาระ 1.2.2 เรื่อง มติเวียนขอความเห็นชอบเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 
2558) 

3.ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมี
แผนในการรับนักศึกษาโดยจัดให้มีการสอบในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษามีการ
จัดสอบทั้งสิ้น 3 รอบ โดยผู้เข้าสอบต้องผ่านการประเมินความรู้และทักษะดังต่อไปนี้ 1) 
ทฤษฎีดนตรี 2) ประวัติศาสตร์ดนตรี 3) ทักษะดนตรี โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
2) การสอบข้อเขียน ประกอบด้วยการวัดความรู้ด้าน (1) ทฤษฎีดนตรี (2) 
ประวัติศาสตร์ดนตรี  

3)การสอบทักษะ ประกอบด้วยการวัดทักษะด้าน (1) โสตทักษะ และ (2) ทักษะการ
ปฏิบัติดนตรี โดยผู้สอบต้องจัดเตรียมการแสดงเต็มรายการจำนวน 1 รายการ 
ความยาวไม่เกิน 20 นาที 

4) อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการ
สอบวิชาทฤษฎีดนตรี วิชาประวัติศาสตร์ดนตรี วิชาโสตทักษะ และวิชาทักษะ
ดนตรี โดยมีการกําหนดระดับคะแนนขั้นต่ำในแต่ละรายวิชาที่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 

5)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (3.1-4 ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา เรื่อง รายชื่อและลำดับการสอบของผู้มีสิทธิทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อ
ทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558) 

6)การสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดีและอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมกรรมการเพื่อชี้แจง
สรุปผลการสอบข้อเขียนและทักษะ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษา 
และกำหนดให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สอบ (3.1-5 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์, 3.1-6แบบฟอร์มการให้คะแนนในการสอบ
สัมภาษณ์)
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4. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และประกาศผลสอบ ทั้งนี้มีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน 19 คน เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 (3.1-7 
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 
2558) 

5. กำหนดวันมอบตัว ปฐมนิเทศนักศึกษา และการประชุมผู้ปกครอง ในวันที ่20 มิถุนายน 
2558

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1. หลักสูตรได้ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาประกอบด้วย การชี้แจง
กฎระเบียบในการศึกษา การปฏิบัติตน สิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาที่สำนักวิชา
และหลักสูตรจัดให้ และการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (3.1-8 โครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา, 3.1-9 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2558) 

2. หลักสูตรได้ดำเนินการจัดให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันก่อนเปิดภาคการ
ศึกษาเพื่อสร้างความคุ้นเคย  

3. ในปีการศึกษา 2558 มีกิจกรรมรับน้องใหม่ เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะนําการเตรียม
ตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทํางานเป็นทีมให้
นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ  

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นความรู้ทางด้านทฤษฎี
ดนตรีให้แก่นักศึกษา เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2558

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการรับและการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า

ศึกษา หลักสูตรได้พบปัญหาในการดำเนินงาน และได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวน 
การดังต่อไปนี้  
ด้านการรับนักศึกษา  

1. ในปีการศึกษา 2558 พบว่าหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจํา
นวน 19 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 30 คน (3.1-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที ่1 
กรกฎาคม 2558  วาระที่ 1.2.1.1 รายงานสรุปผลโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำ
ปีการศึกษา 2558 และจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2558) 

2. หลักสูตรได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
(Open House) การรับนักศึกษาโครงการพิเศษ รวมถึงกิจกรรมแนะแนวการศึกษานอก
สถานที่ ร่วมไปกับโครงการพัฒนานักศึกษาฯ ในภูมิภาคต่างๆ อาทิ ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (3.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 6 
แผนการประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 3.1-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 วาระ 
1.2.2 เรื่อง มติเวียนขอความเห็นชอบเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558) 

3. ผลการดำเนินโครงการพบว่าในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีจำนวนผู้เข้าสอบมากขึ้น และ
ผ่านการทดสอบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 38 คน 

ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  
1. ในปีการศึกษา 2558 ได้มีกิจกรรม Tournament เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 แต่จากการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 คณาจารย์พบว่า พื้นฐานความรู้ทางด้านทฤษฎีและ
ประวัติศาสตร์ดนตรีของนักศึกษายังไม่เพียงพอ เนื่องด้วยปีการศึกษา 2558 อาจารย์
ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม รวมทั้งช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีระยะเวลา
สั้น ทำให้ผลของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  

2. นอกจากนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้พิจารณาผลการสอบในรายวิชาทฤษฎีดนตรีและ
ประวัติศาสตร์ดนตรี ของนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าในปีการศึกษา 2559  ยังแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายแตกต่างกันตามพื้นฐานการศึกษาของนักศึกษา และบางส่วนยังไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์ และมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้
เสนอให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ผ่านการเรียนระยะสั้น ในเนื้อหาของ
ทฤษฎีดนตรี และประวัติศาสตร์ดนตรี ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

3. ในปีการศึกษา 2559 มีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมในการ
วางแผนและดำเนินกิจกรรม เพื่อสามารถให้เวลาในการจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ (3.1-13 ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม, 3.1-14 
รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา)

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ที ่3.2) 
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่ง

ชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผล
การดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม

ประเด็นต่อไปนี้  
- การควบคุม การดูแลการให้คำปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ใน

ระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม
ของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้
นักศึกษาได้เรียนอย่างมีความสุขและมี

ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่ การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุม การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
มีการควบคุม การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยมี
ระบบ กลไก ขั้นตอน และการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกในการ การดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี  โดยครอบคลุมการให้คำปรึกษาทางการศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ และ
ครอบครัว (3.2-1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา สำนักวิชา
ดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดให้เป็นภาระงานของคณาจารย์ รวมถึงการ
กำหนดช่วงเวลาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (3.2-2 คำสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาที่ 89/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 
2559) 

3.  สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการ
จัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 

4. มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อติดตามผลดำเนินงาน วิเคราะห์พัฒนาการของ
ผู้เรียน กำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล และมอบหมายอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

5. จากการประเมินความพึงพอใจด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบว่าอาจารย์มี
ความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินมากที่สุดคือหัวข้อมีการให้
ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษารับฟังความคิดเห็น 
และช่วยแก้ไขปัญหา ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 หัวข้อที่ได้รับคะแนนการประเมินน้อยที่สุดคือ หัวข้อความเพียงพอของเวลาในการ
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.71 (3.2-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร การจัดการ
ศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558) 

6. จากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา พบว่าหัวข้อที่ได้รับคะแนนการ
ประเมินมากที่สุด คือ หัวข้อนักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษา โดยมีช่องทางที่
หลากหลาย ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 หัวข้อที่
ได้รับคะแนนการประเมินน้อยที่สุดคือ หัวข้อนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตาม
กำหนด ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 (3.2-4 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ การให้คำปรึกษา การบริการข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมนักศึกษา สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ ของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา (3.2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารองค์การนักศึกษา) 

2. การจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน + กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (3.2-6 แผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาปี 2558)  

3. การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 ด้าน คือ 
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรมีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ดังนี้  

1) การกำหนดแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผ่านคุณค่าองค์กร  

2) การกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรมของสถาบัน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการรับทุนอุดหนุน
การศึกษาของนักศึกษา (3.2-7 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)   

3)การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม  

4) การกำหนดให้กิจกรรมจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
โดยในภาคการศึกษาต้น กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมช่วยงานกิจกรรมบริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย วงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โครงการดนตรีเพื่อรอยยิ้ม (3.2-8 โครงการดนตรีเพื่อ
สาธารณชน "ดนตรีแห่งชีวิต" (Music of Life))   

5)กำหนดให้รายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคมเป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 
ในรายวิชานี้กำหนดให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างนักศึกษาและ
เยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา (3.2-9 ประมวลรายวิชาดนตรี
เพื่อประชาสังคม 1 - 4 (Music for Society 1 - 4) 

6) โครงการ “Da Capo” เป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทาง
ด้านดนตรีแสดงดนตรีโดยกลุ่มนักศึกษาจากทั้งนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา และต่างสถาบันฯ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้วางแผนและบริหารจัดการโครงการ
ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชามีวัตถุประสงค์

เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน และความเป็นผู้นำ (3.2-10 โครงการพัฒนา
นักศึกษา Da Capo)

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J26



4. แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
1) โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และสัปดาห์โครงการพิเศษ 

(Project Week) โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับรายวิชาทักษะปฏิบัติ (Ma-
jor Skill) รายวิชาดนตรีเชมเบอร์ (chamber Music) รายวิชาโครงการแสดงเดี่ยวต่อ
หน้าสาธารณะชน (Recital Project) รายวิชาทฤษฎีดนตรี (Music Theory) ในปีการ
ศึกษา 2558 กิจกรรมในโครงการสัปดาห์พิเศษ ทางสถาบันได้เชิญบุคลากรผู้
เชี่ยวชาญจากนานาชาติ โดยจัดให้การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้ การ
ใช้คีตปฏิภาณ (Improvisation) ดนตรีบาโรก แนวปฏิบัติในการแสดงดนตรี (Per-
formance Practice) ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) รวมถึงการอบรมในรูปแบบ
ของมาสเตอร์คลาสสำหรับเปียโน อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังได้สนับสนุนและ
พัฒนานักศึกษาของสถาบัน ที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละรายการให้ไปเข้าร่วม /
ฝึกฝน / แสดง ในรายการต่างๆ ณ ต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2558 ได้สนับสนุน
ทุนดังต่อไปนี้  

(1)นายกวิรัตน์ ไทรเมฆ และ นายพงศ์ธร เตชะบุญอักโข ได้ผ่านการคัด
เลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานการประพันธ์ ณ 
Raffle Institution ประเทศสิงคโปร์ 

(2)นายณัฐพัชร์ กิระวิโรจน์ ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมระยะสั้น 
Kendall Berrh Horn Camp ณ รัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา 

(3)นายภัทรพจน์ สว่างแจ้ง นางสาววธูสิริ คารวพงศ์ สิบเอกหญิงกีรติกร 
พรหมเดเวช นางสาวญาณินี พงศ์ภคเธียร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง
คอนเสิร์ตออร์เคสตรา ณ สถาบันดนตรีแห่ง Rubeck ประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี 

2) โครงการดนตรีเพื่อประชาสังคม - กิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์เพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนในพื้นที่บางยี่ขันได้มีโอกาสเรียนรู้ดนตรี โครงการดังกล่าวมีกา
รบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับการดำเนินงานของรายวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการ
ศึกษา 2558 ได้มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตให้กับเยาวชนบางยี่ขันจำนวน 2 
คอนเสิร์ต ได้แก่ การแสดงละครนิทานประกอบดนตรีในภาคการศึกษาที ่1/2558 
ณ ห้อง L100 ศูนย์การเรียนรู้สันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
บางยี่ขันคอนเสิร์ตในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวย
คาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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3) โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
วิชาชีพดนตรี เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษา ในการทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาทางด้านดนตรีอีกด้วย กิจกรรมของโครงการดังกล่าว มี
กิจกรรมย่อยจำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย   

(1)การแสดงดนตรีของนักศึกษา ปีที่ 2 (Da Capo) นำโดยองค์การนักศึกษา 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการบริหารจัดการการแสดงดนตรีซึ่งนำ
ไปสู่เครือข่ายของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทางด้านดนตรี 

(2)การแสดงดนตรีของนักศึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

(3)การแสดงดนตรีของนักศึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

(4)การแสดงดนตรีของนักศึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาครั้งที่ 3 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  

(5)วงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน (ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2559 
ระหว่างการประชุมวิชาการนานาชาติ 2016)  

(6)อบรมทักษะเชิงอาชีพ (ยังไม่มีการดำเนินการในแผนปี 2558) สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งเน้นให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมถึงประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรี จึงได้เกิดกิจกรรมดังต่อไปนี้
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4) โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี (วิชาการ) หลังจากที่นักศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมทางด้านทฤษฎีดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรีจากวิทยากรแล้วนั้น 
นักศึกษารุ่นพี่ได้ดำเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านทฤษฎีดนตรีและ

ประวัติศาสตร์ดนตรี มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ทำให้เกิดความ
สนุกสนานผสมผสานกับความรู้ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนมา 

5) โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี (กีฬาและสันทนาการ) เป็นกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษา นำไปสู่ความสามัคคีในหมู่
คณะ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน  

6) โครงการดนตรีเดินได้ (Music on the Go) กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์นำไปสู่การ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบางยี่ขัน โดยกิจกรรมเกิดขึ้น ณ โรงเรียนวัดพระยาศิริ
ไอยสวรรค์ เพื่อปลูกฝังความตระหนักและสำนึกรักชุมชนให้กับเยาวชนบางยี่ขัน
ผ่านกิจกรรม อาทิ การทำกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมทางด้านศิลปะ 

7) โครงการดนตรีข้ามรั้ว กิจกรรมของนักศึกษาในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตที่มีการ
ผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและดนตรีสมัยนิยม ให้มีความหลากหลายและ
ลงตัว นำไปสู่การเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้กับประชาชนทั่วไป 

8) โครงการน้องพี่สีเทอร์ควอยซ์ - สมาธิเพื่อการพัฒนา องค์การนักศึกษาสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้กราบนมัสการอาราธนาพระคุณเจ้าจากวัดบวรนิเวศวิหาร 
มาแสดงธรรมเทศนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อสมาธิเพื่อการพัฒนา 
นำไปสู่การสร้างสติ การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 

9) โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 - ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2559  
10)โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ดำเนินการจัดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ
ข้อมูลที่จำเป็นก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักศึกษา มี
การให้โอวาทจากอธิการบดีและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสถาบันฯ และความ
เป็นมืออาชีพทางด้านดนตรี อีกทั้งนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  

11)อบรมด้านการประกันคุณภาพ นักศึกษาได้มีโอกาสอบรมด้านการประกันคุณภาพ
กับวิทยากรซึ่งนำไปสู่แนวคิดการดำเนินงานแบบ PDCA ทั้งนี้ นักศึกษาได้นำ
กระบวนการดังกล่าว ไปใช้ในการจัดกิจกรรม / โครงการของนักศึกษา
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การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตร

ได้พบปัญหาในการดำเนินงาน และได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผลการศึกษาตลอดปีการศึกษา 
2557 พบว่า รูปแบบของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2557 แม้จะครอบคลุมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้านรวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่ยังขาดความหลากหลายของ
รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม กีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
นักศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้มีการปรับรูปแบบของ
กิจกรรมให้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่มีความชัดเจนและมีความหลากหลาย (3.2-
11 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558, 3.2-12 
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 
2559 วาระที ่4.3 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 
2558) 
       ทั้งนี้งานด้านกิจการนักศึกษา ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการ
ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาใน
การดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ โครงการรับน้องสัมพันธ์ Unison สามชั้นปี ในด้านวิชาการ กีฬา
และสันทนาการ โครงการดนตรีเดินได้ (Music on the Go) โครงการน้องพี่สีเทอร์ควอยซ์ 
สมาธิเพื่อการพัฒนา และโครงการดนตรีข้ามรั้ว เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกันและสามารถดำเนินกิจกรรมโดยองค์การนักศึกษา โดยให้กิจกรรมอยู่ในช่วงเวลา
เดียวกัน  ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม) นำไปสู่การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
อย่างสร้างสรรค์  
       จากการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี 2558 นักศึกษาสามารถพัฒนา
นำกระบวนการคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม อีกทั้งบางกิจกรรมมีการบูรณาการกับ
รายวิชา อาทิ รายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคมกับโครงการกิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
รายวิชาดนตรีเชมเบอร์ และทักษะวิชาเอกกับโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี 
ทั้งนี้ การดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้  

1. รูปแบบของบางกิจกรรมมีความซ้ำซ้อน สมควรพิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมหรือยกเลิกการทำบางกิจกรรม 

2. พิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและเพียง
พอ เช่น โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศและสัปดาห์โครงการพิเศษ 
(Project Week) 

3. ควรมีการสนับสนุนให้มีเครือข่ายนิสิต นักศึกษาทางด้านดนตรีให้เป็นวงกว้างมากขึ้น 
        ร่างแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี 2559 ได้นำผลการประเมินแผนกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาในปี 2558 ในเรื่องของการตัดกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ (3.2-13 
ร่างแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี 2559) ดังต่อไปนี้  

1. โครงการกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ที่มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันกับกิจกรรมโครงการ
ที่ดำเนินการโดยองค์การนักศึกษา  

2. เพิ่มกรอบงบประมาณให้กับโครงการสนับสนุนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
ทั้งนี้ได้ย้ายกิจกรรมสัปดาห์โครงการพิเศษให้กลับเข้าไปสู่ในการเรียนการสอน 

3. สนับสนุนให้มีเครือข่ายทางด้านนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรี โดยผลักดันผ่านเครือข่าย
ดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
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อัตราการคงอยู่  
       ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาแรกเข้ารหัส 58 จำนวน 19 คน และนักศึกษารหัส 57 
จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน 
       เมื่อสิ้นปีการศึกษามีนักศึกษารหัส 58 คงอยู่ในหลักสูตรจำนวน 16 คน ลาออก 2 เพื่อ
ศึกษาต่อในต่างประเทศ และลาออกอีก 1 คนด้วยเหตุผลส่วนตัว และไม่มีการลาออกหรือพ้น
สภาพของนักศึกษารหัส 57 ทำให้มีจำนวนคงอยู่ทั้งสิ้น 30 คน 
การสำเร็จการศึกษา  
       ในปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่สองของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
โดยที่มีนักศึกษาทั้งหมดสองชั้นปี ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
       ในปีการศึกษา 2557 มีการประเมินด้านความพึงพอใจของการเรียนการสอนของ
อาจารย์เพียงด้านเดียว ในปีการศึกษาปัจจุบันมีการประเมินความพึงพอใจของการเรียนการ
สอนในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ครอบคลุมถึง การประเมินตนเองของนักศึกษา การพัฒนาผลการ
เรียนรู้จากการเรียนการสอน และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ดังนี้

1. ผลการประเมินการเรียนการสอนภาค 1/2558 ของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ (3.2-14 
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่1/2558) 

1) ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2) ด้านการประเมินตนเองของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก 
3)ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.25 อยู่ใน
ระดับมาก 

4) ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำ
ห้องเรียน คะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการประเมินการเรียนการสอนภาค 2/2558 ของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ (3.2-15 
สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2558) 

1) ด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2) ด้านการประเมินตนเองของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก 
3)ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.31 อยู่ใน
ระดับมาก 

4) ด้านความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจำ
ห้องเรียน คะแนนเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

       หลักสูตรได้มีการจัดสรรช่องทางสำหรับการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ผ่าน
กล่องรับความคิดเห็น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook เป็นต้น โดยมี
การนำเสนอเพื่อให้คณบดีรับทราบถึงปัญหา และดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนต่อไป ทั้งนี้ใน
ปีการศึกษา 2558 ได้มีข้อร้องเรียนของนักศึกษาจำนวน 2 ราย โดยที่หลักสูตรได้มีการรับ
เรื่องร้องเรียนและมีการดำเนินการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อการ
จัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ และได้มีการดำเนินการแจ้งให้กับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อ
ไป ในส่วนของการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรได้มีการจัดการ
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ อาทิ การจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อหนังสือ
สำหรับห้องสมุดเพื่อความเพียงพอต่อการเรียนการสอน หรือการให้มีการแบ่งตอนเรียนของ
บางรายวิชาเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อพื้นฐานของผู้เรียนมากขึ้น เป็นต้น
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จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา - หลักสูตรเริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรกยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
 หลักสูตรเริ่มรับนักศึกษาเป็นปีแรก ยังไม่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา  

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
วันที่สำรวจ N/A  

การวิเคราะห์ผลที่ได ้
N/A 

การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร)
ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562

จำนวน - - - - - -

ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - -

จำนวน - - - - - -

ร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในรุ่น - - - - - -

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด N/A N/A

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ N/A N/A

จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน

N/A N/A

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ N/A N/A

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา N/A N/A

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ N/A N/A

จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท N/A N/A

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร N/A N/A

นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก

N/A N/A N/A N/A
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หมวดที่ 4  

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการ
ศึกษา

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา

A B+ B C+ C D+ D F I S U ลง

ทะเบียน

สอบ

ผ่าน

THAI USAGE 1/2558 3 3 3 5 2 16 16

ENGLISH I 1/2558 1 6 5 2 14 14

ASEAN MUSIC IDENTITIES 1/2558 9 1 3 13 13

MAN AND CREATIVITY 1/2558 12 5 4 2 1 24 24

GERMAN I 1/2558 1 3 4 8 8

ITALIAN I 1/2558 1 3 1 1 1 7 6

BASIC MUSIC THEORY I 1/2558 32 32 32

WESTERN MUSIC HISTORY I 1/2558 32 32 32

MAJOR SKILL I 1/2558 7 8 3 18 18

MAJOR SKILL III 1/2558 4 3 5 2 14 14

CHAMBER MUSIC I 1/2558 3 15 18 18

CHAMBER MUSIC III 1/2558 5 8 1 14 14

PERFORMING MUSICIANSHIP I 1/2558 13 1 2 1 1 18 18

PERFORMING MUSICIANSHIP III 1/2558 11 1 1 1 14 14

PRACTICE LAB I 1/2558 18 18 18

PRACTICE LAB III 1/2558 14 14 14

RECITAL PROJECT I 1/2558 12 3 2 1 18 18

RECITAL PROJECT III 1/2558 10 3 1 14 14

MUSIC FOR SOCIETY I 1/2558 18 18 18

MUSIC FOR SOCIETY III 1/2558 14 14 14
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CONTEMPORARY THAI LITERA-
TURE

2/2558 3 1 1 1 1 1 8 8

ENGLISH II 2/2558 4 4 7 1 16 16

MAN AND SOCIETY 2/2558 6 6 6

PSYCHOLOGY OF COMMUNICA-
TION

2/2558 3 2 7 1 13 12

MUSICIAN ILLNESS, TREATMENT, 
AND PREVENTION

2/2558 10 3 13 13

MUSIC AND INNOVATION 2/2558 6 6 6

GERMAN II 2/2558 2 2 4 8 8

ITALIAN II 2/2558 3 1 1 5 5

FRENCH I 2/2558 3 2 1 1 7 7

BASIC MUSIC THEORY II 2/2558 7 7 16 30 23

WESTERN MUSIC HISTORY II 2/2558 27 3 30 27

MAJOR SKILL II 2/2558 9 6 1 16 16

MAJOR SKILL IV 2/2558 5 4 4 1 14 14

CHAMBER MUSIC II 2/2558 7 7 2 16 16

CHAMBER MUSIC IV 2/2558 4 5 5 14 14

PERFORMING MUSICIANSHIP II 2/2558 8 2 6 16 10

PERFORMING MUSICIANSHIP IV 2/2558 8 3 3 14 11

PRACTICE LAB II 2/2558 16 16 16

PRACTICE LAB IV 2/2558 14 14 14

RECITAL PROJECT II 2/2558 12 3 1 16 15

RECITAL PROJECT IV 2/2558 8 6 14 14

MUSIC FOR SOCIETY II 2/2558 15 1 16 16

MUSIC FOR SOCIETY IV 2/2558 14 14 14

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J34



คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการ

ต้องผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 
ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ 
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการ การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็น สำคัญโดยสนอง
ความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัย และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้
อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความ
ก้าวหน้าในศาสตร์ สาขานั้นๆ  
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับใด ให้
พิจารณาในภาพรวม ของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และความต้องการของประเทศ  
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ยืนยัน และกรรมการ ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มี
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการ การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็น สำคัญโดย
สนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน โดยในปีการศึกษา 2557 มีการดำเนิน
งาน ดังนี้  
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เริ่มดำเนินการในปี 2552 ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1058/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านดนตรีและหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทย โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสถานฑูตฝรั่งเศสส่งผู้เชี่ยวชาญ Professor Jacques Moreau ผู้อำนวยการ
สถาบัน Cefedem Rhône-Alpes – Lyon เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและคำ
ปรึกษา (5.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรการเรียนการสอน) 

2.คณะอนุกรรมการดำเนินการยกร่างหลักสูตร ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาหลัก 
สูตรอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2552 - 2556 และได้ดำเนินการให้มีการสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีของ
ประเทศไทยเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น อาทิ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ศ.ดร. ณัชชา 
พันธ์เจริญ อ.สมเถา สุจริตกุล อ.บรู๊ซ แกสตัน ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ อ.ดร.พร
พรรณ บรรเทิงหรรษา อ.ดร.สุวรรณา วังโสภณ อ.ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ อ.ดำริห์ 
บรรณวิทยกิจ อ.ทัศนา นาควัชระ อ.ดร.อโณทัย นิติพน อ.อานันท์ นาคคง 

3. ระหว่างการประชุมและสัมมนามีการพิจารณาประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางด้านดนตรี 
อัตลักษณ์ของหลักสูตร ความต้องการของตลาดแรงงาน สถานการณ์ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งพบว่าปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การ
สร้างทุนทางปัญญา และการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันสงบสุข ทำให้บทบาทในการ
พัฒนาศาสตร์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเช่นศิลปะและดนตรี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 
ความเท่าเทียม และความสงบสุขได้ หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบัณฑิตที่มี
ความเป็นเลิศในด้านดนตรี มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ของดนตรี มีความคิด
สร้างสรรค์ และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการในการเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้
ทางด้านดนตรี มาชี้นำสังคมให้ไปสู่ความสงบสุข และก้าวไปในทิศทางที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  

4. หลักสูตรของสถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไปควบคู่กับ
การสร้างบริบททางสังคมให้กับองค์ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก โดยต้องพัฒนา
บัณฑิตให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์ของดนตรี ไปพร้อมกันกับการสร้างทัศนคติและ
ทักษะในการเป็นผู้สื่อสารองค์ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมอีกด้วย 
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ (1) เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและ
พัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์และเหมาะสม

กับบริบทของสังคม (2) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม (3) เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณา
การ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี ระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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5.หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรของสำนักคณะ
กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการจัดกลุ่มรายวิชาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ กลุ่ม
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ และกลุ่มวิชา
เลือกเสรี ในแต่ละกลุ่มรายวิชา นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในมิติที่
แตกต่างกันอันรวมไปถึงความสามารถในด้านทักษะ ความรู้เท่าทันในการ
เปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรี และความเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน โดย
นักศึกษาสามาถที่จะเลือกศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ และสอดคล้อง
กับทิศทางในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษา  

6.รายวิชาในกลุ่มรายวิชาทักษะปฏิบัติ มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติดนตรีผ่านการเรียนรู้รายวิชาทักษะวิชาเอก (Major Skill) การบรรเลง
รวมวง (Chamber Music) ปฏิบัติการทักษะดนตรี (Practice Lab) และทักษะผู้แสดง
ดนตรี (Performing Musicianship) โดยวิชาใน กลุ่มนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของ
หลักสูตร ที่จะทำให้นักศึกษามีศักยภาพในด้านการปฏิบัติดนตรีเทียบเท่าระดับ
นานาชาติ ซึ่งวิชาในกลุ่มนี้ นักศึกษาจะต้องเรียนควบคู่ไปกับรายวิชากลุ่มวิชาสร้าง
เสริมวิชาชีพ ที่ให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรี 
ผ่านกลุ่มรายวิชาที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างๆ ทางด้านดนตรี โดย
นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจ พร้อมๆ ไปกับการเรียนในรายวิชา
โครงการพิเศษ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการในการบูรณาการองค์ความรู้ทาง
ด้านดนตรีเข้ากับการปฏิบัติทักษะและรายวิชาอื่นๆ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ
โครงการทั้งในด้านการแสดงเดี่ยว การทำโครงการวิจัย และปัฉฉิมนิทัศน์ นอกจาก
นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการในการประยุกต์ และสื่อสารความรู้ทางด้านดนตรีกับ
สาธารณชนผ่านการทำงานในสถาณการณ์จริง ผ่านรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 
(Music for Society) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจในบริบท
ของสังคมปัจจุบัน และสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมได้ 

7.หลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับรายวิชา
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้และ
ความสามารถที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ต่างๆ ได้โดยวิชาในกลุ่ม
นี้ ประกอบไปด้วย หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 
สังคมศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือกกลุ่มละอย่างน้อย 8 
หน่วยกิต) โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 

8.อัตราส่วนของรายวิชาในแต่ละกลุ่มสามารถที่จะสะท้อนลักษณะพิเศษของหลักสูตร
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษา ตามพระปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาให้เยาวชน
ผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีของประเทศไทย สามารถที่จะก้าวไปสู่เวที
นานาชาติได้ อีกทั้งรายวิชาต่างๆในหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความ
กลมกลืนและสร้างเสริมให้กับรายวิชาทักษะทางด้านดนตรี อันจะช่วยสร้างให้
เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งยังมีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป  

9.คณะอนุกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 และสภา
สถาบันอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 17 เมษายน 2556 และ
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556  

10.หลักสูตรเริ่มรับนัักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2557 จะครบรอบการใช้
หลักสูตรในปี 2561 และมีแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้พร้อมใช้ในปีการศึกษา 
2562 
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร  

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่ควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 

2.มีการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนิน
งานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการดำเนินงานของรายวิชาจาก มคอ.3 
และ มคอ.5 ในด้านความทันสมัยของเนื้อหา เทคนิคการสอน ความสอดคล้องของ
การประเมิน ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้สอน และดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยใช้
ข้อมูลจาก มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
จากอาจารย์และนักศึกษา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา 

5.ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลรายวิชาและหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ และบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อวิเคราะห์ทิศทาง
และแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร  

6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนดำเนินการรวบรวมผลการประเมินการดำเนิน
งานของรายวิชาและหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาปัจจุบัน 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกำหนดการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการ
ศึกษา 2561 

7.จัดทําตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเก่าและใหม่ วิเคราะห์จํานวนหน่วยกิตของ
แต่ละวิชา ปรับเพิ่มลดรายวิชาบังคับและวิชาเลือก
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การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการในการจัดการสาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 
จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการในการจัดการสาระของรายวิชาใน

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาซึ่ง
ได้ดำเนินการปรับใช้ในปีการศึกษา 2558 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.การปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไปในกลุ่มของรายวิชาทางด้านภาษา คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าสาระของรายวิชาในกลุ่มภาษาของ

หลักสูตรมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรายวิชาทางด้านภาษา ในกลุ่มรายวิชา
การศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดำเนิน
งานปรับเพิ่มเนื้อหาและจำนวนหน่วยกิตของรายวิชากลุ่มภาษาจากเดิม 2 หน่วยกิต
เป็น 3 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางด้านภาษาเพียงพอต่อการแสวงหา
ความรู้ในระดับสูง และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (5.1-2 แบบฟอร์มการปรับปรุง
หลักสูตร สมอ.08) 

2.การปรับปรุงรายวิชาทักษะดนตรี มีการเพิ่มรายวิชาดังนี้  
1) การอำนวยเพลง (Conducting) การพัฒนารายวิชานี้เป็นผลมาจากการ
ดำเนินงานในโครงวงออร์เคสตราเยาวชน จากการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานพบว่าวงออร์เคสตราเยาวชนมีการพัฒนาและได้รับการสนับสนุน

จากสถาบันอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของวงออร์เคสตราอยู่ในระดับสูง 
หลักสูตรสามารถใช้ศักยภาพของวงเยาวชนในโครงการให้เกิดประโยชน์ใน

ทางการเรียนการสอนด้านการอำนวยเพลงของนักศึกษาได้ ทั้งนี้รายวิชาดัง
กล่าวได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558  

2) มีการปรับเพิ่มรายวิชาทฤษฎี 1 และ 2 และรายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรี 1 
และ 2 เป็นรายวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต การพัฒนารายวิชาใน
กลุ่มนี้เป็นผลมาจากการประเมินผลการเรียนการสอน และการรับฟังข้อ
เสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตลอดปีการศึกษา 2557 พบว่า
นักศึกษาแรกเข้าในยังมีพื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และประวัติศาสตร์
ดนตรีไม่เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตร รายวิชาดังกล่าวเริ่มใช้ในปีการ
ศึกษา 2558 กำหนดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาทั้งชั้นปีที ่1 
และ 2 ที่มีคะแนนสอบเข้าในรายวิชาดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด 
จึงได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดัง
กล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านพื้นฐานทั้งสองด้าน ทั้งนี้ได้มีข้อ
สังเกตในด้านของสมดุลย์ระหว่างของเนื้อหาและเวลาที่ใช้ของการเรียนการ

สอนที่อาจจะไม่มีความสอดคล้องทำให้ผู้เรียนไ่ม่สามารถได้รับความรู้ได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน

ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
- การกำหนดผู้สอน  
- การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับ การวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขา
วิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์  
- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ และการตี
พิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับใด ให้
พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียน การ
สอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อ
ให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย  
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ยืนยัน และกรรมการ ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
มีการวางระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอน การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัด
ทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2558 มีการดำเนินงาน ดังนี้  
การกำหนดผู้สอน  

1. กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ทุกท่านมีส่วนในการบริหารหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตรมีการประชุมทุก
วันจันทร์โดยที่มีอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งมีการหยิบยกประเด็นที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารหลักสูตรมาพิจารณา (นอกรอบ) และดำเนินการส่งต่อให้กับคณะกรรมการ
บริหารสถาบันเพื่อในการพิจารณาและดำเนินการ (ทางการ) อาจารย์ทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยที่นำเสนอให้ กบส เพื่อพิจารณา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบหลักการจัดการเรียนการสอน 
และประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพิจารณาทบทวนผลการ
ดำเนินงานของรายวิชาและหลักสูตร 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนและการกำหนด
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

4. การพิจารณาผู้สอนและการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษจะคำนึง
ถึงความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย และประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชานั้น ๆ โดยในปีการศึกษา 2558 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
อาจารย์พิเศษ จำนวน 34 ท่าน (5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการ
ศึกษาที่ 1/2558, 5.2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที ่
2/2558) 

5. กำหนดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการอบรมจากผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกจากต่างประเทศในทุกภาคการศึกษา และหลักสูตรมีการจัดสรรงบ
ประมาณอย่างเพียงพอ โดยในปีการศึกษา 2558 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่าง
ประเทศดังต่อไปนี้ (5.2-3 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ต่างประเทศ) 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Peter Veale วันที่ 2 สิงหาคม 2558  
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Niklas Willén วันที่ 30 สิงหาคม 2558  
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Dieter Mack ในหัวข้อ Improvisation 

(Musical Analysis) วันที่ 2 กันยายน 2558  
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Peter Dejans, Prof. Dieter Mack, Prof. 

Malcolm Gillies, Prof. Bernard Lanskey, Ms. Kit Young, Peter Edwards,  
และ Kim Gnoc Tan ในระหว่างการประชุมวิชาการ Princess Galyani Vad-
hana International Symposium "Classical Music of ASEAN on the World 
Stage" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2558  

5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Jerzy Sterczynski วันที่ 21 กันยายน 
2558  

6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Prof. Lauren Patzlaff วันที่ 2 ตุลาคม 2558 
และ วันที่ 14 พฤษจิกายน 2558 

7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย Nicolas Krüger วันที่ 1 พฤษจิกายน 2558 
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6. การวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน อาทิ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ประชุมวิชาการจากต่างประเทศ เป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ทำการ
สอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

7. การกําหนดให้ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชาบังคับ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย  

8. การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษเพื่อชี้แจง
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาติดตามผลการประเมินการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชารวมถึงผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และนำผลมาใช้ใน
เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการกําหนดผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 
(5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคาร
ที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที ่4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้าน
หลักสูตร การจัดการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณาจารย์ประจำ
สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558, 
5.2-5 รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที ่
27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 1.2.3 เรื่องรายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)

การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน  

1.หลักสูตรมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.กําหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ในการดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3) ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิด
ภาคการศึกษา (5.2-6 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)) 

3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
ข้อมูลแผนการเรียนรู้รายวิชา ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตร  (5.2-7 แบบฟอร์ม
ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)) 

4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การจัดทำประมวลการสอน (มคอ.3) 
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5) เข้าด้วยกัน (5.2-8 
http://www.reg.pgvim.ac.th/, 5.2-9 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำหรับนักศึกษา) 

5.ในแผนการเรียนรู้ของรายวิชามีการทบทวนผลการดำเนินงานของรายวิชาในภาค
การศึกษาก่อน วิเคราะห์คุณภาพของรายวิชาและการเรียนการสอน โดยผู้สอนนํา
แนวทางปรับปรุงรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน 
(5.2-10 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5))

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการ

วิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักสูตรกำหนดให้การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน โดยกำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติ
งานในโครงการของสำนักวิชา ในรายวิชาของหลักสูตรดังนี้  

1. รายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม เป็นรายวิชาที่บูรณาการด้านการเรียนการสอนกับ
การบริการเพื่อสังคม การจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีเพื่อประชา
สังคมให้กับนักศึกษาของสถาบันนั้น นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง
ด้านดนตรีที่มีความเหมาะสม ในการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในพื้นที่บางยี่ขัน ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินการจัด 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) ละคร
นิทาน และ 2) บางยี่ขันคอนเสิร์ต ซึ่งในระยะเวลาการดำเนินการเรียนการสอนภาค
การศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติการจริงกับเยาวชนในพื้นที่ อาทิ การจัดการเรียนการสอน
เครื่องดนตรีให้กับเยาวชนบางยี่ขัน รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแสดง 
การละคร เป็นต้น  

2.การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา มีการดําเนินงานผ่านโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันฯ ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่พัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี 
และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีประจําปี 2559 โดยนักศึกษานําเสนอผลงานจากรายวิชา Chamber 
Music และ Major Skill ใ นการจัดกิจกรรมการแสดง/การแข่งขันของโครงการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรีที่

วัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ ประสานร่วมไปกับกิจกรรม
ขององค์การนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาระหว่างสถาบันการ
ศึกษาทางด้านดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดการศึกษาทางด้านดนตรี นอกจากนี้ นักศึกษาของ
สถาบันฯ ยังต้องเข้าร่วมโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งในบทบาทของเยาวชนดนตรีในวง หรือการ
บริหารจัดการการแสดงของวง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาที่อยู่ในข้อตกลง 
(Agreement) อีกด้วย

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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การประเมินผลและการปรับปรุงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
จากการประชุมสรุปและประเมินผลกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้พบปัญหาในการดำเนินงานและได้กำหนดแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ดำเนินการประชุมเพื่อประเมินผลการเรียนการ
สอนของภาคการศึกษา พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาและการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มี
นักศึกษาจำนวนสองรุ่น จึงทำให้ีการเปิดรายวิชาที่มากขึ้นและในส่วนของภาระงาน
ของอาจารย์ประจำที่มีจำนวนมากเกินไปทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังนี้ 1) ได้มีการกลับไป
ทบทวนแผนอัตรากำลังพบว่าจำนวนของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 นั้นไม่ได้เป็น
ไปตามแผน จึงได้มีการให้ความสำคัญกับการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มขึ้น 2) ได้มีการ
เชิญอาจารย์พิเศษเพื่อมาแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์ประจำ โดยที่กำหนดให้
อาจารย์ประจำต้องมีส่วนร่วมในฐานะผู้ประสานงานของรายวิชา ซึ่งส่งผลให้มี
ปริมาณของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเพิ่มขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงการ
จัดการระบบการวางผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1) ได้มีการจัดสรรให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนบริหารจัดการรายวิชาอาจารย์พิเศษให้มีความ

สอดคล้องต่อความเชี่ยวชาญและภาระงานของอาจารย์ประจำ 2) มีการจัดตอน
เรียนให้กับนักศึกษาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นฐานของผู้เรียนและปริมาณ

ของผู้เรียนต่อผู้สอนให้มีความเหมาะสม 
2.หลักสูตรได้พิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและในภาพรวมของ
ชั้นปี เพื่อพิจารณากำหนดผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของนักศึกษา
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การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนน

ใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริง ด้วยวิธีการหรือเครื่อง
มือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอนต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ยืนยัน และกรรมการ ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยในปีการศึกษา 2557 มีการดำเนินงาน ดังนี้  
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1.มีการประชุมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฯ การตรวจสอบฯ การกำกับฯ และ
การประเมินฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา และหลังปิดภาคการศึกษา โดยมีการทบทวน
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในภาคการศึกษาก่อนประกอบการพิจารณา (5.3-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 
กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร 
การจัดการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของคณาจารย์ประจำสำนักวิชา
ดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558) 

2.กําหนดให้มีการประเมินการผลการเรียนการสอนเป็นประจำภายหลังสิ้นภาคการ
ศึกษา โดยมีการประเมินครอบคลุมในด้าน ผู้เรียน ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา และหลักสูตร (5.3-2 รายงานผลการประเมินรายวิชา) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรดำเนินการตรวจสอบ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน จาก 3 ช่องทางประกอบด้วย  
1)  การติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (มคอ.5) 
2) การประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการในรายวิชาทักษะวิชาเอกและการ
บรรเลงรวมวง 
3) การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

3.มีการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายเฉพาะบุคคล พร้อมรับฟังความคิด
เห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเป็นรายเฉพาะ
บุคคล โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนานักศึกษา (5.3-3 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ปีการศึกษา 2557, 5.3-4 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 
2558)
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
และผลการประเมิน  

2.กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชา  

3.ในรายวิชาด้านทักษะกำหนดแนวทางการประเมินผลการศึกษาแบบคณะกรรมการ
ประเมิน โดยมีการเชิญอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเป็นกรรมการประเมิน ใน
รายวิชา ประกอบด้วย 1) รายวิชา MAJOR SKILL 1, 2, 3 และ 4 และ 2) รายวิชา 
CHAMBER MUSIC 1, 2, 3 และ 4 (5.3-5 ตารางบันทึกคะแนนรายวิชา MAJOR 
SKILL และ CHAMBER SKILL) 

4.ในทุกปีการศึกษา หลักสูตรกำหนดให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำการประเมินและ
อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยพิจารณา

จากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2557 ได้เชิญ Prof. Jacques 
Moreau จาก CEFEDEM Rhone-Alpes, Lyon ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสถาบันมีข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และในปีการศึกษา 2558 สถาบันได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
ท่าน ประกอบด้วย Professor Lauren Patzlaff จาก Musikhochschule Lübeck 
ประเทศเยอรมนี, Professor Bernd Asmus จาก  Musikhochschule Stuttgart 
ประเทศเยอรมนี, Dr.Katharina Brand จาก University of Music and Performing 
Arts - Kunstuniversität Graz ประเทศออสเตรีย, Mr.Leslie Tan จาก Yong Siew 
Toh Conservatory of Music ประเทศสิงคโปร์ และ Mr.Martin Studer จาก New 
Zurich Orchestra ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าร่วมสังเกตุ
การสอนเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในรายวิชาทักษะวิชาเอก การบรรเลงรวมวง พื้น
ฐานความเป็นนักดนตรี และ โครงการแสดงเดี่ยวต่อหน้าสาธารณชน (5.3-6 สรุป
การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา)
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การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่กํากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาให้ดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5) ให้
เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา (5.3-7 รายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5)) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก
รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตร (5.3-8 แบบ
ฟอร์มรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5)) 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา การจัดทำประมวลการสอน (มคอ.3) 
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5) เข้าด้วยกัน (5.3-9 
http://www.reg.pgvim.ac.th/, 5.3-10 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำหรับนักศึกษา) 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของ
รายวิชา การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
ปรับปรุงรายวิชา และปัญหาของการจัดการเรียนการสอน เพื่อกำหนดแนวทางใน
การปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการพิจารณา และจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังปิดภาคการศึกษา
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การประเมินผลและการปรับปรุงระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน 
จากการประชุมสรุปและประเมินผลระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียน หลักสูตร

มีข้อสังเกตุด้านการดำเนินงานและการควบคุมมาตรฐานของการประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนในด้านทักษะการปฏิบัติดนตรี หลักสูตรได้พิจารณากำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการประเมินผลและปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และผู้เรียน ด้วยกระบวนการดังต่อไป  

1. จากการวิเคราะห์ มคอ 5 (ผลการประเมิน) ไม่พบว่ามีรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่
ปกติอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากรายวิขาพื้นฐานทฤษฎีดนตรี 2 ซึงเป็น
วิชาเตรียมความพร้อมมีผู้ไม่ผ่านการประเมินเป็นจำนวนมากกว่ากึ่งนึงของผู้ลง

ทะเบียน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเนื้อหาของรายวิชามีจำนวนมากและมีความซับ
ซ้อนมากขึ้น หลักสูตรได้มีการทบทวนเนื้อหาของรายวิชาและวิธีการประเมิน 
รายวิชาพื้นฐานทฤษฎีดนตรี 1 เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับ
รายวิชาพื้นฐานทฤษฎีดนตรี 2 พบปัญหาความต่อเนื่องของเนื้อหาเนื่องจากทั้งสอง
รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์คนละท่าน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษในการจัดการเรียนการ

สอนทั้งสองรายวิชาเพียงท่านเดียวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของเนื้อหา และในการ
กำหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่อเนื่องอื่นๆ จะกำหนดให้พิจารณาถึงแนวทาง
เดียวกัน 

2.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการปฏิบัติจึงจัดให้มีการ
ประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการในรายวิชาทักษะวิชาเอกและการบรรเลงรวม

วง โดยจากการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบคณะกรรมการพบมีข้อดีในแง่ที่
ทำให้ผู้ถูกประเมินได้รับคำแนะนำจากมุมมองที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ที่จะ

สามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไปได อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้
กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในรายวิชาข้าง

ต้นซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในแง่ที่อาจารย์หลาย ๆ ท่านไม่สามารถจัดสรรเวลา
เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลสำหรับนักศึกษาทุกท่านซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมของ

การประเมิน โดยที่หลักสูตรจะกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำที่ต้องทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการประเมินให้มีความเหมาะสมต่อ 

3.การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J46



ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1) ในรายวิชา Recital Project เปลี่ยนให้การส่งงานในส่วนที่บูรณาการกับ
รายวิชา Major Skill มาเป็น ช่วงสอบกลางภาค เพื่อให้สามารถนําความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ในการสอบรายวิชา Major Skill ของ นักศึกษาช่วงปลาย
เทอม  

2) ควรเพิ่มการเรียนการสอนในด้าน Performing Practices ให้มากขึ้น เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจใน ความแตกต่างของบทเพลงในแต่ละยุคสมัยและนัก
ประพันธ์ และเทคนิคเฉพาะของการบรรเลงบทเพลง ในแต่ละยุคสมัย รวม
ทั้งเพิ่มการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรี (ทั้งในรายวิชาเฉพาะ 
และ บูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่นๆ) เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
แนวทางบรรเลงที่มีความแตก ต่าง ให้กับนักศึกษา  

3) ควรมีรายการบทเพลงที่นักศึกษาควรเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา (Repertoire 
List สําหรับทุกเครื่องดนตรี) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติ เพื่อที่จะได้สร้างให้นักศึกษาแต่ละ รุ่นมีมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งสร้างโอกาสในการบูรณาการระหว่างวิชาอื่นๆ หรือเครื่องดนตรีอื่นๆ 
ได้ด้วย ทั้งนี้ ในการเรียนของนักศึกษา อาจจะเรียนเพียงแค่ 40% ตาม 
Repertoire List และเพิ่มเติม เสริมได้ตามพัฒนาการของนักศึกษา รวมทั้งไม่
ควรเลือกบทเพลงที่มีความง่าย หรือท้าทายเกินไป สําหรับความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการเรียนของ
นักศึกษา  

4) การเรียนการสอนในวิชา Chamber Music ควรเลือกกลุ่มนักศึกษาให้มีทักษะ
ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุลย์ และไม่เป็นปัญหากับ
นักศึกษาที่เด่น/ด้อยกว่า 

5) การบริหารจัดการในส่วนของ Collaborative ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
Major Skill ควรเลือกบทเพลงที่มีความเหมาะสมกับทักษะของ นักศึกษา 
และหากประเมินแล้ว นักศึกษาประสบปัญหาในการเรียนรู้ ควรมีการจัดการ
โดยเร็วเพื่อไม่เป็นภาระให้กับนักศึกษาที่บรรเลงร่วม  

6)หลักสูตรของสถาบันฯ มีจุดเด่นที่ให้ความสําคัญกับการบูรณาการระหว่าง
รายวิชาต่างๆ ซึ่งควรจะมีการพัฒนาให้เป็นระบบ และจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ให้กับหลักสูตรอื่นๆ ได้  

หลักสูตรได้มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินด้านหลักสูตร

และการเรียนการสอนดังนี้ 
1) หลักสูตรได้มีการเปิดรายวิชา Performance Practices ในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจใน ความแตกต่างของ
บทเพลงในแต่ละยุคสมัยและนักประพันธ์ และเทคนิคเฉพาะของการบรรเลง
บทเพลง ในแต่ละยุคสมัย และเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงแนวทาง
บรรเลงที่มีความแตก ต่าง ให้กับนักศึกษา  

2) จัดให้มีการแสดงพื้นฐานด้านทักษะปฏิบัติ โดยนำผลการแสดงดังกล่าวไปใช้
ในการจัดกลุ่มสำหรับรายวิชา Chamber Music หรือวิชาการบรรเลงกลุ่มอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการกำหนดให้นักศึกษาที่มีทักษะที่ใกล้เคียงกันอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันเพื่อทําให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุลย์ และไม่เป็นปัญหากับ
นักศึกษาที่เด่น/ด้อยกว่า
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การเรียนรู้และพัฒนาการของนักศึกษา  
1) นักศึกษามีปัญหาที่สังเกตุได้ชัดเจนในเรื่องของทักษะการฟัง โดยนักศึกษายัง
ไม่สามารถวิเคราะห์ในสิ่งที่ได้ยิน ทําให้ในการพัฒนาทักษะการบรรเลงของ
นักศึกษา นักศึกษาไม่สามารถที่จะตระหนักรู้ รวมถึงวิพากษ์ปรับแก้ด้วย
ตนเองได้ จึงควรที่จะมีกิจกรรม ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ที่จะส่ง
เสริมให้ นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในด้านนี้เพิ่มขึ้นได้ โดยควรให้ความ
สําคัญกับการฟัง (1) Repertoire ที่ สําคัญ (2) Interpretation ของนักดนตรี
แต่ละคนในบทเพลงเดียวกัน (3) ดนตรีในสไตล์อื่นๆ ที่แตกต่าง ไปจากดนตรี
คลาสสิก รวมทั้งควรมีการทวนสอบ หลังมีกิจกรรม  

2) ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีของสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ การฟัง รวมทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมในบทเพลงที่สําคัญ จากการ
แสดงของผู้แสดงมืออาชีพ  

3) นักศึกษาส่วนหนึ่งยังมีปัญหาพื้นฐานเทคนิคในการเล่น ซึ่งจะทําให้การเรียนรู้
ไม่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ควรให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานี้ร่วมไป
กับการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ  

4) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจและทักษะในด้านจังหวะที่ยังไม่ดีนัก ควรเพิ่ม
กิจกรรมและแบบฝึกหัดที่ ฝึกฝนในด้านนี้ ทั้งในส่วนของรายวิชา Performing 
Musicianship และบูรณาการร่วมกับการสอนใน รายวิชาปฏิบัติอื่นๆ ด้วย อีก
ทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้จาก ดนตรีในวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่นๆ (Traditional 
Music) การเคลื่อนไหว และกิจกรรมอื่น ๆ  

5) ควรเพิ่มการวิพากษ์การบรรเลงของนักศึกษา ผ่านการบันทึกเสียง/บันทึก
ภาพ และฟัง/ดู ร่วมกับ อาจารย์ผู้สอน เพื่อฝึกฝนทักษะและสร้างทัศนคติใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการฟัง/ดู และการ วิพากษ์ รวมทั้งจะเป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ของแนวทางการบรรเลงให้กับนักศึกษา โดยไม่จําเป็นต้องมี 
ต้นแบบเป็นผู้บรรเลงมืออาชีพอื่นๆ เสมอไป  

หลักสูตรได้มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินด้านการเรียนรู้

และพัฒนาการของนักศึกษา ดังนี้ 
1) หลักสูตรกำหนดให้มีการพัฒนาทักษะด้านการฟังในรูปแบบต่างๆ ผ่าน
รายวิชา Performance Practice ที่จะเน้นถึง Repertoire และการตีความของ
นักดนตรีและบทเพลงในยุคต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการ
บรรเลงของนักศึกษา  

2) หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ของสถาบัน โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงทุน  

3) เนื่องจากหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการทักษะพื้นฐานในแต่ละ
ด้านเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ หลักสูตรจึงกำหนดให้มีการวางแผนการเรียน
การสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี อาทิเช่น 
โสตทักษะหรือทักษะทางด้านจังหวะ ที่เน้นถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐานใน
แต่ละด้านมากขึ้นเพื่อเน้นการวางพื้นฐานที่มั่นคง โดยจะมีการเพิ่มเสริมกา
รบูรณาการในส่วนอื่น ๆ อาทิเช่นด้านการประยุกต์ใช้ทฤษฎีดนตรีในทางพื้น
ฐานทักษะดนตรีในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

4) บางรายวิชาได้มีการกำหนดให้มีการวิพากษ์การบรรเลงของนักศึกษา โดย
อาจารย์ผู้สอนและโดยนักศึกษา ทั้งการวิพากษ์ผ่านการบันทึกเสียง/บันทึก
ภาพ และฟัง/ดู ร่วมกับ อาจารย์ผู้สอน และผ่านการแสดงสด ทั้งนี้หลักสูตร
จะส่งเสริมให้อาจารย์ท่านอื่นๆ นำกระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน
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ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์

ไม่เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์

1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อย

ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนิน
งานหลักสูตร

หลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร

เป็นประจำทุกเดือน เพื่อวางแผนติดตามและทบทวน
การดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจํา

หลักสูตรได้เข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 80  
(5.4-1 การประชุม Monday Meeting)

X

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ 2557 ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สกอ. วันที่ 20 สิงหาคม 2556 
และ มีหนังสือประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผลการ
พิจารณาจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษา (5.4-2 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2))

X

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และราย
ละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการ

ศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

หลักสูตรได้ดำเนินการกำกับติดตามให้อาจารย์ผู้สอน

จัดทำ มคอ.3 ตามแบบฟอร์มก่อนเปิดภาคการศึกษา
ครบถ้วนตามที่กําหนด (5.4-3 ประมวลการสอน
รายวิชา (มคอ.3))

X

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน กํา
หนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ครบทุก
วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา และสำเนาเก็บไว้
ที่หลักสูตร (5.4-4 รายงานผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5))

X

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการเรียบร้อย 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน 60 วัน X

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา

มีการวัดผลสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 โดยในปีการ
ศึกษา 2558 มีรายวิชาที่เปิดสอนจำนวนทั้งสิ้น 43 
รายวิชา มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบจำนวน 16 
รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชา MAJOR SKILL 1, 2, 
3, 4; CHAMBER MUSIC 1, 2, 3, 4; RECITAL 
PROJECT 1, 2, 3, 4 และ PERFORMING MUSICIAN-
SHIP 1, 2, 3, 4 คิดเป็นร้อยละ 37.2 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2558

X

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

ผลการดำเนินงาน มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 มีข้อ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาดังตารางใน

หมวดที่ 6 X
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ผลการดำเนินงานของหลักสูตรหมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
อาจารย์ประจำหลักสูตร จะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

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

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ

เรียนการสอน

อาจารย์ใหม่ทั้งสี่ท่านได้รับการชี้แจงถึงปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยอธิการบดี รอง
อธิการบดี และคณบดี

X

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดูตารางกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ท้ายหมวดที่ 4

X

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี

บุคลากรสนับสนุนของสำนักวิชาการทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ดูตารางกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ท้ายหมวดที่ 4

X

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

หลักสูตรเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนและรับ

นักศึกษาเป็นปีแรก ยังไม่มีนักศึกษาปีสุดท้ายและ
บัณฑิต จึงยังไม่มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

N/A

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรยังไม่มีผู้สำเร็จการ
ศึกษา N/A

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 10

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 
1-5

5 5

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 100

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน 100 100

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 100

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์

ไม่เป็นไป 
ตาม

เกณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J50



การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิด

ปกติ

มาตรการแก้ไข

BASIC MUSIC 
THEORY II

2/2558 จำนวนนักศึกษาที่

ได้เกรด U มากกว่า
ครึ่งของจำนวน

นักศึกษาที่ลง

ทะเบียนเรียน

รายวิชา

มีการทวนสอบกับ

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมา

จากเนื้อหาของ

รายวิชามีจำนวนมาก

และมีความซับซ้อน

มากขึ้น หลักสูตรได้มี
การทบทวนเนื้อหาของ

รายวิชาและวิธีการ

ประเมิน รายวิชาพื้น
ฐานทฤษฎีดนตรี 1 
เพื่อพิจารณาถึงความ

สอดคล้องของเนื้อหา

กับรายวิชาพื้นฐาน

ทฤษฎีดนตรี 2 พบ
ปัญหาความต่อเนื่อง

ของเนื้อหาเนื่องจากทั้ง

สองรายวิชามีการ

จัดการเรียนการสอน

โดยอาจารย์คนละท่าน

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาเชิญอาจารย์

พิเศษในการจัดการ

เรียนการสอนทั้งสอง

รายวิชาเพียงท่าน

เดียวเพื่อให้เกิดความ

ต่อเนื่องของเนื้อหา

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดำเนินการ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
(5.4-5 รายงานผลการประเมินรายวิชา)

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ

ศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง

มี ไม่มี

THAI USAGE 1/2558 X

ENGLISH I 1/2558 X

ASEAN MUSIC IDENTITIES 1/2558 X

MAN AND CREATIVITY 1/2558 X

GERMAN I 1/2558 X

ITALIAN I 1/2558 X

BASIC MUSIC THEORY I 1/2558 X

WESTERN MUSIC HISTORY I 1/2558 X

MAJOR SKILL I 1/2558 X

MAJOR SKILL III 1/2558 X

CHAMBER MUSIC I 1/2558 X

CHAMBER MUSIC III 1/2558 X

PERFORMING MUSICIANSHIP I 1/2558 X

PERFORMING MUSICIANSHIP III 1/2558 X

PRACTICE LAB I 1/2558 X

PRACTICE LAB III 1/2558 X

RECITAL PROJECT I 1/2558 X

RECITAL PROJECT III 1/2558 X

MUSIC FOR SOCIETY I 1/2558 X

MUSIC FOR SOCIETY III 1/2558 X

CONTEMPORARY THAI LITERATURE 2/2558 X

ENGLISH II 2/2558 X

MAN AND SOCIETY 2/2558 X

PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION 2/2558 X

MUSICIAN ILLNESS, TREATMENT, 
AND PREVENTION

2/2558 X
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ทุกรายวิชามีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

MUSIC AND INNOVATION 2/2558 X

GERMAN II 2/2558 X

ITALIAN II 2/2558 X

FRENCH I 2/2558 X

BASIC MUSIC THEORY II 2/2558 X

WESTERN MUSIC HISTORY II 2/2558 X

MAJOR SKILL II 2/2558 X

MAJOR SKILL IV 2/2558 X

CHAMBER MUSIC II 2/2558 X

CHAMBER MUSIC IV 2/2558 X

PERFORMING MUSICIANSHIP II 2/2558 X

PERFORMING MUSICIANSHIP IV 2/2558 X

PRACTICE LAB II 2/2558 X

PRACTICE LAB IV 2/2558 X

RECITAL PROJECT II 2/2558 X

RECITAL PROJECT IV 2/2558 X

MUSIC FOR SOCIETY II 2/2558 X

MUSIC FOR SOCIETY IV 2/2558 X

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J53



ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี   
จำนวนอาจารย์ใหม่   4 ท่าน  
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  4 ท่าน 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน  

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม ผลการประชุมในกลุ่มผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 
พบว่านักศึกษาของหลักสูตรมีความโดดเด่น

ในด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และ
ความมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ที่ประชุมมีความ
คิดเห็นว่าลักษณะของหลักสูตรเน้นทักษะ

ทางด้านดนตรี แต่ยังขาดการพัฒนา
นักศึกษาในด้านความรู้ การค้นคว้า การอ่าน 
การเขียน และการคิดวิเคราะห์

กรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ่งให้ผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยการ
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย ์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

หัวข้อ สถานที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

เพื่อกำหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพฯ

28 ส.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2558

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 14 ต.ค. 58 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2558

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 14 ต.ค. 58 สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)

ประชุมหารือและสำรวจสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต

เฉลิมพระเกียรติ

กรุงพนมเปญ 18 - 19  
พ.ย. 58

สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงพนมเปญ (ราช
อาณาจักรกัมพูชา)

ประชุมทางวิชาการที่ประชุม อธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2558

หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ ( วร 
บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

18 ธ.ค. 58 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

4 ก.พ. 59 สำนักงบประมาณ

ประชุมเครือข่ายดนตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ดร.อโณทัย นิติพน

หัวข้อ สถานที่ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด
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การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงบประมาณ 6 ส.ค. 58 สำนักงบประมาณ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สำนักงบประมาณ 6 ส.ค. 58 สำนักงบประมาณ

เพื่อกำหนดทิศทางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ห้องแกรนด์บอลลูม  
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

28 ส.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

เครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภูมิภาค

เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี

โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค 21 ก.ย. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ระดมความคิดเห็นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 ต.ค. 58         มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี     

พระจอมเกล้าธนบุรี

แนวทางการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรง

ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ

8 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง

วิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน

ณ ห้องประชุม Ballroom B-C โรงแรม Amair 
Watergate Bangkok

21 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 16 พ.ย. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมทางวิชาการที่ประชุม อธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2558

  หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ ไวยวัฒน์  
(วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18 ธ.ค. 58 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผล

งานวิชาการรับใช้สังคม การขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาด้านงานวิชาการรับ

ใช้สังคม

ณ ห้องบอลรูม บี-ซี ชั้น ๖  
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกรท กรุงเทพฯ 

22 ม.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม SW 207 อาคารศรีสังวาลย์ 
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

19 ม.ค. 59 มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 4 - 5 มี.ค. 
59

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ 
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม The 
Berkeley Hotel Partunam

10 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมเครือข่ายดนตรีศึกษาแห่งประเทศไทย      ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  24 - 25 ส.ค. 
58

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

เปิดตัววิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7 ส.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด      ในสถาบันอุดมศึกษา
โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  25 - 26 ก.ย. 

58
สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
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ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการโครงการจัด

นิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร  
ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการโครงการจัด

นิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร  
ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทานรับอุดมศึกษา

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 27 พ.ย. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว โครงการจัดทำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคาร
เขียว ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ศูนย์วิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต 19 , 22 ธ.ค. 
58

กรมควบคุมมลพิษ

เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาในการจัดการเรียน 
การสอนในระบบปิด

ณ ห้องประชุมวิจัตร ศรีสอ้าน 5 สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

24 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ 18 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

การดำเนินนโยบายการเสริมสร้างเอกลักษณ์ขิง

ชาติ  'เอกลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาตื"
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม   

แห่งประเทศไทย

15 ธ.ค. 59 สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรีทำเนียบ

รัฐบาล

ประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับผล

งานวิชาการรับใช้สังคม การขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ
ตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาด้านงานวิชาการรับ

ใช้สังคม

ณ ห้องบอลรูม บี-ซี ชั้น ๖ โรงแรมอมารี  
วอเตอร์เกรท กรุงเทพฯ 

22 ม.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ระดับคณะและสถาบัน

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 20 มี.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน

สำหรับคณาจารย์ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก
แคมปัส

11 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ด อโศก
แคมปัส

คณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

5 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี

ประชุมเครือข่ายดนตรีศึกษาแห่งประเทศไทย           ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์       
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

อาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนหัวข้อ
วิจัย    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

   โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 - 2 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนหัวข้อ
วิจัย    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

   โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 - 2 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษา

ทั่วไป

    โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป     ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพฯ

23 - 24 ธ.ค. 
58

          มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี        

พระจอมเกล้าธนบุรี

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
          ณ ห้องปรินซ์ 1           โรงแรมปรินซ์

พาเลซ กรุงเทพฯ
18 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

การสร้างกระบวนการเรียน้และกิจกรรมที่ส่งผล

ต่อการสร้าง

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 เม.ย. 59 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 19-21 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

Mr. Frank Reich

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 24 - 25 
ส.ค. 58

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J56



อาจารย์ชัญพงศ์ ทองสว่าง

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 24 - 25 
ส.ค. 58

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สำนักงบประมาณ 6 ส.ค. 58 สำนักงบประมาณ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การเขียนหัวข้อ
วิจัย    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

   โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

1 - 2 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษา

ทั่วไป

    โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 23 - 24 ธ.ค. 
58

            มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี           

พระจอมเกล้าธนบุรี

แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ณ ห้องปรินซ์ 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ                         
กรุงเทพฯ 

18 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

PIM,s Work-based Education Forum #2        อาคาร CP ALL Academy             
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

12 ก.พ. 59 สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์

แนวปฏิบัติการแสดงดนตรีในคริสต์ศตวรรษ                       
ที่ 18

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ 10 พ.ค. 59 โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์

การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์กับสังคม

     ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M         โรงแรม
ปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

2 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 19-21 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด      ในสถาบันอุดมศึกษา
    โรงแรมจันทรา รีสอร์ท   จังหวัดนรนายก  25 - 26 ก.ย. 

58
สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินงบ

ประมาณแผ่นดิน

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร 
ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

17 ก.ย. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17          
ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก 
กรุงเทพฯ

6 - 8 พ.ย. สถาบันพระปกเกล้าฯ

หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับ
สูง         (บงส.) รุ่นที่ 3

กรมบัญชีกลาง 13 ม.ค. 59 
ถึง 25 มิ.ย. 

59

กรมบัญชีกลาง

รับฟังแนวทางการจัดทำของงบประมาณประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของการคำนวณ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับฐาน
เงินเดือนค่าจางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบัน

ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลลูม โรงแรมตวันนา 22 ม.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค     

เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

4 ก.พ. 59 สำนักงบประมาณ

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบการ

บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษ พ.ศ. ...
ณ ห้องประชุม วอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น ๖ 
โรงแรม อารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

12 ก.พ. ๕๙ สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J57



อบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          จังหวัด

นครปฐม

22-23 มี.ค. 
59

มหาวิทยาลัยเทคโนลีราช

มงคลรัตนโกสินทร์

   แนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ           
หน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2559

   ณ ห้องนนทบุรี  1 ชั้น 3 อาคาร 4        
สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) 

จังหวัดนนทบุรี

30 มี.ค. 59 สำนักงาน ป.ป.ช.

การใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบติดตามและ

ประเมินผลด้านงบประมาณและด้านยุทธศาสตร์

    ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2      โรงแรม 
เดอะโกศล กรุงเทพฯ 

31 มี.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและ

วิทยาศาสตร์ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของประเทศ
            ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์             
สโมสรทหารทัพบก  ถนนวิภาวดีรังสิต                     
กรุงเทพฯ

29 ก.ค. 59 สโมสรทหารทัพบก ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นางสาวดิสรัตน์ สุกษมภัทร์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 24 - 25 
ส.ค. 58

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สำนักงบประมาณ 6 ส.ค. 58 สำนักงบประมาณ

เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 - 9 ธ.ค. 58       สำนักงานคณะ
กรรมการ        การ

อุดมศึกษา

รับฟังแนวทางการจัดทำของงบประมาณประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของการคำนวณ
รายจ่ายประจำขั้นต่ำฯ        ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับฐานเงินเดือนค่าจางพนักงานมหาวิทยาลัย/
สถาบัน

ณ ห้องประชุม 202            อาคารจามจุรี 4            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

แนวทางการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณราย

จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

29 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การบริหารงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน : งบ
ประมาณ การเงินและพัสด ุ

โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 25-26 ก.พ. 
59

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

นายนพดล บุญเดช

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงาน

ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราช

มงคลสุวรรณภูมิ

 13 ส.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชมงคล

สุวรรณภูมิ

เข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA 
Knowledge Forum2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14 ส.ค. 58 สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา 16 - 17 ส.ค. 
58

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  24 - 25 ส.ค. 
58

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

เครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภูมิภาค

เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี

โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค 21 ก.ย. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการโครงการจัด

นิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา"
ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ    ณ นคร 
ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J58



ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการโครงการจัด

นิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา"
      ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ       ณ 
นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

9 ต.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 - 9 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย C- 
IQA         ครั้งที่ 3/2558

      อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50  พรรษา      
มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น)มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

15 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

ประชุมทางวิชาการที่ประชุม อธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2558

       หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์          
( วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

18 ธ.ค. 58 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

แนวทางการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณราย

จ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

29 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์          จังหวัด

นครปฐม

22-23 มี.ค. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนลีราช

มงคลรัตนโกสินทร์

การใช้ระบบฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมิน

ผลด้านงบประมาณและด้านยุทธศาสตร์อุดมศึกษา

           ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2          
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

31 มี.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยว

กับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์กับสังคม 
(Engagement)

ณ ห้องจามจุรี บอลลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน 
ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

2 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพ

ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ ห้องประชุม 5 
และ 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

7 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการก่อหนี้

ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการใช้จ่ายงบ

ประมาณของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน

สังกัดและในกำปกับของรัฐ

             ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม                
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

30 พ.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ เด็นลีเมาะ

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงิน

รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง  25 ส.ค. 58 กรมบัญชีกลาง

นายพงศธร ศรีวิเศษ

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงาน

ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราช

มงคลสุวรรณภูมิ

13 ส.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชมงคล

สุวรรณภูมิ

นางสาวกชพร บุญสม

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี

 18 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลลูม โรงแรมตวันนา 22 ม.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบการ

บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษ พ.ศ. ...
ณ ห้องประชุม วอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น ๖ 
โรงแรม อารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

12 ก.พ. ๕๙ สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J59



เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารบริการ
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

26-27พ.ค.59 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

ทรวิโรฒ

นายธเนศ รัศมี

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว โครงการจัดทำ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (อาคาร
เขียว ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ศูนย์วิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต 19 , 22 ธ.ค. 
58

กรมควบคุมมลพิษ

นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณราย

จ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สำนักงบประมาณ 6 ส.ค. 58 สำนักงบประมาณ

นางธิติมา สุขแสงจันทร์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

PIM Work-based Education Forum # 1การศึกษา
ที่เรีนยรู้จากประสบการณ์จริงของสถาบันการจัด

การปัญญาภิวัฒน์

ห้อง  Auditorium ชั้น 16อาคาร CP ALLA 
cademy

 1 ก.ย. 58      สถาบันการจัดการ     
ปัญญาภิวัฒน์

การทำงาน เชิงวิเคราะห์และทำผลงานวิจัย          
สถาบันแบบง่ายจากงานประจำ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28-29เม.ย.
59

ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

โครงการพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการเงิน

รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง  25 ส.ค. 58 กรมบัญชีกลาง

เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 - 9 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

แนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม   
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  หน่วยงาน 
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2559

ณ ห้องนนทบุรี  1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน 
ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) จังหวัด

นนทบุรี

30 มี.ค. 59 สำนักงาน ป.ป.ช.

ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการก่อหนี้

ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการใช้จ่ายงบ

ประมาณของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน

สังกัดและในกำกับของรัฐ

    ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม     โรงแรมรามาการ์
เด้นส์  กรุงเทพฯ

30 พ.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

นางสาวณุสมล  จงประกิจพงศ์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี

 14 ธ.ค. 58 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

PIM,s Work-based Education Forum #2 อาคาร CP ALL Academy             สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์

12 ก.พ. 59 สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์

นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J60



การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลลูม โรงแรมตวันนา 22 ม.ค. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ์

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน

สำหรับคณาจารย์ต่างประเทศ

      มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด       
อโศกแคมปัส

11 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ด อโศก
แคมปัส

นายเศรษฐพงศ์ จรรยารยชน

หัวข้อ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด

สร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน

สำหรับคณาจารย์ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อโศก
แคมปัส

11 พ.ค. 59 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

แสตมฟอร์ด อโศก
แคมปัส

เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารบริการ
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

26-27พ.ค.59 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

ทรวิโรฒ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยว

กับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์กับสังคม 
(Engagement)

ณ ห้องจามจุรี บอลลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน 
ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

2 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินคุณภาพ

ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ ห้องประชุม 5 
และ 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

7 มิ.ย. 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี
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หมวดที่ 5  

การบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาในอนาคต

1.ด้านอาจารย์ 1.อาจารย์ในหลักสูตรมีภาระด้านการจัดการเรียน
การสอนและภาระงานด้านอื่นๆ เป็นจำนวนมาก
ทำให้ อาจารย์ในหลักสูตรแบกรับภาระงานมาก
เกินไปส่งผลให้ไม่สามารถทำงานและพัฒนา

ตนเองในแง่ต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2.อาจารย์ประจำหลักสูตรบางส่วนมีภาระงาน
ด้านบริหารทำให้ไม่สามารถจัดเวลาในการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.มีการทบทวนแผนอัตรากำลังและได้มี
การดำเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์

ประจำเพิ่มเติมสำหรับปีการศึกษา 2559 
เพื่อทั้งผ่อนเบาด้านภาระงานให้กับ

อาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่มีภาระ

ด้านการบริหาร

2.ด้านการเรียนการสอน
และกิจกรรม

1.สำนักวิชาและสถาบันมีโครงการบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ใน
ขณะที่บุคคลากรมีจำนวนจำกัด 

1.จัดทำแผนบริหารจัดการโครงการที่มีราย
ละเอียดการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่

เหมาะสม รวมถึงมีการกำกับติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

แผน

3.ด้านการเงิน 1.มีโครงการและกิจกรรมที่มีการดำเนินการนอก
เหนือจากแผนทำให้ต้องมีการจัดสรรงบ

ประมาณส่วนอื่นๆ มาใช้ในการดำเนินการซึ่ง
อาจจะทำให้เกิดความล่าช้า

1.มีการกำหนดแผนอย่างชัดเจนและกำกับ
ให้เป็นไปตามแผน รวมถึงมีการจัดเตรียม
งบประมาณในกรณีที่มีเหตุผลความ

จำเป็นในการนอกเหนือจากแผนดังกล่าว

4.ด้านบุคลากร - นัก
วิชาการศึกษา

1.การดำเนินงานตามแผนอัตรากำลังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้มีปริมาณงานสะสม 

2.การลาออกของนักวิชาการศึกษามีผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการหลักสูตร 
และสำนักวิชาไม่สามารถดำเนินการสรรหา

บุคลากรทดแทนได้ในทันที

1. วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง
เปรียบเทียบกับลักษณะและปริมาณงาน

ที่เป็นจริง 
2.กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
อัตรากำลัง  

3.ปรับปรุงแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
ความต้องการอัตรากำลังของหน่วยงานที่

เป็นจริง
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย

กระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  
- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด

ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด

ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล  
เกณฑ์การประเมิน  
• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน  
• มีการประเมินกระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน  
• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ยืนยัน และกรรมการ ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน  

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียง
พอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยในปี
การศึกษา 2558 มีการดำเนินงาน ดังนี้  
ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประ
จําหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. สถาบันร่วมกับสำนักวิชาและหลักสูตรรับผิดชอบวางแผนและการจัดสรรงบ

ประมาณในกิจกรรมที่สนับสนุนสิ่งเรียนรู้ประกอบไปด้วย อาคาร สถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน รวมถึงการจัดอัตรากำลังสำหรับการให้บริการที่เหมาะสมเพียงพอ 
(6.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2558 วันพุธ
ที่ 2 ธันวาคม 2558 วาระ 4.3 เรื่องแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, 6.1-2 แผนอัตรากำลังพนักงานสถาบันฯ)  

2. มีการทบทวนการดำเนินงานและประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2557-2558 พบว่าหลักสูตรยังมีความจำเป็นในการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน 1) อาคารเรียน ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่า
กำหนด 2) การจัดหาเครื่องดนตรีเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนของนักศึกษา และ 3) 
หนังสือสำหรับการค้นคว้าและห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน
ข้อมูลเพื่อการสืบค้น 

3. มีการวางแผนงาน จัดทำแผนงบประมาณ และกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2558 
หลักสูตรมีแผนการบริหารจัดการและแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 1. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย อาคารเรียน ห้องเรียน 
และห้องซ้อม (งบประมาณ 40,387,000 บาท) และศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ 
(งบประมาณ 17,320,000 บาท) 2. ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประกอบด้วย เครื่อง
ดนตรี โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด (งบ
ประมาณ 23,067,000 บาท)   

4. ในปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรมีแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ดังนี้ 1. ด้านกายภาพ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารศูนย์การเรียนรู้ (งบประมาณ 4,925,000 บาท) และ 2. ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย เครื่องดนตรี โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และห้องสมุด (งบประมาณ 45,888,700 บาท) นอกจากนี้หลักสูตร
ยังให้ความสำคัญกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น โปรแกรมที่มี
ความจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของนักศึกษาในหลักสูตร เช่น ฐาน
ข้อมูล Naxos Music Library หรือ Digital Concert Hall ของวง Berlin Philharmoic 
Orchestra เป็นต้น (6.1-3 แผนงบประมาณประจำปี 2559) 

5. ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการกำกับและติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
และสันทนาการ และอาคารเรียนรวมให้เป็นไปตามแผน ในเดือนสิงหาคม 2558 
และเดือนกรกฎาคม 2559 ตามลำดับ 

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีบทบาทในการติดตามผลการใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีการประสานกับผู้รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ              

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J64



จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน 
อาคารเรียน  

1. อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เดิมคืออาคารอำนวยการโรงงาน
สุราบางยี่ขันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น มีชั้นลอยอยู่ระหว่างชั้นใน
ส่วนด้านหลังของอาคาร พื้นที่ใช้สอยรวมคิดเป็นจำนวน 1,650 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยส่วนสำนักงานสถาบัน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องซ้อมดนตรี และ
หอแสดงดนตรีสังคีตวัฒนา ขนาด 300 ที่นั่ง การปรับปรุงอาคารอำนวยการ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแล้วเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 งบประมาณ
รวม 33,650,000 บาท 

2.อาคารคีตราชนครินทร์ หรือ อาคารอนุรักษ์ เป็นอาคารที่ถูกขึ้นทะเบียนโบราณ
สถานของกรมศิลปากร ก่อสร้างขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพื้นที่ใช้สอยรวมคิดเป็นจำนวน 795 ตารางเมตร รูปแบบ
สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบตะวันตกเป็นอาคารตึกสองชั้น ได้รับการ
ปรับปรุงโครงสร้างของอาคารเดิม เช่น หลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง พื้น การยก
อาคาร และติดตั้งระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบป้องกันอัคคีภัย ให้
เหมาะสมกับความต้องการ ใช้สอย การปรับปรุงอาคารคีตราชนครินทร์แล้วเสร็จ
เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 รวมงบประมาณ 11,100,000 บาท อาคารคีตราช
นครินทร์ เป็นที่ตั้งของห้องสมุด ห้องนิทรรศการ ห้องเรียน ห้องซ้อม และ ห้อง
ประชุม  

3.อาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พื้นที่ใช้สอย 1,500 
ตารางเมตร ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2558 เป็นพื้นที่โรง
อาหารและพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา งบประมาณ 17,320,000 บาท 

4.อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร แล้ว
เสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 128,000,000 บาท 
ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องซ้อมดนตรี และห้องแสดงดนตรี 

5.อาคาร Music Pavillion พื้นที่ใช้สอย 460 ตารางเมตร การดำเนินการก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559 เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับเก็บเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี 

ด้านครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
1. ห้องสมุด มีหนังสือ เอกสาร ตำรา งานวิจัย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการวิเคราะห์ความต้องการของเอกสาร ตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และฐานข้อมูลที่จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลักสูตร และจัดเตรียมไว้เพื่อความ
สะดวกแก่นักศึกษา นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนสื่อสำหรับการค้นคว้าเอกสาร
จากแหล่งต่างๆ ทั้งเป็นข้อมูลจาภายในและต่างประเทศ 

2.อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่มีความประสงค์ใช้แหล่งเรียนรู้
จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนและการพัฒนางานวิจัยของ
นักศึกษา  

3.นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงซึ่งสถาบันได้จัดเตรียมไว้
สำหรับบริการนักศึกษา  

4. เครื่องดนตรี สำหรับใช้ในการเรียนการสอนประกอบด้วย 1) เปียโนอัพไรท์ จำนวน 
5 หลัง 2) แกรนด์เปียโน จำนวน 4 หลัง 3) เครื่องเป่า 4) เครื่องกระทบ จำนวน 1 
ชุด 5) เครื่องสาย จำนวน 1 ชุด 6) ทิมปานี 1 ชุด 7) ฮาร์ป 1 เครื่อง และ 8) 
คีย์บอร์ดไฟฟ้า 1 เครื่อง
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. สถาบันมีแผนการซ่อมบํารุงซึ่งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีกระบวนการ
และขั้นตอนในการพัฒนาระบบการบํารุงรักษา รวมถึงมีการปรับปรุงอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความสะดวก เหมาะสม เพียงพอสำหรับการใช้งานของ
นักศึกษา  

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ และสรุป
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนและดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ในส่วนที่นอกเหนือจากการดูแลของหลักสูตร 
นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณา  

3.คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ เป็น
ประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ให้บริการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

4.หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน 
และรายงานการดำเนินงานเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J66



การประเมินผลและการปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
มีผลการประเมินผลต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษาและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  การประเมินผลความถึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษามีความพึง
พอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยได้ที่รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการรักษา

ความปลอดภัย ส่วนที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านปริมาณของอุปกรณ์/สื่อ
การเรียนการสอน นอกจากนี้ในด้านสถานที่ในการทำกิจกรรมและการออกกำลัง
กายมีความเหมาะสมเพียงพอในระดับปานกลาง 

2.การประเมินผลความพึงพอใจจากอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ในระดับมากโดยที่
ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทความเร็วสูงอยู่ในระดับปานกลาง  

จากการประชุมสรุปและประเมินผลระบบและกลไกในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียน

รู้ หลักสูตร ได้พบปัญหาในการดำเนินงานและได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นและได้รับมอบ
อาคารจากกรมการทหารช่างในเดือน พฤษภาคม 2559 และจะดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนที่อาคารเรียนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดนตรีและการศีึกษาเพิ่มเติมสำหรับอาคารเรียนอยู่ในแผนงบ
ประมาณประจำปี 2560 ของสถาบัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีประมาณเพียงพอ
ต่ออุปกรณ์และสื่อการสอนของนักศึกษา  

2.ในปีการศึกษา 2558 สถาบันได้มีการดำเนินการจัดซื้อหนังสือและฐานข้อมูล
ออนไลน์สำหรับห้องสมุดอาคารเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับปีการ
ศึกษา 2559 นอกจากนี้สถาบันยังได้มีแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัด
เตรียมหนังสือและสื่อต่าง ๆ สำหรับห้องสมุดในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 

3.สถาบันได้มีการจัดสรรสถานที่ให้นักศึกษาสำหรับการทำกิจกรรมและการออก
กำลังกายที่อาคารศูนย์การเรียนรู้และสันทนการ 

4.สถาบันมีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยมีการจัดสรรวบประมาณในปีงบประมาณ 2560 

5.ในปีการศึกษา 2558 สถาบันได้ดำเนินการบรรจุนักวิชาการศึกษาเพิ่ม ตามแผน
อัตรากำลังที่กำหนดไว้ เพื่อให้การให้บริการนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.สถาบันมีนโยบายในการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ของหลักสูตรให้มีความรอบด้านและมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาระบบการ
ประเมินแบบออนไลน์ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการผ่านระบบ google drive และในปี
การศึกษา 2559 กำหนดให้ประเมินผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน                                     
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หมวดที่ 6  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือ 
สาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การนำไปดำเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร

1. การวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรและการ
สำรองอัตราอาจารย์ประจำหลักสูตรซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ 
สกอ. กำหนด ในกรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยการเชิญกลุ่ม
เป้าหมาย (นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน) เข้าร่วมใน
กิจกรรมของสถาบันซึ่งมีการดำเนินงานอยู่แล้ว  

3. การกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาในหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจนและโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่มีลักษณะใกล้

เคียงกัน  

4. การส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และ
การเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ที ่สกอ. กำหนด 
5. การนำเสนองานสร้่างสรรค์ในระดับสถาบัน ระดับชาติ 
และนานาชาติ 
6. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยมีความร่วมมือกับ
สถาบันศึกษาในต่างประเทศ 

7. การวางแผนการซ่อมบำรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และเครื่องดนตรีซึ่งมีราคาสูง โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน

1. หลักสูตรได้มีการทบทวนแผนอัตรากำลังพบว่าจำนวน
ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 นั้นไม่ได้เป็นไปตามแผน 
จึงได้มีการให้ความสำคัญกับการรับอาจารย์ใหม่เพื่อมาเป็น

อาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มขึ้น รวมถึงในปีการศึกษา 
2558 ได้มีการตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินจำนวนขั้นต่ำ
เนื่องจากว่าในปีการศึกษา 2559 จะมีอาจารย์ประจำ
หลักสูตรลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจำนวนหนึ่งท่าน 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการดำเนินรับ
อาจารย์ใหม่จำนวน 3 ท่านซึ่งอาจารย์ทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการที่จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 

2. หลักสูตรได้มีการเชิญบริษัท Syllable เพื่อมาเป็นที่
ปรึกษาในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสถาบันเพื่อให้

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งหลักสูตรยังได้มีการดำเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรีที่จัดให้มี

กิจกรรมการอบรมและการแสดงร่วมกับสถาบันการศึกษา

ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย
ของสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 สถาบันสามารถรับ
นักศึกษาได้สูงกว่าเป้าหมาย 

3. หลักสูตรและสถาบันได้มีการสนับสนุนองค์กรนักศึกษา
นำอัตลักษณ์ของสถาบันไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนิน

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบและมี
ความเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. สำนักวิชาและสถาบันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้
อาจารย์ทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมถึงการเผยแพร่
ในระดับต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดสรรงบ
ประมาณในโครงการ Musique de la Vie และการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ดร. อโณทัย นิติพนและ
อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง  

5. ได้มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ครุภัณฑ์การเรียนการสอน โดยได้มีการดำเนินการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อใช้ในการดูแลรักษาครุภัณฑ์

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J69



สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สำรวจ) วันที่สำรวจ .............................  

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน: ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

กระบวนการประเมิน: ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน: ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J70



หมวดที่ 7 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - ไม่มี 
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 - การปรับกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนของบางรายวิชาโดยที่มีการแบ่งตอนเรียนตามพื้นฐานในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพื่อให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 - การพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมและ
โครงการของสถาบัน และเป็นประโยชน์กับนักศึกษา  
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 - โครงการอบรมการเขียนเชิงวิชาการ 

แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2559 

แผนดำเนินการ
กำหนด

เวลาที่แล้ว

เสร็จ

ผู้รับผิดชอบ
ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ

1. การประเมินผลการดำเนินงาน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (มคอ.7)

สิงหาคม 
2559

อาจารย์ประจำ

หลักสูตร

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

แผนดำเนินการ กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.ประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
(มคอ.7)

ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2559

อาจารย์ประจำหลักสูตร

2.ประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
(มคอ.7)

ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ประจำหลักสูตร

3.การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสูตร

ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ประจำหลักสูตร

4.การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพ
หลักสูตร

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร

5.การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภาคการศึกษาต้นและปลาย  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร

6.การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ
คุณภาพหลักสูตร

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร

7.การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร

9.การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร
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10.การยกร่างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร

11.การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประจำหลักสูตร

12.สภาสถาบันอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงและ สกอ.รับทราบ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2561

สภาสถาบัน

13.เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่ ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2562

อาจารย์ประจำหลักสูตร

แผนดำเนินการ กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J73



หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

1.1-1
รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 2/2559 วันที ่20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
วาระ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

1.1-2 แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08

1.1-3 ประวัติบุคลากรสายวิชาการ

3.1-1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ 10/2558

3.1-2 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประจำปีการศึกษา ที่ 11/2558

3.1-3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 มีนาคม 2558 วาระ 
1.2.2 เรื่อง มติเวียนขอความเห็นชอบเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558

3.1-4
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อละลำดับการสอบของผู้มีสิทธิ์ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อ
การทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปี
การศึกษา 2558 รอบทั่วไป

3.1-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

3.1-6 แบบฟอร์มการให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์

3.1-7
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยาง
คศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558

3.1-8 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

3.1-9 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2558

3.1-10

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่7/2558 วันพุธที ่1 
กรกฎาคม 2558  วาระที่ 1.2.1.1 รายงานสรุปผลโครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 และจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2558

3.1-11
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่11/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 
พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 6 แผนการประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3.1-12
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีที ่5 มีนาคม 2558 วาระ 
1.2.2 เรื่อง มติเวียนขอความเห็นชอบเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางค
ศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558

3.1-13 ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม

3.1-14 รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา

3.2-1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3.2-2
คำสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ 89/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปี
การศึกษา 2559

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J74



3.2-3
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร การจัดการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ของสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558

3.2-4
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ การให้คำปรึกษา การบริการข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
นักศึกษา สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3.2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

3.2-6 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี 2558

3.2-7 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

3.2-8 โครงการดนตรีเพื่อสาธารณชน "ดนตรีแห่งชีวิต" (Music of Life)

3.2-9 ประมวลรายวิชาดนตรีเพื่อประชาสังคม 1 - 4 (Music for Society 1 - 4)

3.2-10 โครงการพัฒนานักศึกษา Da Capo

3.2-11 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558

3.2-12
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 
4.3 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปี 2558

3.2-13 ร่างแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี 2559

3.2-14 สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่1/2558

3.2-15 สรุปผลการประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่2/2558

4.1-1 แผนอัตรากำลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

4.1-2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

4.1-3 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558

4.1-4 แผนงบประมาณ

4.1-5
คำสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ 4-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

4.1-6
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

4.1-7
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

4.1-8
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 
4.3 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพี่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง อาจารย์
ประจำ สังกัดสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

4.1-9
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที ่2 มีนาคม 2559 วาระที่ 4.6 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

4.1-10
วาระการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที ่27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 
1.2.4 เรื่อง การลาศึกษาต่อของ อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J75



4.1-11
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2558 วาระที่ 1.2.7 เรื่อง สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ของ 
อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง

4.1-12 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)

4.1-13 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 2558

4.1-14 ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

4.1-15 ปฏิทินการศึกษา 2558

4.1-16 หลักฐานการประชุม Monday Meeting

4.1-17
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที ่1 กรกฎาคม 2558 วาระ 
6.3 การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

4.1-18
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2558 วันพุธที ่2 ธันวาคม 2558 วาระ 4.1 
ขออนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2558

4.1-19
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 
วาระ 1.2.1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

4.1-20 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานสายสนับสนุน

4.1-21 โครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559

4.1-22
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของ

สถาบัน พ.ศ.2557

4.1-23 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประมวลผลและสรุปผลการประเมินของพนักงานสถาบัน

4.1-24 รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ นายศุภพร สุวรรณภักดี

4.1-25 ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2557

4.1-26
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2559 วันศุกร์ที ่8 เมษายน 2559 วาระ 4.7 
ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพื่อไปศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559

4.1-27 แผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาบุคลากร 2558

4.1-28 รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน นางธิติมา สุขแสงจันทร์

4.1-29
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 
4.8 เรื่องการขออนุมัติโครงการสัมมนางานวิจัยสร้างสรรค์และการขอตำแหน่งทางวิชาการ

4.1-30 โครงการอบรมการเขียนผลงานเชิงวิชาการ

4.1-31 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย

4.1-32 แผนงบประมาณปี พ.ศ. 2559

4.1-33 โครงการ Musique de la Vie

4.1-34 ระเบียบสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J76



4.1-35

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที ่6/2559 วันศุกร์ที่ 3 
มิถุนายน 2559 วาระ 1.2.3 แจ้งผลการจัดสรรทุนทดแทนนักเรียนทุนที่สละสิทธิ/์หมดสิทธิ์การรับทุน 
โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2557 ครั้งที่ 2 
และการทำสัญญารับทุนโครงการฯ

4.2-1 ประวัติบุคลากรสายวิชาการ

4.3-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

5.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรการเรียนการสอน

5.1-2 แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08

5.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

5.2-2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

5.2-3 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

5.2-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร การจัดการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของคณาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558

5.2-5
รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที ่27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 
1.2.3 เรื่องรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของ
สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

5.2-6 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)

5.2-7 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)

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

5.2-9 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำหรับนักศึกษา

5.2-10 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ.5)

5.3-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร การจัดการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของคณาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558

5.3-2 รายงานผลการประเมินรายวิชา

5.3-3 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557

5.3-4 ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

5.3-5 ตารางบันทึกคะแนนรายวิชา MAJOR SKILL และ CHAMBER SKILL

5.3-6 สรุปการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินหลักสูตรและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

5.3-7 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5)

5.3-8 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5)

5.3-9 http://www.reg.pgvim.ac.th/

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J77
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5.3-10 คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำหรับนักศึกษา

5.4-1 การประชุม Monday Meeting

5.4-2 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

5.4-3 ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3)

5.4-4 รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (มคอ. 5)

5.4-5 รายงานผลการประเมินรายวิชา

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

6.1-2 แผนอัตรากำลังพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

6.1-3 แผนงบประมาณประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J78



สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J79



รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J80



องค์ประกอบที่ 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ผ่าน - คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่าน - คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ผ่าน - คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ผ่าน - คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J81



สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าอยู่ในระดับสูง 
2.หลักสูตรมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 

3.หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาและบูรณาการทักษะด้านอื่นๆ ผ่านโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม ของสถาบัน  

โอกาสในการพัฒนา 
1.หลักสูตรควรดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหลักสูตรให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ควรกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารสถาบันให้มีความชัดเจน
มากขึ้น เนื่องจากเดิมในระยะเริ่มต้นของหลักสูตรมีคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนน้อย ในปีแรกของการใช้หลักสูตรคณะ
กรรมการบริหารสถาบันจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารหลักสูตรเพื่อกำกับและติดตามให้หลักสูตรดำเนินการได้ตามเป้า

หมายและพันธกิจของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J82



องค์ประกอบที่ 2  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
การบรรลุเป้าหมาย 
 N/A 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

N/A N/A N/A

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ N/A คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ N/A คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ N/A คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย N/A

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ N/A คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J83



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
การบรรลุเป้าหมาย 
 N/A 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

N/A N/A N/A

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ N/A คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ N/A คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ N/A คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย N/A

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ N/A คะแนน

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง

N/A N/A

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J84



สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น 
N/A 

โอกาสในการพัฒนา 
1.หลักสูตรควรมีการเตรียมพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

N/A N/A N/A

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

N/A N/A N/A

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J85



องค์ประกอบที่ 3  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ N/A คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J86



ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ N/A คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J87



ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ N/A คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J88



สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น 
1.การมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย 
2.การได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากรัฐบาล 
3.สัดส่วนของจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 

โอกาสในการพัฒนา 
1.การวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสถาบันให้เป็นที่รู้จัก 
2.มีแผนการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากร และการให้บริการ เพื่อรองรับนักศึกษาจำนวนที่มากขึ้นในปีการศึกษา 2559 
เนื่องจากมีการรับนักศึกษาใหม่เกินเป้า ทำให้มีจำนวนนักศึกษารวมมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสองเท่าของปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J89



องค์ประกอบที่ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 3 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J90



ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+0+5/3 = 3.33 5 +0+5/3 = 3.33

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ  2.67 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 2.5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3.33 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3.33 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J91



ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 2 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J92



สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น 
1.หลักสูตรสามารถมีระบบและกลไกในการคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับ 
2.หลักสูตรมีการสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพตนเองทั้งทางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยจัดให้มี
งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการด้านดังกล่าว 

3.การคงอยู่ของอาจารย์ประจำมีอัตราที่ดีขึ้นและมีการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องต่อแผนอัตรากำลัง 

โอกาสในการพัฒนา 
1.มีการกำหนดวาระการประชุมที่สอดคล้องต่อการบริหารหลักสูตรให้มึความชัดเจน เพื่อให้การกำกับและบริหารหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.เนื่องด้วยสถาบันมีอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวนมากขึ้น สถาบันควรมีแนวทางในการสื่อสารกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ให้รับทราบถึงระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร 

3.ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาหลักสูตรทั้งในแง่คุณภาพและการดำเนินการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 3

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.5 3.33

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J93



องค์ประกอบที่ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 3 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J94



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 3 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J95



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 3 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J96



ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย 

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5 5

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 5 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 5 คะแนน

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J97



สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีความทันสมัย มีอัตลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีทั้ง
ในและต่างประเทศ 

2.เนื้อหาของหลักสูตรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เข้ากับศักยภาพของผู้เรียน 
3.หลักสูตรได้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
4.หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 

โอกาสในการพัฒนา 
1.ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2.ควรมีการวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ในการวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5 5

รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา               หน้าที่ J98



องค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย  

การประเมินตนเอง 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ..... ข้อ 3 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ..... ข้อ 3 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ..... ข้อ 3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

ข้อมูลสำหรับปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป ..... ข้อ 3 คะแนน
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สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น 
1.สถาบันมีครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่เหมาะสม และมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
2.สถาบันมีอาคารและห้องที่จัดการเรียนการสอนที่อย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนต่อนักศึกษา 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ถึงแม้สถาบันจะมีการจัดเตรียมครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนยังมีจำนวนที่ไม่เพียง
พอต่อการให้การบริการทางด้านต่างๆ หลักสูตรควรจะมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การสนับสนุนการเรียนรู้
เป็นไปได้อย่างเพียงพอ 
2. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และครุภัณฑ์การศึกษาต่างๆ เพื่อให้มีความยั่งยืน
ต่อไป 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย * ผลการประเมิน

ตนเอง

ผลการประเมิน 
โดยกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ผ่าน

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A

2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A

3.1 การรับนักศึกษา 3

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3

4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรปริญญาตรี 3.33

 อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5

3.33 อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 0

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี 5

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3

5.3 การประเมินผู้เรียน 3

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 35.33 / 11

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 3.21
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ

ที่
จำนวนตัวบ่งชี้ I P O

คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัวบ่งชี้

ในองค์ประกอบ

ที่ 2-6

ผลการประเมิน

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน

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

3 3 3 - - 3 ระดับคุณภาพปานกลาง

4 3 3.11 - - 3.11 ระดับคุณภาพปานกลาง

5 4 3 3.67 - 3.5 ระดับคุณภาพดี

6 1 - 3 - 3 ระดับคุณภาพปานกลาง

รวม 13 7 4 2

คะแนนเฉลี่ย 3.05 3.5 N/A 3.21 ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ

ดี

ระดับ

คุณภาพ

ดี

N/A
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