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 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 เพ่ือเสนอต่อ
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ดําเนินการของสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารวิชาการ
ย่ิงขึ้น 
 ในการประเมินตนเองเพ่ือรายงานผลการดําเนินการที่นําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ใช้ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัว 
ตามที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้กําหนดไว้ และได้ทําการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางใน
การพัฒนาในปีต่อไปไว้ด้วย กรอบเวลาในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2560 
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) อันเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ของสํานักวิชาดุริ
ยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพ่ือจะได้นําผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการประกันคุณภาพการบริหารวิชาการ ตาม
เจตนารมณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป 
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บทที่ 1  
 

ส่วนนํา 
 
บทสรปุผู้บริหาร  
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. ในระดับสํานักวิชา เท่ากับ 4.48 และในระดับสถาบัน 
เท่ากับ 4.44 รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2559 มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 ด้านการผลิตบัณฑิตมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี สํานักวิชาและสถาบันมีสัดส่วนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นจุดแข็ง โดยในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันมีอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 6 ท่าน มีอาจารย์ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ท่าน โดยเป็น
อาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก สกอ. เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ อย่างไรก็ดีแม้ว่าหลักสูตร
จะมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราส่วนที่สูง ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันยังคงไม่มี
อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และ
คณาจารย์มีการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 ด้านการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินในระดับดีมาก โดยมีกิจกรรมที่
โดดเด่น ประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้สํานักวิชาและสถาบันยังมีเครือข่ายทาง
วิชาการในสาขาดนตรีที่กว้างขวาง มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบณัฑิต 

1. การนําเสนอข้อมูลการปรับปรุงจากผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมา ควรมีการนําผลการดําเนินการ (Improve-
ment Plan) ไปทบทวนเป็นระยะและกําหนดผู้รับผิดชอบ 

ได้ดําเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลการปรับปรุงจากผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และมีการรายงานผลการ
ประเมินในรอบปีการศึกษา 2560 ให้คณะกรรมการ
บริ ห า ร ส ถา บั น แล ะส ภ า ส ถ าบั น รั บ ท รา บ เ พ่ื อ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ 

2. ยังไม่มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สํานักวิชา/
สถาบันฯ ควรสนับสนุนให้อาจารย์ทําแผนพัฒนาตนเอง 
และสนับสนุนโอกาส เวลา ตลอดจนทรัพยากรที่จะช่วยให้
คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีมาตรการเข้าสู่
ตํ าแหน่ง  ทางวิ ชาการ สถาบันฯ  ควรสนับสนุน ให้
คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิขาการตามระยะเวลาที่
กําหนด โดยมีมาตรการที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบได้แก่ การ
ไม่มีการพิจารณาความดีความชอบ หากครบระยะเวลา
แล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบัน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ประจํา ได้ทําแผนพัฒนาตนเอง และสนับสนุน
โอกาส เวลา ตลอดจนทรัพยากรที่จะช่วยให้คณาจารย์เข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคาดว่า จะมีอาจารย์ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.ชัญ
พงศ์ ทองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3. การนําเสนอข้อมูลบางส่วนใน SAR ยังไม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการ
ครบถ้วน แต่ไม่ได้นําเสนอข้อมูล 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทํา SAR 
ให้สอดคล้องตามองค์ประกอบ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เนื่องจากสถาบันฯ ยังไม่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 
ดังนั้น เกณฑ์การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์
เก่าจึงไม่ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ จะมีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาเป็นปีแรก จํานวน 13 คน และสถาบันได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการสํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต และการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า 

5. เนื่องจากการผลิตบัณฑิตในระยะแรกมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
สถาบันฯ ควรสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพที่ตรงสาขาและทําประโยชน์อย่าง
เต็มกําลังในอนาคต 

ในระยะแรกของการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะ
เป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
เป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นในระยะแรกเริ่ม จึงทําให้มีค่าใช้จ่าย
ที่สูง แต่พอระยะเวลาผ่านไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็อยู่ใน
จํานวนที่คงที่ และในด้านการเรียนการสอน สถาบันก็ได้
สอดแทรกในเนื้อหาการเรียนการสอนให้นักศึกษา มี
จิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าของงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
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6. ยังไม่มีการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบัน
ฯ ดังนั้นควรพิจารณาทบทวนและกําหนดเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับสถาบันฯต่อไป 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่เด่นชัดของนักศึกษาสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่เด่นชัด คือ สามารถนําองค์ความรู้
ด้านดนตรีมาปรับประยุกต์ เข้ากับศาสตร์ด้านอ่ืน ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การแสดงเพ่ือสอบประมวล
ความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาแสดง
บทเพลงคลาสสิกตามแบบแผนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้
นักศึกษานําเสนอบทเพลงในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมี
เอกลักษณ์ของแต่ละคน 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 

1. คณะ/สถาบัน ควรพัฒนาระบบกลไกลและวิเคราะห์
จําแนกผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาใน
แต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรมและ/หรือจัดกลุ่มหรือประเภท
ตามลักษณะงานเชิงรุกใน 3 มิติ ได้แก่ 

1) พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บงาน
สร้างสรรค์ โดยระบุจําแนกกลุ่มประเภท และเพ่ือใช้ในการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในลักษณะคุ้มครอง
สิทธ์ิด้วย  

2) ผลักดันนโยบายเรื่องเกณฑ์การรับรองระดับ
คุณภาพงานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายสถาบันดนตรีแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

3) สถาบันควรพัฒนาระบบกลไกร่วมกับภาครัฐหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้าน IP ที่ดี เพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีการจัดการอัตโนมัติภายหลังที่
เกิดผลงานในแต่ละปี ทั้งในด้านการจัดการ การดําเนินการ 
งบประมาณ และการคืนประโยชน์ทั้งในส่วนของคณาจารย์ 
นักศึกษา และสถาบัน 

 
 
 
 
สถาบันฯ ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ 
 
สถาบันฯ ได้จัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมกับ
เครือข่ายสถาบันดนตรี Thailand Higher Education Music 
Association Network (THEMAN) เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน
การพิจารณาเกณฑ์การรับรองระดับคุณภาพงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรี สําหรับนักศึกษาได้มีการจัดตั้ง
เครือข่ายนักศึกษาดนตรีในประเทศไทย Thailand Higher 
Education Music Student Network (THEMSN)  
 
 

2. ข้อมูลแนวปฏิบัติและผลผลิตควรนําเสนอและรายงาน
สภาให้ทราบในแต่ละปีการศึกษาด้วย 

เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา สถาบันฯ ได้รายงานผลการ
ดําเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
และเสนอต่อ คณะกรรมการสภาสถาบัน เพ่ือรับทราบผล
การดําเนินการดังกล่าว 
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3. จากศักยภาพและจํานวนผลผลิตงานสร้างสรรค์ที่สูง
มาก สถาบันสามารถพัฒนาแนวทางหรือกลยุทธ์ทาง
การเงินไปสู่ เรื่องการเพ่ิมรายได้ให้สถาบันได้ อีกด้วย 
ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนสู่การปรับขั้นตอน/วิธีการการ
เข้าสู่การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยใช้งานสร้างสรรค์เป็นฐาน 

การบริการวิชาการในช่วงแรกนั้น ยังเป็นการให้บริการใน
ลักษณะที่ ให้ เปล่า  เนื่ องจากอ ยู่ในช่ วงต้นของการ
ดําเนินการ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

1. ควรพัฒนาตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการและแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 

2. ควรมีโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ให้กับ
สถาบัน นอกเหนือโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
เช่นการเปิดสอนหรือจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้าน
ดนตรี ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ 

การบริการวิชาการในช่วงแรกนั้น ยังเป็นการให้บริการใน
ลักษณะที่ ให้ เปล่า  เนื่ องจากอ ยู่ในช่ วงต้นของการ
ดําเนินการ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน 

องค์ประกอบที ่4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สํานักวิชาและสถาบันควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ ตามความสนใจหรือ
จากการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ หรือที่เกี่ยวข้องส่องทาง
แก่กัน 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษา ได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถาบัน 
เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม วั น สํ า คั ญ  ท า ง ช า ติ  ศ า ส น า  แ ล ะ
พระมหากษัตริย์ 

2. สํานักวิชาและสถาบันควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้
เห็นถึงการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

1. มีการนําเสนอข้อมูลด้านงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็น
งบประมาณจากรัฐบาลยังขาดข้อมูลจากเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ซึ่งควรนําเสนอให้ครบถ้วนเพ่ือให้เห็นภาพของ
การทํางานที่ครบคลุมและครบถ้วน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ได้นําเสนอข้อมูล
ด้านงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 

2. มีประเด็นความเสี่ยงภายนอกบางประเด็นที่ยังไม่ลดลง 
ดังนั้น ควรมีการทบทวนหามาตรการที่เหมาะสมสําหรับ
การลดความเสี่ยงดังกล่าว 

สถาบันฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการ
บริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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3. เนื่องจากสถาบันฯ อยู่ในช่วงที่ดําเนินการจึงทําให้ต้นทุน
ในการจัดการศึกษาต่อหน่วยอยู่ในสัดส่วนที่สูงควรมีการ
คํานวณทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยครอบคลุมต้นทุนที่
เป็นความคุ้มทุน ความคุ้มค่าทั้งที่เป็นมูลค่าและคุณค่า 

ในช่วงแรก เป็นระยะการจัดตั้ง จึงทําให้มีความจําเป็นใน
การใช้งบประมาณในจํานวนที่สูง ซึ่งทําให้ต้นทุนต่อหน่วย
สูงตามไปด้วย โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้าง 
และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

4. ในอนาคตสถาบันฯ สามารถดําเนินการตามพันธกิจด้าน
การพัฒนาบุคลากรทางดนตรีได้มากขึ้น นอกเหนือจาก
การสร้างบุคลากรในระยะแรกนี ้

 

5. ควรเตรียมระบบฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและระบบอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวใน
อนาคต และช่วยลดภาระของบุคลากร รวมถึงใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการใช้ฐานข้อมูล google Drive เพ่ือแชร์ข้อมูลกัน อันจะ
ก่อให้เกิดความสะดวกกับฝ่ายต่างๆ ในการใช้ข้อมูล 
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ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 

 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือของ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
กระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดทําโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบของสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี (Con-
servatory) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาใน วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรง
บําเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่ เพ่ือชาวไทยตลอดมา รวมทั้งสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกใน
ประเทศไทยให้ก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาชาติ ครั้นเม่ือศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้น กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีให้ทรง
ทราบ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณ
พระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”  
 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ได้ให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ เม่ือ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  
 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 การประชุมครั้งที่ 4/2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เห็นชอบโครงการ
จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่สํานักงบประมาณได้
เสนอแนะเพ่ือให้สามารถของบประมาณแผ่นดินดําเนินการในการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้  
 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอใช้พ้ืนที่ 14 ไร่ บริเวณโรงงานสุราบางย่ีขันเดิม เชิงสะพานพระรามแปด ฝั่งธนบุรี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่จัดตั้งสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ
จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เสด็จพระราชดําเนิน เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทอดพระเนตร
สถานที่ ทั้งอาคารโรงล้างขวด (ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดําริ (กปร.) ได้บูรณะ
และใช้เป็นสํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดําริและมูลนิธิชัยพัฒนา) อาคาร
อํานวยการโรงงานบางย่ีขัน (เดิม) และอาคารอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร  
 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ
อนุมัติงบประมาณจํานวน 22,535,750 บาท สําหรับการดําเนินการเบื้องต้นของโครงการ ฯ  
 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่งตั้งคณะทํางานด้านออกแบบก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ขอใช้
พ้ืนที่บริเวณโรงงานสุราบางย่ีขัน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังตอบอนุญาตให้มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้
อาคารราชพัสดุของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุงเป็นอาคารอํานวยการ ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2552 
เพ่ือปรับปรุงเป็นเงิน 20 ล้านบาท และได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 10 ล้านบาท  
 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาใช้พ้ืนที่ว่าง 1,730 ตารางเมตรในบริเวณโรงงานบางย่ีขัน (เดิม) เป็นที่สร้างอาคารเรียนของสถาบัน



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

7 

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2557 ในการก่อสร้างเป็นเงิน 
127,599,000 บาท โดยบริษัทสถาปนิก A 49 จํากัด ภายใต้คําแนะนําของ อาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ซึ่งเป็น
ผู้ออกแบบ เริ่มก่อสร้างใน ปี พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าวเป็น อาคาร 4 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร  
 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคาร
อํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมกับอาคารของมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคารของสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการในพระราชดําริ (กปร.) และทรงเจิมศิลาฤกษ์ อาคารเรียนของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารอํานวยการนี้มีพ้ืนที่ใช้สอย 1,674 ตารางเมตร ชั้นล่างเป็นหอประชุม ชั้นที่สองเป็น
สํานักงานสถาบัน ฯ  
 ในการเสด็จพระราชดําเนินเปิดอาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 
2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับสั่งกับ ดร.โสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากรซึ่ง
ไปร่วมรับเสด็จ ฯ ในงานดังกล่าวว่า ให้กรมศิลปากรบูรณะอาคารอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ข้างอาคารอํานวยการ แล้วมอบให้
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์  
 กรมศิลปากรได้สนองพระราชดําริโดยได้ตั้งงบประมาณ 36 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 
เพ่ือบูรณะการดําเนินงานแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557  
อาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบกลางเพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเป็นจํานวน 2,357,600 บาท การ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555  
 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 พระครูศิริธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ประกอบ พิธีวางศิลา
ฤกษ์อาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้ทรงเจิมพระราชทานแล้ว  
 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
พ.ศ. 2555  
 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555 นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้นําพระราชบัญญัติ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555  
 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ย้ายที่ทํางานจากตึก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มาปฏิบัติงานที่อาคารอํานวยการของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เลขที่ 
2010 ถนนอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ 10700  
 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงพระ
สุหร่ายพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงเปิดอาคาร
คีตราชนครินทร์กับอาคารกัลยาณินคีตการ 
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วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
โดยวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อํานวยเพลงโดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ และร่วมร้องเพลง “ความ
ฝันอันสูงสุด” รวมถึงจุดเทียน  ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
สงขลานครินทร์ อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 

 
 

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วมบําเพ็ญพระราชกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่ งดุสิตมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
 

 
 
 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

9 

ประวัติความเป็นมาสาํนักวิชาดุริยางคศาสตร ์
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสํานักวิชาแรก คือ สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
เพ่ือสร้างความแข็งแรงและพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาดนตรีของสถาบันในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง 
ๆ ทางด้านดนตรีที่เข้มข้น ทั้งวิชาทักษะและวิชาดนตรีแบบบูรณาการ นอกจากนี้ สํานักวิชายังให้ความสําคัญกับการ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม พร้อมทั้งสนับสนุนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์
เปิดสอนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญาภาษาไทย ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ชื่อปริญญา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Music, B.M. (Music) 
 

ปรัชญา  
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและมีความเข้าใจในศิลปะการดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ สร้างสรรค์งานทางดนตรี งานค้นคว้า วิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบต่อ สังคม รวมทั้งมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติ  
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

1. ปรัชญา 
 ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน  

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

2. ปณิธาน 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะเทิดพระเกียรติ และสืบสาน พระปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับ
ดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน โดยการเป็นตัวหลักสําคัญ ในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ด้านดนตรี
คลาสสิกให้กับสังคมไทย  
  

3. วิสัยทัศน์  
เป็นสถาบันดนตรีชั้นนําระดับนานาชาติ 

To be a Leading International Conservatory of Music  
 

4. พันธกิจ  
 1. เป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิด 
สร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสม กับบริบท
ของสังคม 

2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม  
 3. เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล 
ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

5. ค่านิยม  
 Passionate รักในดนตรี รักในการสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ทางด้านดนตรีรอบด้าน  

 Grace  สง่างาม มีความสง่างาม และมีศักดิ์ศรีในตน  

 Visionary มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองทางด้านดนตรีลึกซึ้ง กว้างไกล  

 Integrated ประสานความแตกต่าง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีได้อย่างเหมาะสมกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับชั้น  

Modesty อ่อนน้อมถ่อมตน มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านดนตรีเพ่ือผู้อ่ืนได้  
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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 2. โครงสรา้งการบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย  
  1) สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
   1.1 งานหลักสูตรและการสอน 
   1.2 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
   1.3 งานกิจการนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
  2) สํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
   2.1 งานบริหารทั่วไป นิติกร และบุคลากร 
   2.2 งานการเงิน บัญชี และพัสด ุ
   2.3 งานแผน กายภาพ งบประมาณและประกันคุณภาพ 
   2.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ผู้บริหาร  
สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
1) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษาสภาสถาบัน 
2) รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ที่ปรึกษาสภาสถาบัน 
3) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบัน 
4) อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช อุปนายกสภาสถาบัน 
5) ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ ธรรมบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
6) อาจารย์ ดําริห์ บรรณวิทยกิจ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
7) นาย พงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8) ดร.วราภรณ์ สีหนาท กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
9) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศรีประสิทธ์ิ บุญวิสุทธ์ิ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
10) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
11) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการสภาสถาบัน 
12) อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ กรรมการสภาสถาบัน 
13) คณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ กรรมการสภาสถาบัน 
14) อาจารย์ อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง กรรมการสภาสถาบัน 
15) นางสาว กชพร บุญสม กรรมการสภาสถาบัน 
16) อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ เลขานุการสภาสถาบัน 
17) นาย ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
1) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2) อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ กรรมการ 
3) อาจารย์ ดําริห์ บรรณวิทยกิจ กรรมการ 
4) นางสาว กชพร บุญสม กรรมการ 
5) อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ กรรมการและเลขานุการ 
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6) นาย ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
7) นางสาว พลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้บริหารสถาบัน 
1) รองศาสตราจารย์ คุณหญิง วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์  อธิการบดี 
2) อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
3) อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
4) อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5) อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6) อาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน คณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
7) นาย ณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน 

 

หลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ปดิสอน 
 ในปีการศึกษา 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 4 ปี) เริ่มรับนักศึกษา
รุ่นที่ 1 เปิดสอนเป็นปีการศึกษาแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เพ่ือสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของ
ดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม 
 

ปรัชญาของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือการสร้างสรรค์งานดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง  
 (2) เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ให้เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของสังคม 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตร จําแนกตามหมวดวชิา ดังนี้ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์    6  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวนไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ    64  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ   26  หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาเลือก    6  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ยกว่า   6  หน่วยกิต 
 

 ตารางที่ 1.1 โครงสร้างหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

หมวดวิชา 
 
 
หลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(30 นก.) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(96 นก.) 

หมวดวิชา 
เลือกเสร ี
(6 นก.) 

รวม 

ตลอด 

หลักสูตร 
มนุษย 

ศาสตร์ 
สังคม 

ศาสตร์ 
ภาษา 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  
ทักษะ 

ปฏิบัติ  
สร้างเสริม

วิชาชีพ 
เลือก 

ดุริยางคศาสตรบณัฑิต 6 6 12 6 64 26 6 6 132 

 

 จํานวนนักศึกษานักศึกษา  
 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวนนักศึกษาใหม่ และ นักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้  
 

 ตารางที่ 1.2 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาใหม่และจํานวนนักศึกษารวมทุกชั้นปีในปี
การศึกษา 2560 

ระดับ 
การศึกษา 

จํานวนนักศึกษา (คน) บัณฑิตสําเร็จ 
การศึกษาปี 2560 2560 2559 2558 2557 รวมทุกช้ันป ี

ปริญญาตร ี 31 38 14 14 97 13 

รวม 31 38 14 14 97 13 

 
 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาทั้งหมด 97 คน ปริญญาตรี 97 คน เป็นนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 31 คน 
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ตารางที่ 1.3 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จําแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 

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

ดุริยางคศาสตร ์ 22 9 31 16 22 38 7 7 14 3 11 14 2 11 13 

รวม 22 9 31 16 22 38 7 7 14 3 11 14 2 11 13 

 

 หมายเหตุ สํารวจเม่ือวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2561 
 

จํานวนอาจารย์และบุคลากร  
 อาจารย์สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ จําแนกตามประเภท ตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1.4 จํานวนอาจารย์ จําแนกตามประเภท ตําแหน่งวิชาการ และวุฒิการศึกษา ปีการศกึษา 2560 

สํานักวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

รวม ป. 

ตรี 
ป. 

โท 
ป. 

เอก 
ป. 

ตรี 
ป. 

โท 
ป. 

เอก 
ป. 

ตรี 
ป. 

โท 
ป. 

เอก 
ป. 

ตรี 
ป. 

โท 
ป. 

เอก 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตร ์ 1 4* 6 - - - - - - - - - 11** 

รวม 1 4* 6 - - - - - - - - - 11** 

 

 หมายเหตุ:  *  รวมอาจารย์ที่กําลังศึกษาต่อ 
  ** รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และอาคารสถานที ่
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ในปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 168,399,200 บาท และปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น 183,000,000 บาท ทั้งนี้ 

ได้นําไปใชใ้นการบริหารงาน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดดงันี้ 
 

ตารางที่ 1.12 งบประมาณแผ่นดิน จําแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการหมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

2560 2561 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27,207,900 29,924,800 

ค่าตอบแทน 13,419,600 13,054,400 

ค่าใช้สอย 19,928,900 32,500,300 

ค่าวัสด ุ 5,350,000 5,320,000 

ค่าสาธารณูปโภค 4,500,000 4,000,000 

ค่าครุภัณฑ ์ 35,128,000 33,525,000 

ค่าปรับปรุงอาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 5,156,800 - 

ค่าต่อเติมอาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 16,586,000 - 

ค่าปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 5,000,000 28,800,000 

ทุนการศึกษา 15,750,000 15,750,000 

แผนการจัดการศึกษา 1,800,000 5,300,000 

แผนงานวิจัย 1,000,000 1,158,000 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10,000,000 7,300,000 

แผนงานบริการวิชาการ 7,500,000 6,367,500 

รวม 168,399,200 183,000,000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
 

ส่วนสําคัญ 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 
 
 
  





บทที่ 2 
 

ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลตาม
องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 
องค์ประกอบจํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้จะนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม จากนั้นจึงนําเสนอผลการดําเนินงานและ
ผลการประเมินคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบตามลําดับ 
 ลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครั้งนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและ ตัว
บ่งชี้เชิงปริมาณ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่
ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 
5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนน 5 ไว้ 
 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ผลการ
ประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ หรือผลการประเมินโดย
ภาพรวม มีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้  
 

  คะแนนเฉลี่ย ความหมายผลการประเมิน 
  0.00 – 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
  3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี
  4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 2.1.1 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ สกอ.  
 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้เป็นดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในระดับสํานักวิชา 

มาตรฐาน
สถาบันอุดม

ศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัว
บ่งช้ี 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 6 3.33 5.00 3.30 3.88 ระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5 3  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ 3.75 5.00 4.15 4.48 ระดับดี 

 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในระดับสถาบัน 

มาตรฐาน
สถาบันอุดม

ศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัว
บ่งช้ี 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 5 2.50 5.00 3.30 3.66 ระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5 3  5.00 4.48 4.83 ระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมนิ 3.33 5.00 4.26 4.44 ระดับดี 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  
 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้ 
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับคณะวิชา  จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   
 ระดับสถาบัน  จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินการของทุกหลกัสตูรในคณะ/สถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได ้= 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ/สถาบันรับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี ้แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(a) สถาบันมีกระบวนการอย่างไรในการออกแบบและพิจารณาหลักสูตร 
 2.3(a) สถาบันมีวิธีการประเมินอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย และมีการทบทวน
วิธีการประเมินอย่างไรเพ่ือพิจารณาปัญหา อาทิ ความเที่ยงตรงและความเป็นธรรม 
 2.3(b) มาตรฐานและกระบวนการในการประเมินเข้าถึงได้ง่าย และมีความชัดเจนทั้งกับผู้สอนและ
นักศึกษาหรือไม่ 
 2.3(c) นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์และเวลาที่เพียงพอสําหรับทุกรูปแบบของการ
ประเมิน 

 
ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.1 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 KPI 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 KPI 1.3 ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 KPI 1.4 การจัดทําหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก - สองภาษาหรือนานาชาติ 
 KPI 1.8 การจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิต 
 KPI 1.15 อัตราการได้งานทําของนักศึกษาภายใน 1 ปี 
 KPI 1.16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลการดําเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีจํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 
คะแนนประเมินหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 

สํานักวิชา สถาบัน 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 3.30 3.30 

คะแนนเฉลี่ย 3.30 3.30 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
 

โดยมีผลการประเมินตามรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ดังนี ้

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
ผลการประเมนิ 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. (O) ผ่าน 

องค์ประกอบที ่2  

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(O) N/A 

2.2 (ปริญญาตร)ี ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี (O) 

N/A 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่2 N/A 

องค์ประกอบที ่3  

3.1 การรับนักศึกษา (P) 4.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (P) 4.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา (O) 2.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่3 3.33 

องค์ประกอบที ่4  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (P) 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรปริญญาตร ี(I) 3.33 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตร ีที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

3.33  อาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตร ีที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตร ี 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ (P) 3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่4 3.11 
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องค์ประกอบที ่5  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร (P) 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (P) 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน (P) 3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(P) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่5 3.5 

องค์ประกอบที ่6  

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้(P) 3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่6 3.00 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองค์ประกอบที ่2 - 6 (รวม 13 ตัวบ่งช้ี) 3.30 (11)* 
 

การประเมินตนเอง 

ระดับ เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 3.30 คะแนน 3.30 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 3.30 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 3.30 คะแนน 3.30 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 3.30 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 
ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 3.21 คะแนน 3.21 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 3.30 คะแนน 3.30 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 3.30 คะแนน 3.30 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  3.30 คะแนน 3.30 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.1-1(1) รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (SAR และ CAR) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในกรผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ 
ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
 

 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทัง้หมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีกํ่าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  
 

หมายเหตุ :  
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย ดังนี้ 
 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้ 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.2(g) คณาจารย์มีการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติอย่างไร 
 4.1(a) สถาบันสามารถรับประกันได้ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานะนักการ
ศึกษา 
 4.1(b) สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการวิจัย ศิลปะ และการสอน 
 4.1(c) สถาบันมีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาวิชาชีพของคณาจารย์ 
 4.2(b) องค์ประกอบของคณาจารย์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพใหม่ ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรอย่างไร 
 4.2(c) นโยบายในการสรรหาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภายในสถาบันอย่างไร 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.5 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 
 KPI 1.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
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ผลการดําเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีจํานวนอาจารย์ประจํา
คณะและสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ดังนี ้

รายการ 
จํานวน (คน) 

สํานักวิชา สถาบัน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง 10 10 

2. จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีล่าศึกษาต่อ 1 1 

3. จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) (1) 11 11 

4. จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) 6 6 

5. ร้อยละของอาจารยป์ระจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3) 
สูตรคํานวณ = [(2)/(1)] x 100 = 

ร้อยละ 54.55 ร้อยละ 54.55 

6. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
สูตรคํานวณ = [(3)/40] x 5 = 

5 คะแนน 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

ระดับ เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5.00 คะแนน 

สถาบัน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5.00 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 
ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 
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รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.2-1(1) ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ ตาํแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

1.2-2(2) ระเบียนประวัติคณาจารย์ 
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ตารางแสดงข้อมูลอาจารย ์1.2-1(1) 

หมายเลข 

ประจําตัว 

ตําแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ สกุล 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบตัิงาน 
ระดับการศกึษา สาขา  

ปีที่สําเร็จ

การศกึษา 

สถาบันที่ 

จบการศึกษา 
ประเทศ 

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

UK 

Master of Music Composition 2545 University of 
Edinburgh 

UK 

ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 2543 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

TH 

3100502375586 อาจารย ์ คมสัน ดิลก
คุณานันท์ 

1/2/2556 Master in music 
Performance 

Guildhall Artist 2551 Guildhall School of 
Music and Drama 

UK 

Master in music 
Performance 
(Guildhall Artist)  

Orchestral 
Training 

2550 Guildhall School of 
Music and Drama 

UK 

Professional 
diploma 

Horn Perfor-
mance 

2549 Hong Kong Acad-
emy for Perform-
ing Arts 

HK 

Bachelor of 
Music 

Horn Perfor-
mance 

2548 Hong Kong Acad-
emy for Perform-
ing Arts 

HK 

1709900150602 อาจารย ์ ศุภพร สุวรรณ
ภักดี 

17/4/2556 ศิลปกรรมศาสตร

ดุษฎี 
 2560 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
TH 

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ดนตรี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล TH 

ดุริยางคศาสตร
บัณฑิต 

การแสดง
ดนตรี 

2551 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

TH 

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

2535 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

TH 

3100602354068 อาจารย ์ ชญัพงศ์ ทองสว่าง 9/1/2558 PhD Musicology 2558  University of Music 
and Performing Arts 
Vienna 

AT 

Master of Arts Music Peda-
gogy 

2553  Bern University of 
the Arts 

CH 

Master of Arts Music Perfor-
mance 

2551 Bern University of 
the Arts 

CH 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2547 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

TH 

15FV29801 อาจารย ์ Jean-
David 

Caillouët 16/5/2559 PhD  Music compo-
sition 

2007 University of 
Edinburgh 

UK 

Bachelor of Arts Music  2000 Dartington College 
of Arts 
 
 

UK 
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หมายเลข 

ประจําตัว 

ตําแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ สกุล 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบตัิงาน 
ระดับการศกึษา สาขา  

ปีที่สําเร็จ

การศกึษา 

สถาบันที่ 

จบการศึกษา 
ประเทศ 

HG195658 อาจารย ์ Elissa Miller-
Kay 

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

US 

Licentiate Piano Perfor-
mance 

2556 Royal Conservato-
ry of Music 

CA 

Master of Music Piano Perfor-
mance 

2551 New York Univer-
sity 

US 

Bachelor of 
Music  

Piano Perfor-
mance 

2549 Conservatory of 
Music, Oberlin 
College 

US 

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

US 

Master of Music Composition 1994 University of 
Southern California 

US 

ศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต 

ดุริยางค์
ตะวันตก 

1989 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

TH 

1100700319384 อาจารย ์ อภิชัย จันทน
ขจรฟุง้ 

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

2012 Konservatorium 
Wien University 

AT 

Bachelor of Fine 
and Applied Arts 

Western Music 2551 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

TH 

1101800062271 อาจารย ์ ธนสิทธิ์ ศิริพานิช 
วัฒนา 

01/05/2560 Post graduated 
of Art 

Percussion 2012 Royal Conservato-
ry of Music 

BE 

Master of Music 
Performance 

Solo Percus-
sion 

2011 Royal Conservato-
ry of Music 

BE 

Certificate of 
Music Perfor-
mance 

Solo Orchestra 2008 Musik und 
Darstellende Kunst 

AT 

Bachelor of Arts Music  2007 College of Music, 
Mahidol University 

TH 

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

2016 Michigan State 
University 

US 

Bachelor of 
Music 

Violin Perfor-
mance 

2012 Manhattan School 
of Music 

US 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ใน การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 

 จํานวนอาจารย์ประจําสถาบนัทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนทีไ่ด้ = 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการที ่
กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีจํานวนอาจารย์ประจํา
คณะและสถาบันที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ ดังนี ้

รายการ 
จํานวน (คน) 

สํานักวิชา สถาบัน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ปฏิบัติงานจริง 10 10 

2. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ลาศึกษาต่อ 1 1 

3. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) (1) 11 11 

4. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมดทีดํ่ารงตําแหน่งอาจารย ์ 11 11 

5. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์(2) - - 

6. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์(3) - - 

7. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์(4) - - 

8. จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (5) 
สูตรคํานวณ = (2) + (3) + (4) = 

0 0 

9. ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (6) 
สูตรคํานวณ = [(5)/(1)] x 100 = 

ร้อยละ 
0.00 

ร้อยละ 
0.00 

10. แปลงค่าร้อยละทีคํ่านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
สูตรคํานวณ = [(6)/60] x 5 = 

0 คะแนน 0 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

ระดับ เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 0.75 คะแนน 0.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 0.00 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 0.75 คะแนน 0.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 0.00 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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รายการข้อมูล 
ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 0 คะแนน 0 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 0.75 คะแนน 0.75 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 0.00 คะแนน 0.00 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  0.75 คะแนน 0.75 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.2-1(1) ตารางแสดงข้อมูลอาจารย์ ตาํแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

1.2-2(2) ระเบียนประวัติคณาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4(คณะ) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียน
การสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากําลัง ภาระงาน
อาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์การประเมิน   

  ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็น
คะแนน 5  
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้  
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 
กําหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ 
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้ 

2.             SCH   = Snici  
  เม่ือ  ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
    ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  
    

3. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา่ต่อปี (FTES) = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี  

 จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = FTES ระดับปริญญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร ์

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร ์บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 8:1 

9. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

10. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป ์– กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ 15:1 

11. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป ์- กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ 12:1 

12. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป ์- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง 15:1 

13. กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป ์- กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ 20:1 
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สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณหาค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง – สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน  

x 100 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2. นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี ้
  2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนทีไ่ด้ = 5 - ( 
ค่าร้อยละทีคํ่านวณได้จากข้อ 1 

) 
4 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 3.1(a) สถาบันมีเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมในการรับนักศึกษาทุกประเภท(รวมถึงนักศึกษาผู้ใหญ่และ
โอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต) 
 3.1(b)  ข้อกําหนดในการรับเข้าสามารถประเมินศักยภาพ (ในเชิงศิลปะ เทคนิควิชาการ และวิธีการสอน) 
ของผู้สมัครว่าจะสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน 
 4.2(a)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะมีจํานวนคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
เพียงพอ ครอบคลุมปริมาณและความหลากหลายของศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.6  จํานวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา 
 KPI 1.7  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต 

รายการที่ดําเนินการ ผลการคํานวณ 

ค่าหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) (1) 3582 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาตร ี(2) 44 

จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร (3) 10 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES) (4) 
สูตรคํานวณ = (1)/(2) = 

81.41 

ค่าความแตกตา่งจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) 
สูตรคํานวณ = {[(4)/(3)]-[(4)/8]}*(100/8) = 

-25.44 

ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 5 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.4-1(1) ตารางการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
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ตารางการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ 1.4-1(1) 

รายวิชา นก. จํานวน นศ. นก.xนศ. 

Philosophy and Aesthetics 2 13 26 

Man and Creativity 2 32 64 

Myth and Ritual of ASEAN 2 21 42 

ASEAN Musical Identities 2 2 4 

Music and Society 2 24 48 

21st Century Skills 2 14 28 

Thai Usage 3 19 57 

English I 3 34 102 

French I 3 7 21 

German I 3 16 48 

Italian I 3 9 27 

Technology and Innovation in the 21st Century 2 15 30 

Research Methodology 2 13 26 

Major Skill I 4 31 124 

Major Skill III 4 36 144 

Major Skill V 4 15 60 

Major Skill VII 4 15 60 

Chamber Music I 2 31 62 

Chamber Music III 2 35 70 

Chamber Music V 2 15 30 

Chamber Music VII 2 15 30 

Performing Musicianship I 2 30 60 

Performing Musicianship III 2 37 74 

Performing Musicianship V 2 14 28 

Performing Musicianship VII 2 14 28 

Practice Lab I 0 31 0 

Practice Lab III 0 37 0 

Practice Lab V 0 14 0 

Practice Lab VII 0 15 0 

Recital Project I 2 30 60 

Recital Project III 2 37 74 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

40 

รายวิชา นก. จํานวน นศ. นก.xนศ. 

Recital Project V 2 14 28 

Creative Research Project 2 14 28 

Music for Society I 1 31 31 

Music for Society III 1 38 38 

Music for Society V 1 14 14 

Performance Practices 2 18 36 

Theory in Practices I 2 36 72 

Composition 2 10 20 

Free Composition 2 5 10 

Pedagogy I 2 7 14 

Basic Music Theory I 2 30 60 

Western Music History I 2 31 62 

Classical Music in a Global Context 2 6 12 

Man and Society 2 44 88 

Social Structure and Politic in ASEAN 2 37 74 

Content-based Thai Language Learning 2 0 0 

English II 3 17 51 

French II 3 0 0 

German II 3 5 15 

Italian II 3 5 15 

Chinese II 3 0 0 

Music and Innovation 2 18 36 

Musician Illnesses, Prevention and Treatment 2 43 86 

Major Skill II 4 31 124 

Major Skill IV 4 35 140 

Major Skill VI 4 15 60 

Major Skill VIII 4 15 60 

Chamber Music II 2 32 64 

Chamber Music IV 2 34 68 

Chamber Music VI 2 15 30 

Chamber Music VIII 2 16 32 

Performing Musicianship II 2 31 62 
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รายวิชา นก. จํานวน นศ. นก.xนศ. 

Performing Musicianship IV 2 36 72 

Performing Musicianship VI 2 16 32 

Performing Musicianship VIII 2 16 32 

Practice Lab II 0 29 0 

Practice Lab IV 0 38 0 

Practice Lab VI 0 14 0 

Practice Lab VIII 0 15 0 

Recital Project II 2 31 62 

Recital Project IV 2 36 72 

Recital Project VI 2 14 28 

Graduate Recital 6 15 90 

Music for Society II 1 31 31 

Music for Society IV 1 36 36 

Music for Society VI 1 14 14 

Interpretation through Improvisation 2 14 28 

Theory in Practices II 2 34 68 

World Music 2 12 24 

Current Topics in Music I 2 3 6 

Current Topics in Music II 2 4 8 

Basic Music Theory II 2 30 60 

Western Music History II 2 31 62 

 SCH 3582 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนระดับ
ปริญญาตรี 

44 FTES 81.40 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง 10  8.14 

จํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 8  10.18 

   -25.44 

  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

42 

ตัวบ่งช้ี  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที ่1.5 (คณะ) ตัวบ่งช้ีที ่1.4 (สถาบัน) 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและ

ศิษ ย์ เก่ า ในกิ จกรรมที่ เป็นประโยชน์กั บ
นักศึกษา เพ่ือการดํารงอย่างมีความสุขและ
คุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การ
ให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริ กา ร จัดหางาน  แหล่ งข้ อ มูลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการ
บริการที่ มี คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้
นั ก ศึ ก ษ า อ ย่ า งค ร บ ถ้ ว น ตั้ ง แ ต่ ก า ร ใ ห้
คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริ กา ร จัดหางาน  แหล่ งข้ อ มูลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน
ที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. (คณะ) จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
     (สถาบัน) จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา  
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(k)  สถาบันมีระบบการให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัวอย่างไร 
 3.2(a)  สถาบันมีการติดตามกระบวนการพัฒนาและความสําเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรอย่างไร 
 3.2(b)  สถาบันมีกลไกในการจําแนกอย่างไร 
 3.2(c)  สถาบันมีนโยบายเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าหรือไม่ และหลักสูตรมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการได้งานของนักศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษาและมีการนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้
อย่างไร 
 3.2(d)  บัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการประกอบอาชีพในสังคมดนตรีระดับนานาชาติที่
มีการแข่งขันสูงหรือไม่ 
 3.2(e)  งานที่บัณฑิตทํามีลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอย่างไร การได้งานทําของบัณฑิตทันทีที่
สําเร็จการศึกษาและการทํางานหลังจากนั้นเป็นอย่างไร 
 3.2(f)  บัณฑิตของสถาบันมีส่วนในการสนับสนุนและยกระดับสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างไร 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 4.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 KPI 4.2  ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาและบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้ม 
 KPI 4.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 KPI 4.5  จํานวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล 
 KPI 4.15 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ชมรมศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับสถาบัน 
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ผลการดําเนินงาน 
1. (คณะ) จัดบริการให้คําปรกึษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
    (สถาบัน) จัดบริการใหคํ้าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบนั  
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการควบคุม มีการจัดบริการให้คําปรึกษา 
คําปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ/สถาบัน และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา โดยมีการจัด
กิจกรรมและบริการแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 1.1 การจัดบริการให้คําปรึกษา โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 - มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดําเนินการโดยระดับคณะวิชาและหลักสูตร ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน การดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาทําหน้าที่นั้น เป็นคณาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในหลักสูตร
อยู่แล้ว จึงทําให้ง่ายต่อการเข้าถึง มีความใกล้ชิด และสนิทใจ สามารถเปิดใจพูดคุยมากขึ้น  
 - หน่วยงานด้านกิจการนักศึกษาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการด้านกิจกรรมต่างๆ เรื่องสุขภาพและ
อนามัย เรื่องทุนและกองทุนกู้ยืมการศึกษา กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร (งาน part time / full time / การประกวด 
ฯลฯ) เรื่องการศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันการเข้ารับราชการ 

 1.2 การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 
2560 เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เพ่ือแนะแนวการใช้ชีวิตประจําวัน การปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมใหม่ในสถาบันได้ด้วยดี และใช้กระบวนการที่ปรึกษาในระดับคณะในการดูแลและแนะนําเรื่องต่างๆ ให้กับ
นักศึกษา 

โครงการปฐมนิเทศ ประจําปกีารศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่จําเป็นก่อนที่จะเริ่ม
การเรียนการสอน 

2. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน พร้อมทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
ประจําสถาบันฯ 

3. เพ่ือเป็นการดําเนินการจัดทํากระบวนการขึ้นทะเบียน
นักศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. เพ่ือในนักศึกษาได้รู้จักกับสถาบันฯ มากขึ้น 

- บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ 
  “เรียนอย่างไรให้จบทันเวลา” 
  “ความเป็นเลิศในด้านดนตรี” 
- แนะนําคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
- พิธีมอบเครื่องหมายสถาบัน 
- แนะนําการลงทะเบียน และอ่ืนๆ ทุนการศึกษาและลง

นามสัญญา 
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- กิจกรรมนักศึกษาใหม่ โดยองค์การนักศึกษา 

 

 1.3 การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบนั 
 - สํานักวิชาดุริยางคศาสตร ์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปี
การศึกษา 2560 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
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โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทํา 
 เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในทางความคิดให้แก่นักศึกษา

ผ่านกิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ 

 เสวนา เรื่อง “จบแล้วไปไหน” 
 กิจกรรมสันทนาการ “บัณฑิตป้ายแดง” โดยวิทยากร 
 กิจกรรม “เปิดใจ ฉันและเธอ จากเพ่ือนสู่ความทรงจํา” 
 เสวนา เรื่อง “บัณฑิตมืออาชีพ” 

 

 - ใช้เว็บไซด์สถาบัน (http://www.pgvim.ac.th) และ Facebook Fanpage ของสถาบันฯ 
(https://www.facebook.com/PGVIMusic/) รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และแหล่งงาน
ให้กับนักศึกษาได้ทราบ 

 
หน้าเว็บไซต์ Facebook Fanpage และช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 

2. มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา ทางช่องทางดังต่อไปนี้ 
 - อาจารย์ที่ปรึกษา 
 - คู่มือนักศึกษา (1.5-2(1) คู่มือนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559) 
 - เว็บไซต์ และ Facebook ของสาํนักวิชาและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
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  1) http://www.pgvim.ac.th  
2) https://www.facebook.com/PGVIMusic 

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามจุดต่าง ๆ ภายในสถาบัน และจุลสารของสถาบัน  
 สถาบันมีโครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และได้สนับสนุนให้นักศกึษาเข้าร่วม/ฝึกฝน/
แสดง ในกจิกรรมนอกหลักสูตรในระดับนานาชาติ ในรายการดงัต่อไปนี้  
 

วันเวลา สถานที่ / ประเทศ 
ลักษณะ 

การเข้าร่วม 
ความสามารถ นักศึกษา ช้ันป ี

Sep 2017 Seoul National University / Korea 
แลกเปลี่ยน 

นักศึกษา 

Piano นายกวิรัตน ์ไทรเมฆ 4 

Piano นางสาวธารตะวัน เครืออ่อน 3 

Sep 2017 
ประชุมวิชาการนานาชาติ SEAMAX / 

Malaysia 

ร่วมงาน / 
ร่วมแสดง 

Flute นางสาวภัทรภร ปรีชานนท์ 3 

Flute ปิยะธิดา โพชราแสง 2 

Flute พรนัชชา คูณแก้ว 2 

Flute สิรภพ ไมตรีสิริมงคล 1 

Sep 2017 Master class / Netherlands 
ร่วมงาน / 
ร่วมแสดง 

Percussion กชกร จันตะนา 2 

Percussion จิรุตถ ์บุรพรชัยกุล 2 

Percussion ภาษ์วิฒญ ์จินดากจิประเสริฐ 1 

Percussion กรวิชญ ์อนุนตการุณ 1 

Percussion อนุพนธ์ เชยชุ่ม 1 

Percussion อารยชาต ิอารยะศิร ิ 1 

Jan 2018 University of Huddersfield / England 
นําเสนอ 

ผลงาน 

Piano นายกวิรัตน ์ไทรเมฆ 4 

Piano นางสาวสรัลดา เซียศิริวัฒนา 4 

Piano นายธรณ์ ทักษิณวราจาร 3 

Piano สิริน่า โจนส ์ 2 

Jun 2018 
North Cyprus International Bellapaos 

Music Festival / Turkey 

ร่วมแสดง 

คอนเสิร์ต 

Piano นางสาวนาฏวด ีสุทธิสมบูรณ์ 4 

Double Bass นางสาววธูสิร ิคารวพงศ ์ 4 

Viola นางสาวฉมามาศ แก้วบัวด ี 3 

Violin นางสาวญาณิน ีพงศ์ภคเธียร 3 

Feb 2018 
SNU International Music Camp 

Seoul National University / Korea 
ร่วมกิจกรรม 

Flute นางสาวภัทรภร ปรีชานนท์ 3 

Percussion กรวิชญ ์อนุนตการุณ 1 

May 2018 
YST Cultural Encounters Course Bali 

2018 / Indonesia 
ร่วมกิจกรรม 

Trumpet กฤษฎีกา ประวรรณรัมย์ 1 

Horn นัธทวัฒน ์ดีจริง 1 

Flute สิรภพ ไมตรีสิริมงคล 1 
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 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษาของ
สถาบันฯ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ การเข้าชมการแสดงดนตรีของ
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเข้าร่วมวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นวงระดับกึ่งอาชีพ
ระดับชาติ ที่ได้รับการยอมรับและได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงานระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับสาธารณรัฐ
ตุรกี สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น  

 

การประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ว/ด/ป วิทยากร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Major Skill (Piano) 
Major Skill - Collaborative 

Improvisation 

21-23 มี.ค. 2561 Mr.Melvyn Poore 

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

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

Major Skill (Piano) 23 เม.ย. 2561 Mr.Philippe Guihon 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสาํเรจ็การศึกษาแก่นักศึกษา 
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 
2560 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการก้าวเข้าสู่สังคมและการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการดําเนินการในการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นครั้งแรก 

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2560 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทํา 
2. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในทางความคิดให้แก่

นักศึกษาผ่านกจิกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการทํางานในศตวรรษที ่21 
- เสวนา เรื่อง “จบแล้วจะไปไหน ทําอย่างไรจึงจะเป็น

บัณฑิตมืออาชีพ” โดยวิทยากร นายเอกคุณ โพธ์ิพูนศักดิ์ 
และ ดร.ฟรานซิส นันตะสคุนธ์ 

- กิจกรรม “เปิดใจ ฉันและเธอ จากเพ่ือนสู่ความทรงจํา” 
 

4. ประเมนิคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ดังนี ้

การบริการ/โครงการและกิจกรรม 
ผลการประเมนิ 

2559 2560 

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหน่วยงานด้านกิจการนักศึกษา 4.09 4.43 

การประเมินความพึงพอใจในการให้คําปรึกษาในระบบที่ปรึกษา 3.25 3.96 

การประเมินความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2560 4.04 4.36 

การประเมินความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2560 - 4.21 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจและการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมว่า ในด้านการให้คําปรึกษา พบว่าการปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
นักศึกษาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ชั้นปี เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในดูแลให้คําปรึกษา แต่ทั้งนี้มีประเด็นที่ควร
พิจารณาคือความต่อเนื่องในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ในด้านของการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้พบว่า 
กระบวนการทํางานมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ ตามแผนการทํางานที่ดีขึ้น เนื่องมีการรับบุคลากรประเภท
ลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรที่ปัจจุบันมีเป็นจํานวนมาก ในด้านของโครงการที่มี
ความซ้ําซ้อน ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับกิจกรรมย่อยเพ่ือลดความซับซ้อน ในด้านของการให้ข้อมูลข่าวสาร
กับนักศึกษาพบว่าควรมีการจําแนกลักษณะของข้อมูลและวิธีการเผยแพร่ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
เนื่องจากแม้ว่าการสื่อสารระหว่างสํานักวิชาและนักศึกษาผ่านช่องทาง Social Media จะมีความสะดวกและคล่องตัว 
แต่ทั้งนี้มีข้อเสนอว่าข้อมูลอ้างอิงบางประเภท อาทิ ข้อมูลการให้บริการ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นทางการ ควร
เผยแพร่ทางว็บไซด์ช่องทางหลักของสํานักวิชาและสถาบัน  
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5. นําผลการประเมนิจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้ริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเปน็ไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 ในด้านของการให้คําปรึกษา สถาบันมีการปรับปรุงการจัดเวลาของการให้คําปรึกษา
แก่นักศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดทําตารางการให้คําปรึกษา (Supervision Hours) 
และติดประกาศให้นักศึกษาทราบที่หน้าห้องพักอาจารย์สํานักวิชา มีการเพ่ิมเติมการให้ข้อมูลกับนักศึกษาใหม่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันฯ รวมถึงทุนการศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ของ
สถาบัน  
 ด้านการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา สํานักวิชาและสถาบันได้ปรับปรุงรูปแบบการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาโดย
ตระหนักถึงจํานวนนักศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันที่มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นและมีนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 
โดยมีการเพ่ิมการให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อ และพบว่ามีแนวโน้มที่นักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตทั้ง
ในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้ติดตามให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ
ข้อมูลที่เผยแพร่ทาง Social network และข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเวปเพจซึ่งเป็นช่องทางหลักของสถาบัน มีการปรับปรุง
คู่มือนักศึกษาให้ครอบคลุม ระบบการจัดการข้อร้องเรียน การเพิกถอน และมีการการประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ใหญ่ของนักศึกษา 
 ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในปีการศึกษา 2560 พบว่ามีผลการประเมินที่ดี
ขึ้นในทุกด้าน โดยในด้านการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหน่วยงานด้านกิจการนักศึกษา มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก 4.09 เป็น 4.43 ด้านความพึงพอใจในการให้คําปรึกษาในระบบที่ปรึกษา มีผล
การประเมินความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก 3.25 เป็น 3.96 และความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศ มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจาก 4.04 เป็น 4.36  
 

6. ให้ข้อมลูและความรูท้ี่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ใช้ช่องทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage รวมถึง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษา
ปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันสถาบันกําลังจะมีศิษย์เก่าเป็นรุ่นแรก และได้ดําเนินการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าในอนาคตข้างหน้าต่อไป 
 

การประเมินตนเอง 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

✓ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

✓ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

✓ 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 5. 
นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

✓ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 

ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน 
โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ 4 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ 4 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

*  

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.5-1(1) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา สาํนักวิชาดุริยางคศาสตร ์สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา 

1.5-1(2) คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตร ีชั้นปีที ่1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2559 

1.5-1(3) คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตร ีชั้นปีที ่1, 2, 3 และ 4 ปีการศึกษา 2560 

1.5-1(4) Student Agreement ปีการศึกษา 2560 

1.5-1(5) คําสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจําปี
การศึกษา 2560 
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หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.5-1(6) คําสั่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําปี
การศึกษา 2560 

1.5-1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เรื่อง รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2560 

1.5-1(8)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิญประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรและสํานักวิชา 

1.5-2(1) คู่มือนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 

1.5-4(1)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตร การจัดการศึกษา และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ของสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา -อาจารย์ 

1.5-4(2) สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตรและการจัดการศึกษา การใหคํ้าปรึกษา 
การบริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ - นักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ี  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที ่1.6 (คณะ) ตัวบ่งช้ีที ่1.5 (สถาบัน) 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการ
ทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม ร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน 
และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาอย่างยั่งยืน 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ผู้ เข้าร่วมจะมี โอกาส ได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 

ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ (สถาบัน) โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการ

จัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  

(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
กําหนดโดยสถาบัน  

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(h)  การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับมอบหมายและกิจกรรมของนักศึกษาอย่างไร 
 2.1(i)  สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ไตร่ตรอง และภาพสะท้อนตนเองของนักศึกษาอย่างไร 
 2.1(j)  สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการนําเสนองานสร้างสรรค์ทางดนตรีและศิลปะอย่างไร 
 2.2(a)  สถาบันมีกลยุทธ์อย่างไรในการให้มุมมองและประสบการณ์ระดับนานาชาติแก่นักศึกษา 
 2.2(b)  หลักสูตรและกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรมีส่วนช่วยในการขยายมุมมองและประสบการณ์ใน
ระดับนานาชาติอย่างไร 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.13  จํานวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 KPI 1.14  จํานวนรางวัลที่นักศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาต ิ
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ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ (สถาบนั) โดยใหนั้กศึกษามีสว่นร่วมใน
การจัดทาํแผนและการจัดกิจกรรม 
 สํานักวิชาและสถาบันเป็นแกนหลักในการกําหนดแนวทางของแผนกิจกรรม และเปิดโอกาสให้องค์การ
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนและกําหนดรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นส่วน
หนึ่งในการเป็นผู้ร่วมดําเนินการจัดโครงการละกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์และบุคลากรของสํานัก
วิชา โดยมีการทบทวนจากผลการประเมินและผลการดําเนินการจากปีที่ผ่านมา มาพิจารณาในการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยคํานึงถึงเง่ือนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องกับคุณค่า
องค์กรของสถาบัน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และกิจกรรมการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังรูป 

 
  

ซึ่งมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ (3.2-9 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560) 

โครงการ/กิจกรรม 
วัน เวลา สถานที่ 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา 3 ก.ค. 2560 
สถาบันฯ 

150,000 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศกึษา  
สถาบันฯ 

50,000 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

โครงการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
สถาบันฯ 

100,000 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัน เวลา สถานที่ 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการค่ายอักษรศิลป์ เพื่อน้อง 9 - 13 พ.ย. 2560 
19 ธ.ค. 2560 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3  

ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

185,000 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

โครงการปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่
การมีงานทํา 

31 มี.ค.-1 เม.ย. 2561 
 150,000 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

- คณบดีฯ 

โครงการการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศกึษา 

 
สถาบันฯ 

50,000 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

โครงการการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา 

 
สถาบันฯ 

50,000 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี 
- การแสดงดนตรีของนกัศึกษาและแนะแนวการศึกษา

ต่อสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาครั้งที ่1 
 
 
- การแสดงดนตรีของนกัศึกษาและแนะแนวการศึกษา

ต่อสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาครั้งที ่2 
 
- การแสดงดนตรีจัดโดยองค์การนักศกึษาสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาและเครือข่ายสถาบันอดุมศึกษา (Stum 
und Drung) 

- วงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน AYE 

 
5 - 7 ม.ค. 2561 

ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ 
และโรงเรียนมัธยม กัลยาณิ

วัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 
2 - 4 ก.พ. 2561 

ณ คณะดนตรีและการแสดง 
ม.บูรพา 

30 มี.ค. 2561 
สถาบันฯ 

 
26 ส.ค.-2 ก.ย. 2560 

สถาบันฯ 

 
200,000 

 
 

132,800 
 

100,000 
 

400,000 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

โครงการอบรมการประกันคุณภาพ สําหรับนักศึกษา 
(PDCA) 

 
สถาบันฯ 

50,000 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

ชมรมนักศึกษา (องคก์ารนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา) 
- การแสดงงานวันเด็ก 
 
 
- กีฬาสัมพันธค์รั้งที่ 2 

 
 

2561 
มูลนิธิเด็กอ่อน บ้านปากเกร็ด 

2561 
Mama Badminton Club  

 
 

30,000 
 
 

30,000 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

- ชมรมศิลปวัฒนธรรม 
 
 
- ชมรมกีฬา 

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับ
นานาชาต ิ

 
84,950 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

โครงการไหว้คร ู 17 ส.ค. 2560 
สถาบันฯ  

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

- องค์การนักศกึษา 
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2. (คณะ) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
   (สถาบัน) ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้ครบถ้วน ได้แก่ 
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน (2) กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และ (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 จากแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่สํานักวิชา สถาบัน และความร่วมมือจากองค์การ
นักศึกษาได้จัดทําขึ้น ได้ดําเนินการตามแผน ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และแยกตามประเภทกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ที่กําหนดโดยสถาบันฯ ได้ดังนี้ 
  

โครงการ/กิจกรรม 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุณ ลั ก ษ ณ ะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ คคล แล ะ ควา ม
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุณ ลั ก ษ ณ ะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ท่ี
กําหนดโดยสถาบันฯ 
(1) กิจกรรมวิชาการ 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริม สุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

[1] [2] [3] [4] [5] [1] [2] [3] [4] [5] 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา    ✓       

โครงการเตรียมความพร้อมนักศกึษา  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

โครงการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  ✓ ✓       

โครงการค่ายอักษรศิลป์ เพื่อน้อง ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมงีานทํา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

โครงการการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังสําเร็จการศึกษา 

          

โครงการการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา    ✓       

โครงการอบรมการประกันคุณภาพ สําหรับนักศึกษา (PDCA)  ✓         

ชมรมนักศึกษา (องคก์ารนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 
- การแสดงงานวันเด็ก 
- กีฬาสัมพันธค์รั้งที่ 2 

 

✓ 

      
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
 

✓ 

โครงการพัฒนานักศกึษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับนานาชาต ิ  ✓  ✓  ✓    ✓ 
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โครงการ/กิจกรรม 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุณ ลั ก ษ ณ ะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ คคล แล ะ ควา ม
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุณ ลั ก ษ ณ ะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ท่ี
กําหนดโดยสถาบันฯ 
(1) กิจกรรมวิชาการ 
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริม สุขภาพ 
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
(4) กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

[1] [2] [3] [4] [5] [1] [2] [3] [4] [5] 

โครงการไหว้คร ู ✓   ✓     ✓ ✓ 

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี 
- การแสดงดนตรีของนกัศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาครั้งที่ 1 
- การแสดงดนตรีของนกัศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาครั้งที่ 2 
- การแสดงดนตรีจัดโดยองค์การนักศกึษาสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาและเครือข่ายสถาบันอดุมศึกษา (Stum und Drung) 
- วงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน AYE 

 ✓  ✓  ✓    ✓ 

สรุปรวม 4 6 3 9 3 4 1 2 3 5 
 

3. จัดกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันไดจั้ดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการคุณภาพ (PDCA) 
ให้กับองค์การนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี ในวันที่ 25 สิงหาคม 
2560 เพ่ือให้นักศึกษานํากระบวนการคุณภาพ (PDCA) ไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
 กิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษามีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
และโครงการ โดยมีการประเมินทั้งในระหว่างการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการทํางาน และการประเมิน
ภายหลังการดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในปีการศึกษา 2560 งานด้านกิจการ
นักศึกษา พบประเด็นการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน โดยได้จัดให้มีการอบรมและให้ความรู้กับนักศึกษาเพ่ิมเติม โดยหลังจากการ
อบรมดังกล่าวพบว่านักศึกษาสามารถดําเนินการโดยมีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถดําเนินงานให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนตามที่สถาบันฯ กําหนดไว้  
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน/หมายเหตุ 
ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบขอ้มูล
ท่ีจําเป็นก่อนท่ีจะเร่ิมการเรียนการ
สอน  
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง พร้อม
ท้ังนักศึกษา และคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีประจําสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา  
3.เพื่อเป็นการดําเนินการจัดทํา
กระบวนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนามากขึ้น 

1. นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดขอ้มูล
ต่างๆท่ีพึงทราบก่อนเปิดภาคการศึกษา  
2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่
และองค์กร  
3.นักศึกษาได้ทําการลงทะเบียนในระบบได้
ถูกต้องครบถ้วน 
4. นักศึกษารู้จักสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
มากขึ้น 

 

✓  

เตรียมความพร้อมนักศึกษา เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เปิดภาคการศึกษา 

นักศึกษาได้รับการปรับพื้นฐานโดยมีความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกทฤษฎี
ดนตรีตะวันตกมากขึ้น 

✓  

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 

เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน  
 

นักศึกษาได้ดําเนินกิจกรรมครบ 5 ด้านได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และจิต
อาสา ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้าน
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ผ่าน
กิจกรรมของสถาบันฯ 

✓  

ชมรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการ
บริหารจัดการตามแต่ละกิจกรรมท่ี
นักศึกษาแต่ละคนสนใจเข้าร่วม 

กรรมการบริหารสถาบันได้จัดสรร
งบประมาณสําหรับชมรมนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้ดําเนินการบริหารชมรม จํานวน 4 
ชมรม ได้แก่ ชมรมกีฬา ชมรมศิลปวัฒนธรรม 
ชมรมภาพถ่ายและภาพยนตร์ และชมรม
วรรณกรรม โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
ตลอดปีการศึกษา 

✓  
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดําเนินงาน/หมายเหตุ 
ผลการประเมิน 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

โครงการพฒันานักศึกษาสู่
วิชาชีพทางด้านดนตรี 

1. เพื่อสร้างพื้นท่ีการแสดงดนตรี
และโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษา
ทางด้านดนตรีของสถาบันและ
สถาบันอุดมศึกษา  
2.เพื่อส่งเสริมการทํางานระหว่าง
สถาบันการศึกษา ซ่ึงนําไปสู่การ
สร้างเครือข่ายทางด้านดนตรี และ
เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 
 3.เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรี 

1. มีเวทีในการแสดงดนตรีให้กับนักศึกษาท่ีมี
ความหลากหลายนอกเหนือจากสถาบันฯ  
2. นักศึกษาได้ทํางานร่วมกับนักศึกษาต่าง
สถาบันฯ นําไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่าง
นักศึกษา และชุมชนเป้าหมายในการพัฒนา
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง ผ่านทักษะในการส่ือสาร 
การคิดวิเคราะห์ และแบ่งปันประสบการ
ดนตรีระหว่างกัน  
3. นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการ
แสดงดนตรีต่อสาธารณะ รวมถึงการ
ออกแบบกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ให้กับ
ชุมชนท่ีดําเนินการร่วม  

✓  

โครงการค่ายอักษรศิลป์ 1. เพื่อฝึกฝนทักษะการทํางาน
ร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้
นักศึกษามีจิตอาสา 

1. นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมร่วมกัน
ผ่านกิจกรรมดนตรีและศิลปะ โดยการ
แลกเปล่ียนความคิดและทักษะท่ีมีความ
หลากหลาย  
2. นิสิตนักศึกษาตระหนักรู้ถึงสังคม ผ่านการ
เข้าอกเข้าใจซ่ึงกันและกัน นําไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจในการมีจิตอาสา 

✓  

โครงการเครือข่ายผู้ประกอบการ
เพื่อการพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ
เพื่อการพัฒนานักศึกษาสําหรับ
รองรับการจบการศึกษาของบัณฑิต
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
2.ส่งเสริมให้นักศึกษาของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เรียนรู้ทักษะ
ของศตวรรษท่ี21เพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับการจบการศึกษาและ
สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

ปรับให้ดําเนินการในปีการศึกษา 2561  ✓ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ และเตรียม
ความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทํา 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่
การมีงานทํา  
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในทาง
ความคิดให้แก่นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมโดยวิทยากรมืออาชีพ  

นักศึกษาสามารถวางแผนในการดําเนินชีวิต 
ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากร
ท้ังในภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตให้นักศึกษาแต่ละ
คน  

✓  
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5. ประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการรายงานผลการประเมินแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน โดยให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน โดยแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทางงานกิจการนักศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้งการดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าว มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับการบูรณาการจากการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกันอย่างแยบคาย อาทิ  

1. ค่ายอักษรศิลป์เพ่ือน้อง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ที่มีการนําความรู้ทางทักษะทางด้านดนตรี (Major Skill) 
ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) และทักษะจากชั้นเรียนดนตรีเพ่ือประชาสังคม (Music for Society) 
ผสมผสานกับการพัฒนานักศึกษาด้านการสื่อสารและความมีจิตอาสา นําไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ภายใน
ค่าย โดยผลลัพธ์สามารถสร้างความตระหนักรู้และความเข้าอกเข้าใจให้แก่นักศึกษา ผ่านการทํางาน
ประสบการณ์ภาคสนาม  

2. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะในการบริหารจัดการ (organization) 
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางด้านตรี (Major Skills) นําไปสู่การออกแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ต่างมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงการสร้างประสบการณ์ทางดนตรี การทํางานร่วมกัน โดยเห็นได้ชัดในการ
สร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาด้วย  

และในปีการศึกษา 2560 นางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับรางวัล
ชมเชย ระดับอุดมศึกษา จากการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปี
การศึกษา 2560 โดยรางวัลดังกล่าวได้รับเลือกเป็นลําดับถัดไปจํานวน 2 รางวัลตามเกณฑ์ที่กําหนดของรางวัล
พระราชทาน (อ้างอิง: http://www.moe.go.th/moe/nipa/download/Pr-220661-2-60.pdf) 
 ในด้านตัวชีวัดของแผน งานด้านกิจการนักศึกษาได้สํารวจความพึงพอใจในการจัดบริการให้คําปรึกษา และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาของสถาบัน และในด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา อีกทั้งสํารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตสู่มีการมีงานทํา จากการสํารวจดังกล่าว มีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมไม่ต่ํากว่า 3.51  
 ในปีการศึกษา 2561 งานด้านกิจการนักศึกษา ปรับให้โครงการในแผนการดําเนินงานมีความกระชับและมี
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยปรับให้กิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนงานอ่ืนออกเพ่ือมิให้เกิดความทับซ้อนของ
กิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการประมาณการใช้งบประมาณในปีการศึกษา 2561 ได้รัดกุมมากขึ้น รวมถึงสถาบันมี
แผนรับบุคลากรที่ดูแลด้านกิจการนักศึกษาอีก 1 อัตรา ทําให้งานด้านกิจการนักศึกษาดําเนินการได้กระชับและ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการการดําเนินงาน  
 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 ในระหว่างปีการศึกษา 2559 และ 2560 มีการดําเนินการปรับลดจํานวนโครงการ/กิจกรรม ลดความ
ซ้ําซ้อนของกิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือยกเลิกการทําบางกิจกรรม และเพ่ิมความหลากหลาย
ของกิจกรรม และปรับปรุงคุณภาพของแต่ละกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื่องจากเดิมสถาบันมีจํานวน
นักศึกษาไม่มาก แผนพัฒนานักศึกษาจึงถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ปัจจุบันมี
จํานวนนักศึกษามากขึ้น จึงได้แยกแผนพัฒนานักศึกษาออกจากการเรียนการสอนในรายวิชา แต่ยังคงมีความ
เชื่อมโยงกับแผนของสถาบัน 
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 ในระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561 สํานักวิชาและสถาบันให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และกําหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 
รวมถึงเน้นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 

การประเมินตนเอง 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ 
การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

✓ 1 
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ (สถาบัน) โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

✓ 2 

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนิน
กิจกรรมที่ส่ง เสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
(1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ที่กําหนดโดยสถาบัน  
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม  
(4) กิ จก รรม เสริ มส ร้ า ง คุณธรรม แล ะ

จริยธรรม  
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

✓ 4 
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

✓ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

✓ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 3 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 3 คะแนน 
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หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

1.6-1(1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

1.6-1(2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

1.6-2(1)  แผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษาปีการศึกษา 2560 

1.6-2(2)  สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

1.6-2(1) แผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษาปีการศึกษา 2559 

1.6-2(2)  รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2560 

1.6-2(3)  ประมวลรายวิชาดนตรีเพ่ือประชาสังคม 1 - 6 

1.6-6(1) แผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปีการศึกษา 2560 

1.6-4(4)  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา 

1.6-5(1)  รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2558 

 
 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

63 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน 
ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มี
ระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) 
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
 

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับสํานักวิชาและสถาบัน จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจัิย  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 (2.1) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 2.1(f)  การวิจัยมีบทบาทอย่างไรตลอดการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 1. สํานักวิชาฯ และสถาบันฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2560 มีการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ประกอบด้วย  
  1) ระบบสารสนเทศห้องสมุด และระบบการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ บทความ หนังสือ และนิตยสารออนไลน์ที่เกี่ยวกับดนตรีต่างๆ อาทิเช่น Grove Music Online, 
The Oxford Companion to Music, The Oxford Dictionary of Music รวมทั้ง โน้ตเพลง และไฟล์บันทึกเสียงต่างๆ 
อาทิเช่น Naxos Music Library ที่รวบรวมไฟล์บันทึกเสียงดนตรีต่างๆ มากกว่า 1,327,300 tracks และไฟล์การแสดง
คอนเสิร์ตจากเว็บไซต์ DIGITAL CONCERT HALL เป็นต้น และฐานข้อมูล JSTOR สําหรับสืบค้นข้อมูล (2.1-1(1) ระบบ
สารสนเทศห้องสมุด และระบบการสืบ ค้นข้ อ มูลจากแหล่ ง เรี ยนรู้ อ่ื นๆ  บนเครือข่ ายคอมพิว เตอร์ 
http://www.pgvim.ac.th/en/facilities/library.php  
  2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย และฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (2.1-1(2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย) http://www.pgvim.ac.th/en/about/faculties.php  
  3) สถาบันได้จัดทําเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย 
รายละเอียดงาน  บทคัดย่อ รายชื่อวิทยากร ตารางการจัดงาน ตารางการนําเสนอบทความ สูจิบัตรงานและรายงาน
สืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันฯ (2.1-1(3) เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ
สถาบันฯ http://www.pgvim.ac.th/sym/pgvim.php 2.1-1(4) รายงานสืบเนื่องและเอกสารประกอบงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ http://www.pgvim.ac.th/en/features/publications.php)  
  4) มีศูนย์คอมพิวเตอร์อํานวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูล ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ใน
พ้ืนที่ห้องสมุด  
 2. ในปีการศึกษา 2560 สถาบันมีแผนการพัฒนาเว็บไซต์วารสารดนตรีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในหลากหลายมิติ อาทิ บทความวิจัย บทความวิชาการที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ทางด้านสาขาวิชาดนตรี และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีอ่ืนๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
สามารถส่งข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการค้นคว้า เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านดนตรี แลกเปลี่ยน
แนวความคิด องค์ความรู้ความก้าวหน้าด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางดนตรี และเผยแพร่  
 3. ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันมีแผนการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน วางแผนการดําเนินงาน 
และประเมินผลการดําเนินงาน  
 4. สถาบันได้เข้าร่วมในโครงการ UNINET  ซึ่งเป็นเครือข่ายเพ่ือการศึกษาวิจัย สําหรับสนับสนุน
สถาบันการศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก
และให้บริการ 1) อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาวิจัยกับเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั่วโลก 2) การบริการทางการศึกษา 
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ได้แก่ ระบบการประชุมสัมมนาทางไกล, ระบบการเรียนทางไกลแบบโต้ตอบ 3) บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ฐานข้อมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้บริการ และ 4) บริการทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน 
(http://www.uni.net.th/) 
 5. มีการจัดสรรงบประมาณและการดําเนินการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันได้
รับทราบและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของสถาบันฯ ดังนี้ 1. สถาบันฯ จะดําเนินการจัดทําระบบอะไรบ้าง 
2. ระบบต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการมีระบบอะไรบ้าง 3. แผนดําเนินการที่จะจัดทําระบบให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสถาบันฯ ในอนาคตมีระบบอะไรบ้าง 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี 
 2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 2.3 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
 2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 สํานักวิชาและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดังนี้  
 1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่อาจารย์ ท่านละ 1 เครื่อง รวมทั้ง 
Computer Lab สําหรับนักศึกษา และคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นจํานวน 16 เครื่อง ในห้องสมุด ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายไร้สายสําหรับการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
 2. มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และพนักงานทําความสะอาดสําหรับอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ระบบการประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมถึงระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระบบการบริหารงานอาคาร 
 3. มีแหล่งค้นคว้าวิจัย และบริการห้องสมุดที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
อาจารย์และนักศึกษา โดยห้องสมุดมีบริการหนังสือ โน้ตเพลง แผ่นเสียง ซีดี และ ดีวีดี ทางด้านดนตรี ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึง บทความ หนังสือ และ นิตยสารออนไลน์ที่เกี่ยวกับดนตรีต่างๆ อาทิเช่น Grove Music Online, The 
Oxford Companion to Music, The Oxford Dictionary of Music รวมทั้ง โน้ตเพลง และ ไฟล์บันทึกเสียงต่างๆ อาทิ
เช่น Naxos Music Library ที่รวบรวมไฟล์บันทึกเสียงดนตรีต่างๆ มากกว่า 1,327,300 tracks และฐานข้อมูล JSTOR 
สําหรับสืบค้นข้อมูล ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ 
สิ่งพิมพ์ หนังสือ ตํารา สื่อดิจิตอล และสื่อทางการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นเงินจํานวน 3,000,000 บาท (2.1-2(1) 
แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 4. มีบริการสืบค้นผลงานวิจัยสําหรับการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการอ้างอิง และการสืบค้นแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสํานักวิชาได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
การสืบค้นข้อมูลในทุกปีการศึกษา (2.1-2(2) เอกสารอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์)  
 5. สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีอาคารเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารงาน การเรียน
การสอน และการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ในปี 2558 ดังนี้ 1) อาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เดิมเป็น
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อาคารอํานวยการโรงงานสุราบางย่ีขันตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โรงงานสุราบางย่ีขันเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 2 ชั้น มีชั้นลอยอยู่ระหว่างชั้นในส่วนด้านหลังของอาคาร พ้ืนที่ใช้สอยรวมคิดเป็นจํานวน 1,650 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย ห้องประชุม "สังคีตวัฒนา" ห้องสํานักงานอธิการบดี ห้องสํานักงานสถาบัน ห้องประชุมสภาสถาบัน 
ห้องประชุมเล็ก ห้องซ้อมรวม ห้องแต่งตัว 2) อาคารคีตราชนครินทร์ (อาคารอนุรักษ์ กรมศิลปากร พ้ืนที่ใช้สอย 
691 ตารางเมตร) รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเป็นแบบตะวันตกเป็นอาคารตึกสองชั้น ผังอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
กว้าง 12.95 เมตร ยาว 34.35 เมตร ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องเรียน  ในปี 2559 สถาบันได้
ดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุง และดําเนินการก่อสร้าง 3) อาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา พ้ืนที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร โดยใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับโรงอาหารและพ้ืนที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา 4) 
อาคาร Music Pavilion พ้ืนที่ใช้สอย 440 ตารางเมตร โดยใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้าน
ดนตรี ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 สถาบันยังได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 6.4 ล้านในการจัดสร้าง 5) อาคาร
กัลยาณินคีตการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร โดยใช้พ้ืนที่สําหรับการเรียนการ
สอน และใช้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี  
 6. จัดให้มีศาสตราจารย์รับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอก ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย ในช่วงระยะเวลาการจัดประชุมวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษาสถาบันและนักศึกษา
ภายนอกเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติซึ่งดําเนินการโดยสถาบัน (2.1-2(3) วิทยากรที่ให้
ความรู้และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ http://www.pgvim.ac.th/sym/speaker-2017.php) 
 7. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 30 
สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็น
เวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรีทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน และเสริมสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ใช้ผลงานวิจัย โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทั้ง
ในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติกว่า 14 ประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งภายใน ประเทศไทย ภูมิภาค
อาเซียน และนานาชาติ รวมกว่า 50 หน่วยงาน และในการจัดงานได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ Professor 
Nigel Osborne (University of Edinburgh, United Kingdom), Professor Bernard Lanskey (Yong Siew Toh Conserv-
atory of Music, Singapore), Professor Dieter Mack (Musikhochschule Lübeck, Germany), Professor Robert 
Cutietta (University of Southern California, The United States of America), Professor Shinuh Lee (College of 
Music Seoul National University, Korea) Dr. Verne de la Peña (College of Music University of the Philippines,  
Philippines) Dr. Kat Agres (Social & Cognitive Computing Department, Singapore) (2.1-2(4) สูจิบัตรและ
บทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2560; 2.1-2(5) รายงานสรุปแบบประเมินโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2016 – 2017” International Symposium “Music and 
Socio – Cultural Development of ASEAN 2016 – 2017”) 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ในปีงบประมาณ 2561  สํานักวิชาและสถาบันมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้แก่คณาจารย์ในการทํางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
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งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
แหลง่เงินทนุ จํานวน 

(บาท) ภายใน ภายนอก 

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
(Perspectives in Southeast Asian Contemporary Music 
1950 - 2017 An Anthology, Part 1) 

- 
เงินอุดหนุน

โครงการวิจัยที่ได้รับ
จากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ

425,000 

โครงการวิจัย เรื่อง เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย การ
เรียบเรียงและการแสดงผลงานเพลงร้องของ ดร.สายสุร ี
จุติกุล 

 500,000 

ทุนวิจัยสร้างสรรค์ผ่านโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
สังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie) 

งบประมาณ
แผ่นดินหมวดเงิน

อุดหนุน 

- 750,000 

โครงการ Harmony, Book 1 

หมวดเงินอุดหนุน
ประจําป ี

- 33,000 

โครงการ Thai Beginner Piano Method - 100,000 

โครงการวิจัย “เปียโนโบราณในประเทศไทย” Research 
Project : “Antique Pianos in Thailand” 

- 100,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,908,000 

 
(2.1-3(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.1.8 ขอ
อนุมัติโครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (Perspectives in Southeast Asian Contemporary Music 
1950 - 2017 An Anthology, Part 1)) 
(2.1-3(2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2561 วาระที่ 4.2.1 
ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก Musique de la 
Vie)  
(2.1-3(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.1.3 ขอ
อนุมัติโครงการ Harmony, Book 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
(2.1-3(4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.1.6 ขอ
อนุมัติโครงการ Thai Beginner Piano Method ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
(2.1-3(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.1.7 ขอ
อนุมัติโครงการวิจัย “เปียโนโบราณในประเทศไทย” Research Project : “Antique Pianos in Thailand” ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
(2.1-3(6) เอกสารขออนุมัติโครงการ “เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย: การเรียบเรียงและการแสดงผลงานเพลงร้อง
ของ ดร.สายสุรี จุติกุล” โดยให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ) 
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 ทั้งนี้ สถาบันมีแผนการจัดตั้งกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ ให้แก่คณาจารย์เพ่ือทําวิจัย 
ทั้งด้านการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการวิจัยพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจารย์สามารถจัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอขอรับทุน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย เพ่ือพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานวิจัย และขออนุมัติต่อคณะกรรมการสถาบันต่อไป (2.1-
3(3) ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย) 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 สํานักวิชาและสถาบันมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยในปีการศึกษามีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 

ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper)  

ที่ได้รับการตีพิมพ์ (ไทย/อังกฤษ) 
เจ้าของผลงาน 

รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร ่ 
(ช่ือวารสาร / การประชุม

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

งบ 
ประมาณ 

(บาท) 

Art Songs in Thailand : Arranging and 
Performing Dr.Saisuree Chutikul's Vocal 

Works 

ดร.ชัญพงศ์  
ทองสว่าง 

The 11th Asian Political and Inter-
national Studies Association 

(APISA) Annual Congress for 2017 
ณ College of ASEAN Community 
Studies (CACS) ระหว่างวันที่ 20 - 
21 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

20,420 
The Voices of ASEAN Sound scapes : 
Migrating through Musical Boundaries 

Dr.Jean–David 
Caillouët 

'Moods' for Guitar and String Quartet: 
Bridging Traditional Hill Tribe and the 

Musical Now 

ดร.ศุภพร 
สุวรรณภักด ี

Max Against Machine ดร.จิรเดช เสตะพันธุ SoundBridge 2017 ระหว่างวันที ่3 
- 4 ตุลาคม 2560 ณ Black Box, 

Damansara Performing Arts Cen-
ter (DPAC), Kuala Lumpur, Ma-

laysia 

16,000 'Ancient Winds' for mixed ensemble, live 
electronics and visuals 

Dr.Jean–David 
Caillouët 

 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 สํานักวิชาและสถาบันมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ทั้งนี้ยังมีกระบวนการสร้างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 1. มีการสนับสนุนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการ
นําเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะ
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พันธุ และอาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง ตําแหน่ง อาจารย์ประจํา สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม
สัมมนา เรื่อง แนวทางการวิจัยด้านมานุษยดุริยางควิทยาลัย วิจัยเชิงสร้างสรรค์ดนตรีสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 1 
ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง คณบดีดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์
ดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนให้อาจารย์ Dr. Jean–David 
Caillouët เดินทางไปนําเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ ในงาน Sound Bridge 2017 ณ Damansara Performing Arts Cen-
ter (DPAC) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2560 
 2. กําหนดให้ภาระงานขั้นต่ําด้านการวิจัยของอาจารย์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ทั้งนี้ใน
ปีการศึกษา 2560 จากการประชุมสรุปการประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ พบว่า วิธีการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความไม่สอดคล้องกับกระบวนการทํางานของบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาดนตรี ซึ่งมักจะมีช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่ไม่คงที่หรือกิจกรรมทางด้านดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาส่วนมากจะดําเนินการในช่วงระยะเวลาหลังเวลาราชการ (หลังช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น.) หรือช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางในการประเมินเดิม ที่มุ่งเน้นการประเมินในช่วงเวลาการทํางานที่อยู่ในเวลา
ราชการเป็นหลัก ภารกิจทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสายวิชาดนตรีหรือศิลปะ 
ที่ต้องอาศัยเวลาการดําเนินงานที่ต่อเนื่องหรือการทําวิจัยนอกสถานที่ ซึ่งข้อบังคับฯ เดิม (2.1-5(1) ข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2557) ไม่
เอ้ืออํานวยให้เกิดการดําเนินงานในรูปแบบดังกล่าว เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริหารและพัฒนาอาจารย์ที่
เป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสม คณะอนุกรรมการข้อบังคับฯ ของสถาบันฯ จึงได้จัดทํา “ประกาศหลักเกณฑ์ 
วิธีการประเมิน แบบประเมินและผู้ประเมิน (วิชาการ)” เพ่ือให้การประเมินในปีงบประมาณ 2561 มีความเหมาะสม
กับการดําเนินงานของบุคลากรสายวิชาการมากขึ้น โดยมีประเด็นสําคัญ ที่จะช่วยเอ้ืออํานวยให้บุคลากรสาย
วิชาการ มีช่วงเวลาที่จะดําเนินภารกิจในการวิจัยได้ต่อเนื่อง และมีช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นขึ้น 
เหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 ด้านการมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด สถาบันมีคู่มือสําหรับการจดลิขสิทธ์ิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี 
เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับอาจารย์ (2.1-6(1) ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์, 
2.1-6(2) คู่มือสําหรับการจดลิขสิทธ์ิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี)  
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มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรค์ 

✓ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

✓ 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

✓ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

✓ 5. 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

✓ 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน์ 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

การประเมินตนเอง 

ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ 4 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 ข้อ 4 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

2.1-1(1) ระบบสารสนเทศห้องสมุด และระบบการสืบค้นข้อมูลจากแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ http://www.pgvim.ac.th/en/facilities/library.php  

2.1-1(2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร ประกอบด้วย ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย 

2.1-1(3) เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันฯ http://www.pgvim.ac.th/sym/pgvim.php 

2.1-1(4) รายงานสืบเนื่องและเอกสารประกอบงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
http://www.pgvim.ac.th/en/features/publications.php 

2.1-2(1) แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ รายรับและรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1-2(2) เอกสารอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน ์

2.1-2(3) วิทยากรที่ให้ความรู้และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
http://www.pgvim.ac.th/sym/speaker-2017.php 

2.1-2(4) สูจิบัตรและบทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาต ิปี 2560 

2.1-2(5) รายงานสรุปแบบประเมินโครงการประชุมวิชาการนานาชาต ิ“ดนตรีกับการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน 2016 – 2017” International Symposium “Music and Socio – Cultural De-
velopment of ASEAN 2016 – 2017” 

2.1-3(1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที ่1 พฤศจิกายน 2560 วาระที ่
4.1.8 ขออนุมัติโครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (Perspectives in Southeast 
Asian Contemporary Music 1950 - 2017 An Anthology, Part 1) 

2.1-3(2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที ่1 มกราคม 2561 วาระที ่
4.2.1 ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการบรกิารวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรี
คลาสสิก Musique de la Vie) 

2.1-3(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที ่1 พฤศจิกายน 2560 วาระที ่
4.1.3 ขออนุมัติโครงการ Harmony, Book 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1-3(4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที ่1 พฤศจิกายน 2560 วาระที ่
4.1.6 ขออนุมัติโครงการ Thai Beginner Piano Method ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1-3(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน คร้ังที ่11/2560 วันพุธที ่1 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 4.1.7 ขอ
อนุมัติโครงการวิจัย “เปียโนโบราณในประเทศไทย” Research Project : “Antique Pianos in Thailand” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1-3(6) เอกสารขออนุมัติโครงการ “เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย: การเรียบเรียงและการแสดงผลงานเพลงร้อง
ของ ดร.สายสุรี จุติกุล” โดยให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 
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หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

2.1-5(1)  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลกูจ้าง
ของสถาบัน พ.ศ.2557 

2.1-6(1) ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.1-6(2)  คู่มือสําหรับการจดลิขสิทธ์ิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ปัจจัยสํา คัญที่ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษาคือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะโดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการ
วิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 1.  โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 

2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วย
งานวิจัยในสถาบัน 

 

เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดใ้น ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะและหน่วยงานวจัิยในสถาบัน 
 

หมายเหตุ  
 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม ผู้ลาศึกษา
ต่อ  
 2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา รับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย 
เป็นผู้ดําเนินการ 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 2.2  จํานวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
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ผลการดําเนินงาน  
 ปีการศึกษา 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยแยกตามกลุ่มประเภทได้ ดังนี ้

ลําดับที ่ รายการ 

กลุ่มสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (A) 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (B) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (C) 

1 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบนั (1) 

- - 983,000 

2 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (2) 

- - 925,000 

3 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด (3) 

สูตรคํานวณ = (1) + (2) = 

- - 1,908,000 

4 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 
(4) 

- - 11 

5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (5) 

สูตรคํานวณ = (3) / (4) = 
- - 173,454.55 

6 

คิดเปน็คะแนน 
(ถ้าเกิน 5 คะแนน ให้ตัดที่ 5 คะแนน) 
โดย (X) วิทยฯ์เทคโนฯ = 60000 
      (X) วิทย์ฯสุขภาพ = 50000 
      (X) มนุษย์/สังคม = 25000 

สูตรคํานวณ = 
[(5)/ (X)] x 5 = 

- - 

[173,455/25,000] 
X5 

= 34.69 

 

คะแนนเฉลี่ย 
สูตรคํานวณ = 

(A + B + C) / จํานวนกลุ่มที่มีผลคะแนน 
= 

5 คะแนน 
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ปีการศึกษา 2560 สถาบันมีคณะวิชาและหน่วยงาน รวมทั้งสิน้ 1 หน่วยงาน ดังนี ้

ลําดับที ่ หน่วยงาน ผลการประเมนิเงินสนับสนุนงานวิจัย 

 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร ์(1) 5 คะแนน 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัย (2) 

5 คะแนน 

คะแนนทีไ่ด้ สูตรคํานวณ = (2) / (1) = 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 

ระดับ เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 
ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 5 คะแนน 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  5 คะแนน 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

2.2-1(1) โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (Perspectives in Southeast Asian Con-
temporary Music 1950 - 2017 An Anthology, Part 1) 

2.2-1(2) โครงการวิจัย เรื่อง เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย การเรียบเรียงและการแสดงผลงานเพลงร้อง
ของ ดร.สายสุรี จุติกุล 

2.2-1(3) ทุนวิจัยสร้างสรรค์ผ่านโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la 
Vie) 
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หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

2.2-1(4) โครงการ Harmony, Book 1 

2.2-1(5) โครงการ Thai Beginner Piano Method 

2.2-1(6) โครงการวิจัย “เปียโนโบราณในประเทศไทย” Research Project : “Antique Pianos in Thailand” 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 (2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์
ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี ้

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี ้
 

เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้น ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
และนักวิจัยที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 2.1  จํานวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 KPI 2.6  จํานวนโครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
เครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบัน มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 10 คน นักวิจัย
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 1 คน โดยมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 10 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2561) 

ลําดับ ช่ืองานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน รายละเอียดการเผยแพร ่ หลักฐาน 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
Online 

- - - - - 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 

- - - - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - 

0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในความรว่มมือระหว่างประเทศ 

- - - - - 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

1 The Valley is Uncanny ดร.จิรเดช เสตะพันธุ 

Thailand International Composition Fes-
tival. Mahidol University 

Aug 10, 2017 

Booklet 

2 Max Against Machine ดร.จิรเดช เสตะพันธุ 

Soundbridge 2017  
Damansara Performing Arts Centre, 

Malaysia. Oct 6, 2017 

Booklet 
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ลําดับ ช่ืองานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน รายละเอียดการเผยแพร ่ หลักฐาน 

3 Ancient Winds' for mixed 
ensemble, live electronics 

and visuals 

Dr. Jean-David 
Caillouët 

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

SoundBridge 2017 “ 

October 3-4, 2017 

Booklet 

 

**ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เจ้าของผลงาน 

รายละเอียดการตีพิมพ์
เผยแพร่  

หลักฐาน 

 0.20 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- - - - - 

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรบัการ
เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทํา เปน็ประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร  

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

Chutikul's Vocal Works 

ดร. ชัญพงศ ์ 
ทองสว่าง 

The 11th Asian Political and 
International Studies Associa-
tion (APISA) Annual Congress 

for 2017 

October 21, 2017 

 

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

and the Musical Now 

 ดร.ศุภพร 
สุวรรณภักด ี

 

3 The Voices of ASEAN Soundscapes: 
Migrating through Musical Bounda-

ries 

Dr. Jean-David 
Caillouët 

 

4 "Different Strokes: An Individualized 
Approach to Teaching Piano Tech-

nique" 

Dr. Elissa  
Miller-Kay 

International Symposium on 

Practice-as-Research 

Hong Kong Academy for Per-

forming Arts 

December 4-6, 2017 

https://docs.google.com/do

cument/d/18Wnh4cTQdVk

VvWIQ7qc_6NIA_7SDd7q

ZbJ85BZFKqrU/edit?usp=

sharing 
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ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เจ้าของผลงาน 

รายละเอียดการตีพิมพ์
เผยแพร่  

หลักฐาน 

5 The Heroic Myth of Beethoven: A Per-

former’s Perspective 

Dr. Elissa  
Miller-Kay 

PGVIM's International Symposi-
um 2017 

Aug 30, 2017 

http://www.pgvim.ac.th/s

ym/Files/PGVIM_Symposiu

m_2017.pdf 

6 Spanish Hero: What Lies Behind 
Tarrega's Legend 

อ.อภิชัย 

จันทนขจรฟุ้ง 

7 Myths - Reality of Sound Production 
and its Reflection on Music Perfor-

mance 

อ.ธนสิทธ์ิ 

ศิริพานิชวัฒนา 

 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- - - - - 

0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม ่ อยู่ในฐานข้อมลู
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาํเป็น ประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1  

- - - - - 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 - ผลงานทีไ่ด้รบั
การจดสทิธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ทีค้่นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแลว้  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

- - - - - 

 
 
2) ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561) 
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รายการ 

กลุ่มสาขาวิชา 

วิทย์ฯและ
เทคโนโลยี (A)  

วิทยาศาสตร ์
สุขภาพ (B) 

มนุษย ์
/สังคม (C) 

1. ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (1) 

- - 
(3x1.0)+(7x0.4) 

= 5.8 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด (2) - - 10+1 

3. ร้อยละผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (3) 

สูตรคํานวณ = [(1) / (2)] x 100 = 

- - 
ร้อยละ 

52.73 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนทีไ่ด้  
(ถ้าเกิน 5 คะแนน ให้ตัดที่ 5 คะแนน) 
โดย (X) วิทยฯ์เทคโนฯ = 30 
      (X) วิทย์ฯสุขภาพ = 30 
      (X) มนุษย์/สังคม = 20 

สูตรคํานวณ = [(3) / (X)] x 5 = 

- - 

13.18 

= 

5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 
สูตรคํานวณ = (A + B + C) / จํานวนกลุ่มที่มีผลคะแนน 

= 

5 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

ระดับ เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 
หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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รายการข้อมูล 
ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 5 คะแนน 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเปา้หมาย บรรลุเปา้หมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  5 คะแนน 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

2.3-1(1) Proceeding Princess Galyani Vadhana International Symposium 2017 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่าง ๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย  
 

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับสํานักวิชาและสถาบัน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 (3.1) การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร
คํานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้
และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จน
เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับสถาบัน) 
 1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
  8.1(a)  สถาบันมีส่วนร่วมในการอภิปรายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางวัฒนธรรม ศิลปะ 
การศึกษา และหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ อย่างไร 
  8.1(b)  สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ในลักษณะที่เป็นผู้ดําเนินการเอง
หรือที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนหรือไม่ 
  8.1(c)  สถาบันให้การสนับสนุนกับชุมชนทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติอย่างไร 
  8.1(d)  สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี (ภายนอกสถาบัน) ใน
ระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ อย่างไร 
  8.1(e)  สถาบันเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนสังคมด้วยความรู้และทักษะหรือไม่ ถ้าใช่ 
อย่างไร 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 2.3  จํานวนวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
  KPI 2.4  จํานวนโครงการประชุมวิชาการทางด้านดนตรี 
 KPI 2.5  จํานวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ 
  KPI 3.1  จํานวนโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  KPI 3.2  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 
  KPI 3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม 
  KPI 3.4  ร้อยละของจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าศึกษาต่อในสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
  KPI 3.5  ร้อยละของจํานวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในวงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 
  KPI 3.6  จํานวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน 
  KPI 3.7  จํานวนหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการในโครงการศูนย์ต้นแบบ 
  KPI 3.8  จํานวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติ 
  KPI 3.9  จํานวนงานบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหรือว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก 
  KPI 3.10 จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์ 
  KPI 4.14 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันร่วมกับเครื่อข่ายฯ  
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ผลการดําเนินงาน 
ระดับสํานักวิชา 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 สํานักวิชาและสถาบันร่วมกันจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีการศึกษา 2560 โดยเน้นให้มีความ
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาสถาบัน โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งในระดับแผนและระดับโครงการ ดังนี้ 
 

 1) วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

ส่งเสริมให้มกีารบูรณาการการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษา 

โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โครงการ ≥ 3 

ส่งเสริมการเขา้ถึงความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกของ
เยาวชนและบุคคลทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ 
คน ≥ 2,500 

พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชน และ
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน
ทางด้านดนตรีคลาสสกิในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านดนตรีกับการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างสรรค์สังคม 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมี
ความพีงพอใจในด้านการนําความรู้ทีไ่ด้กลับไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ≥ 20 

 

 2) โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กําหนดการ และตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของ
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดการ/ 

สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ “ดนตรีกับการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์และ
สังคม International 
Symposium “Music for 
Human and Social 
Development 2017” 

เม.ย. - ก.ย. 61 
สถาบันฯ 

 รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา 

 คณบดีฯ 

2,000,000 

KPI 2.4 จํานวนโครงการ
ประชุมวิชาการทางด้าน
ดนตร ี

โครงการ 1 

KPI 2.5 จํานวนประเทศ
ของผู้เข้าร่วมในการประชุม
วิชาการ 

ประเทศ 8 

KPI 2.6 จํานวนโครงการ
เผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
เครือข่ายองค์กรภายในและ
ภายนอกประเทศ 

โครงการ 2 
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โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดการ/ 

สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมด้านดนตรีคาส
ลิก (Musique de la Vie) 

ต.ค.60-ก.ย.61 
สถาบันฯ 

 รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา 

 คณบดีฯ 
750,000 

KPI 2.1 จํานวนงานวิจัย/

สร้างสรรค์ของอาจารย์และ

นักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาต ิ งาน 2 โครงการบริการวิชาการ
เพื่อสังคมด้านดนตรีไทย
และดนตรีเอเชีย (Musique 
de la Terre) 

ม.ค. - ก.ย. 61 
สถาบันฯ 

 รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา 

 คณบดีฯ 
617,500 

โครงการศูนย์ต้นแบบ
การศึกษาเรียนรู้ดนตรี
ตลอดชีวิต 

ต.ค.60-ก.ย.61 
สถาบันฯ 

 คณบดีฯ 

2,000,000 
KPI 3.7 จํานวนหน่วยงานที่
ร่วมดําเนินการในโครงการ
ศูนย์ต้นแบบ 

หน่วยงา
น 

1 

 

 3) โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมนอกแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดการ/ 

สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการแสดงดนตรีเพื่อ
สร้างรอยยิ้ม “ดนตรีแห่ง
ชีวิต (Music of Life)” 

มี.ค. - ส.ค. 2561  
โรงพยาบาล 

ศิริราช 

 - รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา 

 - รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 - ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ 

 - นักศึกษา 
 - คณบดีฯ 

150,000 

KPI 3.9 จํานวน
งานบริการวิชาการ
ที่ได้รับการ
สนับสนุนเงนิทุน
หรือว่าจ้างจาก
หน่วยงานภายนอก 

งาน 2 
โครงการพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ร.9 

ต.ค. - พ.ย. 60 

1,000,000 

การจัดแสดงดนตรีภายนอก 
“พิธีเปิดงานมหกรรมหนงัสือ
ระดับชาติ ครั้งที่ 22 (Book 
Expo Thailand 2017)” 

18 ต.ค. 2560 ศูนย์
การประชุม 

แห่งชาติสิริกิติ ์
30,000 

KPI 3.10 จํานวน
ชุมชนหรือองคก์รที่
ได้รับประโยชน์ 

ชุมชน/
องค์กร 

1 

การจัดแสดงดนตรีภายนอก 
“Sustainable Development 
Dinner Talk ของ C asean” 

14 ม.ีค. 2561  
ณ C asean  

ชั้น 10 อาคารไซ
เบอร์เวิลด์ ถ.

รัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

18,000 

การจัดแสดงดนตรีภายนอก  
งานถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

26 ก.ค. 2561 ณ 
สํานักงานใหญ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากัด (มหาชน) 

30,000 
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เป้าหมายของแผน 
1. มีโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างน้อย 3 โครงการ 

ในปีการศึกษา 2560 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ไม่ต่ํากว่า 2,500 คน  
3. ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ทางด้านดนตรีคลาสสิก, โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก, 
โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย, โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรี
ตลอดชีวิต และ โครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิม โดยสี่โครงการแรก ได้รับงบประมาณจากรัฐ ในหมวดงบเงินอุดหนุน 
จํานวน 5,367,500 บาท เพ่ือการดําเนินงาน ซึ่งในโครงการแสดงดนตรีเพ่ือสร้างรอยย้ิม ได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช  

 
โครงการบริการวิชาการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2016 – 2018” 
International Symposium “Music and Socio – Cultural Development of ASEAN 2016 – 2018” งบประมาณ 
2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีเพ่ือการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศอาเซียนและนานาชาติ  

2) เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และ
นานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีแบบพหุวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านสังคมวัฒนธรรม และตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคอาเซียน  

3) เพ่ือเป็นการพัฒนาสถาบันฯ ให้ไปสู่การเป็นเวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีเพ่ือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

4) เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีของประเทศไทยให้มี ความตระหนักและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีคลาสสิกทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ  

5) เพ่ือเป็นการวางรากฐาน ในการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นสถาบันต้นแบบทางด้าน
การศึกษาดนตรีคลาสสิกของภูมิภาค  

2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie) งบประมาณ 750,000 บาท 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสู่
สาธารณชน  

2) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตามภารกิจของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาดนตรี  

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิก ให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งใน
ระดับอุดมศึกษา และโรงเรียน  

4) เพ่ือสร้างความร่วมมือในการทํางานบริการวิชาการทางด้านดนตรีคลาสสิก ระหว่างบุคลากร
ทางด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งในและต่างประเทศ  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

94 

3. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย (Musique de la Terre) งบประมาณ 
617,500 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชียให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตาม
พันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาดนตรี 

2) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย ให้กับสถาบันการศึกษา ทั้ง
ในระดับอุดมศึกษา และโรงเรียน รวมถึงบุคลากรทางด้านดนตรี 

3) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี และสร้างความร่วมมือในการ
ทํางานบริการวิชาการทางด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย ระหว่างบุคลากรทางด้านดนตรีทั้งในประเทศไทย และใน
ภูมิภาคเอเชีย 

4. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต งบประมาณ 2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ  

1) เพ่ือพัฒนาการสร้างแนวทางการเรียนรู้ทางด้านดนตรีที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สาธารณชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านดนตรี 

2) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ให้กับสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอุดมศึกษา 
และโรงเรียน  

3) เพ่ือสร้างแนวทางในการเรียนรู้ทางด้านดนตรีตลอดชีวิต ให้กับสาธารณชนทั่วไป 
5. นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการดําเนินการโครงการแสดงดนตรีเพ่ือสร้างรอยย้ิม เพ่ิมเติมจากโครงการ

การบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน โดยได้รับการสนับสนุน จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
และความร่วมมือจากโรงพยาบาลศิริราช และยังมีโครงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคม  
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน ในการเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน 
3) เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้กับสาธารณชน 

 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันได้ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์สําหรับโครงการตาม
แผนด้านการบริการวิชาการ ที่สอดคล้องเป็นไปตามงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2561 โดยกําหนดกรอบ
ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ การนําไปใช้ประโยชน์ และเป้าหมาย/หรือผู้รับบริการได้มีการดําเนินการที่ส่งผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคมตามแผนที่กําหนด รวมถึงการกําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ
บริการวิชาการของสถาบันฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
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1) กรอบลักษณะการให้บริการทางวิชาการ การนําไปใช้ประโยชน์ และเป้าหมาย/หรือผู้รับบริการ 
ลักษณะการให้บริการทางวิชาการ ลักษณะการนําไปใช้ประโยชน ์

1. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน 

2. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการแบบให้เปล่า 
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการในลักษณะการ

ว่าจ้าง 
4. บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ การวิเคราะห์

และทดสอบ 
5. บริการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา รวมถึงสถานที่ 
6. บริการอื่นๆ เช่น การเป็นวิทยากร คณะกรรมการ ที่มีการขอความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
3. การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
4. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
5. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานบริการวิชาการ 
6. การใช้ประโยชน์โดยการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา

ของสังคม 

เป้าหมาย/หรือผู้รับบริการ 

ภายใน 
- นักศึกษา 
- คณาจารย์ 
- บุคลากรของสถาบัน 

ภายนอก 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป 
- สถานศึกษาระดบัต่างๆ 
- องค์กรภาครัฐ 
- องค์กรภาคเอกชน 

 
 2) แผนการนําไปใช้ประโยชน ์

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้ประโยชน ์

ลักษณะการนําไปใช้ประโยชน ์ ผู้รับบริการเป้าหมาย 

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับ
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม International 
Symposium “Music for Human and Social 
Development 2017” 

- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ - นักศึกษา 
- คณาจารย์ 
- บุคคลากรทางการศึกษาด้านดนตรี 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป 

โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลา
สิก (Musique de la Vie) 

- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
บริการวิชาการ 

- นักศึกษา 
- คณาจารย์ 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทย

และดนตรีเอเชีย (Musique de la Terre) 

โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอด
ชีวิต 

- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ - นักศึกษา 
- คณาจารย์ 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป 

โครงการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม “ดนตรีแห่ง
ชีวิต (Music of Life)” 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
บริการวิชาการ 
- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

- นักศึกษา 
- ผู้ป่วย/บุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล รพ.ศิริราช 
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โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้ประโยชน ์

ลักษณะการนําไปใช้ประโยชน ์ ผู้รับบริการเป้าหมาย 

โครงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 - การใช้ประโยชน์โดยการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ไขปญัหาของสงัคม 
(เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์) 
- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

- นักศึกษา 
- คณาจารย์ 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป 

การจัดแสดงดนตรีภายนอก “พิธีเปิดงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 (Book Expo Thailand 
2017)” 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
บริการวิชาการ 
- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

- นักศึกษา 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป 

การจัดแสดงดนตรีภายนอก “Sustainable Devel-
opment Dinner Talk ของ C asean” 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงาน
บริการวิชาการ 
- การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

- นักศึกษา 
- บุคคลที่สนใจทั่วไป 

 
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันได้ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์สําหรับโครงการ
บริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสําหรับปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
โดยได้มีการดําเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคมตามแผนที่กําหนด รวมถึงการกําหนดให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมรายวิชาต่าง ๆ ของ
นักศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2016 – 
2018” International Symposium “Music and Socio – Cultural Development of ASEAN 2016 – 2018” สํานักวิชา
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อาทิ Professor Dieter Mack Musikhochschule 
Lübeck, Germany), Professor Bernard Lanskey (Yong Siew Toh Conservatory of Music, Singapore), Max Riefer 
(Universiti Teknologi Mara, Malaysia), Professor Nigel Osborne (The University of Edinburgh, United Kingdom), 
Dr. Kat Agres (Research Scientist at A*STAR’s Institute of High Performance Computing (Social & Cognitive 
Computing Department), Singapore), Prof. Robert Cutietta (Dean, Thornton School of Music and the Kaufman 
School of Dance University of Southern California, The United States of America), Assoc. Prof. Narutt Suttachitt, 
Ph.D. (Division of Music Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand), 
Prof.Peter Veale, Studio Musikfabrik (Germany), Prof. Shinuh Lee (Associate Dean College of Music Seoul Na-
tional University, Korea), Dr. Verne de la Peña (Associate Professor and Chairman, Musicology Department, 
College of Music Director of the UP Center for Ethnomusicology, University of the Philippines) เป็นวิทยากรใน
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ซึ่งประกอบด้วย รายวิชา Recital Project, Basic Music Theory, Chamber 
Music รวมถึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ร่วมกับนักศึกษาในช่วงระหว่างการประชุม
วิชาการ รวมถึงได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีเป็นพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ 
ให้แก่นักศึกษาของสถาบัน 

2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต ได้จัดให้นักศึกษาในรายวิชา Recital Project 
และ Major Skill ยังได้นําเสนอผลของการศึกษาผ่านรายการสําหรับวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเป็นการ
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ฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการในการสร้างบทเรียนทางด้านดนตรีคลาสสิก เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนเป็นวงกว้าง รวมถึงความร่วมมือกับสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) เพ่ือ
จัดการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการหนังสือมีเสียง (Connected Stories) 

3. โครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิม นักศึกษาในรายวิชา Chamber Music ได้นําเสนอผลการศึกษาในรายวิชา 
ผ่านการแสดง ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยจัดการแสดงในบทเพลงคลาสสิก ผสมผสานไปกับบทเพลงอ่ืนๆ ที่
นักศึกษาสร้างสรรค์ เพ่ือฝึกฝนทักษะในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคม 

4. นอกจากนี้สํานักวิชาและสถาบันยังได้มีการกําหนดให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก โครงการบริการวิชาการ
เพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie) เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์ของอาจารย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันอีกด้วย และ โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย 
(Musique de la Terre) เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง 
 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการติดตามผลการดําเนินงานการบริการวิชาการในโครงการเยาวชนดนตรีบาง
ย่ีขัน ซึ่งหลังจากการดําเนินงานผ่านงบประมาณของโครงการบริการวิชาการมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Music for Society และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา รวมทั้งมีการบูรณาการให้เยาวชนจากโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสถาบันฯ อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การเข้าร่วมแสดงกับโครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิม ณ โรงพยาบาลศิริราช การเข้าร่วมแสดงโครงการ
บริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก หรือการเข้าชมการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมแสดงใน
โครงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 
 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า  
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา จํานวน 6 โครงการ ที่เป็นการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า ประกอบด้วย 

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2016 – 2018” 
2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสิก (Musique de la Vie) 
3. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย (Musique de la Terre) 
4. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต 
5. โครงการแสดงดนตรีเพ่ือสร้างรอยย้ิม “ดนตรีแห่งชีวิต (Music of Life)” 
6. โครงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 

 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 ทุกโครงการมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน มีการกําหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงการในแผน
ซึ่งประกอบด้วย 1) จํานวนผู้เข้าร่วมตามโครงการ 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
และในภาพรวมของแผน มีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายในทุกตัวชี้วัด ซึ่งเป้าหมายของแผนประกอบไปด้วย มี
โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างน้อย 4 โครงการ ในปีการศึกษา 
2560 และมีผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ไม่ต่ํากว่า 2,500 คน 
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 ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการ จํานวน 6 โครงการ ซึ่งตามการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนในภาพรวม พบว่าการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ มีผู้เข้าร่วม
โครงการจํานวนมากกว่า 2,500 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 85 รวมถึงมี
โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งการดําเนินงานในโครงการต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน ดังนี้  

1. ในด้านการส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
สถาบันฯ ได้จัดให้มีการบูรณาการเข้ากับรายวิชา หรือการสร้างสรรค์ / วิจัยของอาจารย์  โดยในโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก และ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ทางด้านดนตรีคลาสสิก สถาบันฯ ได้
บริหารจัดการให้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการสร้างและการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ของอาจารย์สู่
สาธารณชน และในโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต สํานักวิชาฯ ได้บริหารจัดการให้เป็น
ช่องทางในการพัฒนานักศึกษา ผ่านรายวิชา Recital Project และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีอ่ืนๆ ในการ
จัดทํารายการให้ความรู้ทางด้านดนตรีให้กับโครงการ และในโครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิม จะเป็นการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา Major Skill และ Chamber Music ซึ่งนักศึกษาจะต้องนําบทเพลงที่เรียนรู้จาก
รายวิชา ไปแสดงให้กับสาธารณชนได้ชม ในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 30 ครั้ง 

2. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 2016 – 
2018” International Symposium “Music and Socio – Cultural Development of ASEAN 2016 – 2018” ที่สถาบันฯ 
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อาจารย์ นักวิชาการทางด้านดนตรีจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญดนตรีจากประเทศอาเซียน ผู้นําเสนอผลงาน นักเรียนนักศึกษา โดยกิจกรรมของโครงการมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศในรายวิชา Recital Project รายวิชา Basic Music Theory รวมถึงจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญดนตรี และการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ร่วมกับนักศึกษาในช่วงระหว่างการประชุม
วิชาการ 

3. ในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป สถาบันฯ ได้
จัดให้มีการเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาร่วมรับบริการวิชาการของสถาบันฯ โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนมากกว่า 4,000 คน จากทั้ง 4 โครงการ โดยแบ่งผู้เข้าชมเป็น 4 
กลุ่มได้แก่ 1) ผู้ชมที่เข้าร่วมงาน ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2) ผู้ชมที่ชมการแสดง ณ โรงพยาบาลศิริราช 3) ผู้
เข้าชม Website ศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต ของสถาบันฯ 4) บุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมฝึกซ้อม
และแสดงในโครงการ PGVIM Singers  

4. ในด้านการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชน และ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนทางด้านดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านดนตรีกับการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างสรรค์สังคม สถาบันฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้
เรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีผ่านการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่แตกต่าง ผ่านโครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิมและ
โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประยุกต์เอาองค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างสรรค์สังคมผ่านโครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิม และในโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก ได้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ทางด้านดนตรีที่มี
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ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ผ่านการนําเสนอผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
และการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรี ที่มีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีร่วมกัน 
 

5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
 สํานักวิชาและสถาบันมีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริหารสถาบัน
และสภาสถาบันมาปรับปรุงแผนพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม โดยในปีงบประมาณ 2560 นั้น ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานจากปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  

1. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ เพ่ือการดําเนินงานที่
ครอบคลุมผู้ชมในกลุ่มที่กว้างและหลากหลายขึ้น รวมทั้งมีการจัดทําตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินโครงการมากขึ้น 

2. ในด้านการประเมินผลโครงการ ได้จัดให้มีการประชุม Debrief เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน ใน
โครงการใหญ่ รวมทั้งจัดทํารายงานการประเมินผลโครงการ และรายงานการประเมินผลแผนบริการวิชาการ 

3. ในด้านการดําเนินงาน สถาบันฯ ได้แก้ไขปัญหาขั้นตอนต่างๆ ในการดําเนินงาน โดยมีการประชุม
ร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือทําความเข้าใจในระเบียบต่าง 
ๆ ให้ตรงกันในด้านขั้นตอนการดําเนินงาน 

4. ในด้านการเก็บค่าเข้าชม ในปีงบประมาณ 2561 การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการทั้งหมด ไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการดําเนินงานโดยงบประมาณรัฐ หมวดเงินอุดหนุน และมีการดําเนินการในด้านเงินบริจาค
โดยเพ่ิมเติมจากการรับเงินบริจาคจากการแสดง มาเป็นการทําความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการ เพ่ือลดภาระการใช้งบประมาณรัฐ 

5. มีการวางแผนการจัดสรร และกํากับติดตาม ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้รับผิดชอบส่วนนั้นๆ มีความรับผิดชอบในการร่วมแก้ปัญหาให้ทันท่วงที เพ่ือลดความเสียหายต่อการทํางาน 

การประเมินผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 
1. บุคลากรในการดําเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจาการจัดโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยจํานวนมาก 

หรือมีภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และงานของโครงการบางส่วน ยังไม่มีบุคลากรของสถาบัน
ฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงต้องเป็นการแบ่งงานไปยังส่วนงานบางส่วนที่มีภาระงานอ่ืนอยู่แล้วทําให้ดําเนินการ
ล่าช้า อาทิ การประสานงานสิ่งพิมพ์ การรวมรวมสรุปผลและการจัดทําไฟล์ฐานข้อมูลสําหรับการอ้างอิง 

2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ควรครอบคลุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลายย่ิงขึ้น แม้ว่า
กลุ่มผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้มีความแตกต่างในด้านการเข้าถึงกิจกรรมของสถาบันฯ (ผู้เข้าชมการแสดง และผู้
เข้าชม Website) แต่ยังสามารถสร้างช่องทางอ่ืนๆ ให้กับผู้เข้าชมได้อีก 

3. การติดตามและการประเมินผลโครงการ มีปัญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งมีความซับซ้อนในการ
รายงานผลให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ และมีรูปแบบการรายงานที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยกิจกรรมมีเป็น
จํานวนมาก และไม่สามารถสรุป ประเมินผล และรายงานผลได้ทันเวลา 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1. มีการวางแผนการดําเนินงานในปี 2561 ที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม พร้อมทั้งสร้างให้มี

ความยืดหยุ่นในการจัดตารางกิจกรรมมากขึ้น 
2. เพ่ิมบุคลากร ทั้งในส่วนของพนักงานประจํา และลูกจ้างโครงการ ให้มาดําเนินการในส่วนงานที่ยังไม่มี

ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงาน รวมทั้งมีการจัดสรร แบ่งงาน ที่มีความสมดุลใน
แต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีการกํากับติดตาม ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละส่วน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารงานบุคคล หรือการกําหนดภาระงานที่ชัดเจน (KPI) ในแต่ละรอบการ
ประเมิน  

3. เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ Social Media และสื่อดิจิตอล 
4. ลดจํานวนโครงการ และจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับส่วนงานอ่ืนๆ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 

แนวทางในการพัฒนาแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ 2561 
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาสําหรับการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2561 นั้น สถาบันฯมีการปรับปรุง
แผนจากผลการประเมินของการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1. โครงการบริการวิชาการ เป็นช่องทางสําคัญในการเผยแพร่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี 
จากผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ สู่สาธารณชน 

2. มีการกําหนดกลุ่มชุมชนเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจอ่ืนๆ ของสถาบันฯ ให้มากขึ้น รวมทั้ง
สานต่อการดําเนินงานในโครงการที่ได้รับการตอบรับดี อาทิ โครงการเยาวชนดนตรีบางย่ีขัน โดยจัดให้มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการต่อเนื่องในปี 2561 

3. พัฒนารูปแบบของโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาเข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการ มีการควบคุมคุณภาพของการให้บริการผ่านการคัดเลือกวง
ดนตรีของนักศึกษา รองรับการให้บริการทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบันฯ 

4. ให้ความสําคัญกับการรายงานผลการดําเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ให้กับส่วนงานอ่ืนของสถาบันฯ เพ่ือให้
แนวทางในการบริหารงานของสถาบันฯ เกิดความชัดเจน 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 โครงการบริการวิชาการทุกโครงการของสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักวิชาและ
สถาบัน 
 

ระดับสถาบัน 
1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันได้กําหนดชุมชนและองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ 
ประกอบด้วย 

1. โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนเป้าหมายเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
กับสถาบันฯ รวมทั้งได้เสนอย่ืนความต้องการให้สถาบันฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านดนตรีผ่านกิจกรรม 
“ดนตรีเพ่ือรอยย้ิม” และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นการกําหนดร่วมกันกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
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จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้เนื่องด้วยหน่วยงานร่วมเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ดนตรีสู่ผู้ฟังที่เป็นวงกว้าง รวมทั้งเป็น
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนเป้าหมาย 

2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัยาณิ
วัฒนากับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล ในการผลิตและเผยแพร่รายการเพ่ือ
การศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกที่เป็นการดําเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 

3. นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการดําเนินงานต่อเนื่องในส่วนของการบริการวิชาการกับชุมชนบางย่ีขัน 
ดังที่ได้ดําเนินงานมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 สถาบันฯ และได้พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน
รายวิชา Music for Society และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้งมีการบูรณาการให้เยาวชนจากโครงการ เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง 
 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 
 ชุมชนและองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล มีส่วนในการจัดทําแผนบริการวิชาการของสถาบันดังนี้ 

1. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต เป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล ในปีนี้มีการปรับปรุง
โครงสร้างผู้บริหารของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามากําหนดรูปแบบของรายการที่เหมาะสมต่อไป 
โดยมีการติดตามและรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

2. การดําเนินงานในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันมีการประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดทิศทางใน
การดําเนินงานบริการทางวิชาการโครงการแสดงดนตรีเพ่ือสร้างรอยย้ิมร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท ไทย 
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม รวมถึงหารือในด้านการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนเป้าหมาย โดยทางโรงพยาบาลศิริราชได้เสนอแนะให้จัดวงขับร้องประสานเสียง
ของโรงพยาบาลศิริราช โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. นักเรียนแพทย์ 2. แพทย์ 3. พยาบาล โดยอาจ
ขอความมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใน
การฝึกซ้อม 

 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
 ในปีการศึกษา 2560 มีชุมชนและองค์การเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง ดังนี้  

1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่กับโรงพยาบาลศิริราชอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในทุก วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
โรงพยาบาลศิริราช และจากการแสดงทั้งหมด 30 ครั้ง ที่แสดงเปลี่ยนไปในพ้ืนที่ต่างๆ อาทิ ศาลาศิริราช 100 ปี 
ตึกสยามินทร์ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี และตึกผู้ป่วยนอก ทําให้มีผู้สนใจติดตามการแสดงเพ่ิมขึ้นมากทุกครั้ง รวมไปถึง
การเริ่มเข้ามาเสนอชื่อบทเพลงที่อยากให้นักดนตรีบรรเลง การมีส่วนร่วมในการแสดงกับนักดนตรี (ร้องเพลง และ
บรรเลงเปียโน) รวมทั้งในปีการศึกษา 2560 ได้มีการประสานงานให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งจากทางโรงพยาบาลศิริ
ราช และผู้สนับสนุน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
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2. ในส่วนของโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล สถาบันฯ ได้ดําเนินการส่งเนื้อหาให้กับมูลนิธิ ซึ่งประกอบด้วยเทปรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

PYO รายการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
Discover our Program รายการสุนทรียสนทนา ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงและ

ผู้ประพันธ์ จากรายการแสดงในคอนเสิร์ต 
Discover our Orchestra รายการแนะนําเครื่องดนตรีวงออร์เคสตร้า (Orchestra) โดยสมาชิกวง

ดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
Musique de la vie Series รายการแสดงดนตรี ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านดนตรีคลาสสิก

เพ่ือสังคม "Musique de la Vie et de la Terre" 
PGVIM's Young Artists รายการแสดงโดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
PGVIM's Guest Artists รายการแสดงโดยศิลปินรับเชิญของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

 

 นอกจากนี้สถาบันฯ ได้จัดทํา Website ให้กับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสามารถเข้ามาสืบค้นได้เพ่ิมเติมจาก 
www.pgvim.ac.th/digital 
 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1. ในปีการศึกษา 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการของสถาบันกับชุมชนบางย่ีขัน ซึ่งเป็นตัวอย่าง
หนึ่งของการดําเนินงานที่แสดงให้เป็นว่าเยาวชนของชุมชนบางย่ีขันได้รับการพัฒนา โดยเริ่มจากการเป็นโครงการ
คณะขับร้องประสานเสียงบางย่ีขันในปีการศึกษา 2556 นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการได้รับการพัฒนาทักษะต่อยอด 
โดยเยาวชนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตของสถาบันฯ ในหลายหลายรูปแบบ อาทิ การแสดง
คอนเสิร์ตของโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม (Musique de la Vie) โครงการคณะขับร้องประสานเสียงบางย่ีขัน
ยังได้นํารูปแบบของกิจกรรมทางด้านดนตรีที่ได้รับการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในสถานศึกษาของตนเอง และได้รับ
การสนับสนุนด้านเครื่องดนตรีและการฝึกซ้อมจากสํานักวิชาและสถาบัน ซึ่งในปัจจุบันสถาบันฯ ได้มีการดําเนินการ
สนับสนุนเยาวชนในชุมชนบางย่ีขันมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการด้านดนตรีให้กับเยาวชนในชุมชนด้านดนตรีคลาสสิก ผ่านรายวิชาดนตรีเพ่ือประชาสังคม ซึ่ง
ส่งผลให้เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ มีบทบาทในการเป็นผู้นํากิจกรรมให้กับเยาวชนอ่ืนๆในชุมชน และช่วย
เผยแพร่การสร้างความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการเข้าร่วม/ดําเนินกิจกรรมทางด้านดนตรีด้วยตนเองของ
เยาวชนอ่ืนๆ ผ่านการจัดแสดงดนตรีภายในโรงเรียน/ชุมชน รวมไปถึงการเข้าร่วมชมการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์
ในโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก โดยกลุ่มเยาวชนบางย่ีขัน ที่มาเข้าร่วมเป็นประจํา 

2. สําหรับผลการดําเนินงานในโครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล ที่สถาบันฯ ได้จัดส่งเนื้อหารายการทางด้านดนตรีที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 ทั้งในส่วนของบันทึกการแสดง รายการสั้นแนะนําบทเพลง และ
แนะนําเครื่องดนตรี ทําให้ในปีงบประมาณ 2561 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถที่จะวางแผนใน
การให้บริการออกอากาศเนื้อหาทางด้านดนตรีที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานี โดยนําไปสอดแทรกกับ
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รายการการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ หรือรายการอ่ืนๆ รวมทั้งสถาบันฯ ยังได้จัดทํา Website ให้กับผู้สนใจทั่วไป ซึ่ง
สามารถเข้ามาสืบค้นได้เพ่ิมเติมจากการชมรายการผ่านช่องทางของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
โรงเรียนวังไกลกังวล (3.1-4(1) www.pgvim.ac.th/digital) 
 

5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 โครงการบริการวิชาการของสถาบันได้นําไปสู่ความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้  

1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 30 
สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพัฒนาสถาบัน ฯ ไปสู่การเป็น
เวทีกลางและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่จัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรี ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ เปิดโอกาสให้ บุคลากรทางด้านดนตรี ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน และ
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ใช้ผลงานวิจัย มีประเทศที่เข้า
ร่วมทั้งในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติกว่า 15 ประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งภายใน ประเทศไทย ภูมิภาค
อาเซียน และนานาชาติ รวมกว่า 50 หน่วยงาน และในการจัดงานได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ Professor 
Dieter Mack Musikhochschule Lübeck, Germany), Professor Bernard Lanskey (Yong Siew Toh Conservatory of 
Music, Singapore), Max Riefer (Universiti Teknologi Mara, Malaysia), Professor Nigel Osborne (The University of 
Edinburgh, United Kingdom), Dr. Kat Agres (Research Scientist at A*STAR’s Institute of High Performance 
Computing (Social & Cognitive Computing Department), Singapore), Prof. Robert Cutietta (Dean, Thornton 
School of Music and the Kaufman School of Dance University of Southern California, The United States of 
America), Assoc. Prof. Narutt Suttachitt, Ph.D. (Division of Music Education, Faculty of Education, Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand), Prof.Peter Veale, Studio Musikfabrik (Germany), Prof. Shinuh Lee (Associate 
Dean College of Music Seoul National University, Korea), Dr. Verne de la Peña (Associate Professor and 
Chairman, Musicology Department, College of Music Director of the UP Center for Ethnomusicology, University 
of the Philippines) (3.1-5(1) สูจิบัตรและบทคัดย่องานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2560)  

2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล 

3. โครงการดนตรีเพ่ือรอยย้ิม เพ่ิมเติมจากโครงการการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เป็น
ความร่วมมือระหว่าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งน้ีต้องมีอาจารย์มาจากทุก
คณะ 
 ในปีการศึกษา 2560 สถาบันและสํานักวิชามีจํานวนคณาจารย์ทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งลาศึกษาต่อเต็มเวลา 1 
ท่าน โดยที่เหลือทั้ง 10 ท่าน มีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมทุกท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 
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ตัวอย่างเช่น โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก คณาจารย์แต่ละท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการแสดงในโครงการย่อย มีจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการย่อย 
 

การประเมินตนเอง 
 ระดับคณะวิชา 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัว
บ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

✓ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

✓ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

✓ 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

✓ 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

✓ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
 ระดับสถาบัน 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 
1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยความร่วมมือ

ของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

✓ 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 

✓ 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแขง็ที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 

✓ 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

✓ 5. 
สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

✓ 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 
2 โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้อง
มีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
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ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

*  
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  
 

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับสํานักวิชาและสถาบัน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 (4.1) การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพรว่ัฒนธรรมไทยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 - 7 ข้อ 
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ผลการดําเนินการ  

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 สํานักวิชาและสถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารสถาบันทําหน้าที่กํากับการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการสภาสถาบัน 
 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  
 ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรี สํานักวิชาและสถาบันมีการกําหนดให้การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบัน ร่วมกันจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจของ
สถาบัน ในด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับภารกิจ มีการจัดทําแผน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ (4.1-2(1) แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561) 
 1) วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 

ส่งเสริมให้มกีารบูรณาการการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการที่บูรณาการการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมกับการ
จัดการ เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โครงการ ≥ 2 

ส่งเสริมการเขา้ถึงประสบการณ์ทางด้านดนตรี
คลาสสกิของเยาวชน และบคุคลทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมโครงทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมของสถาบันฯ 
คน ≥ 5,300 

สร้างแนวทางการนําเสนอดนตรีคลาสสิกที่มี
ความเหมาะสมเกี่ยวข้องกับบริบทของสังคม
และวัฒนธรรมไทย 

โครงการที่มีแนวทางการนําเสนอดนตรีคลาสสิกทีม่ีความ
เหมาะสมเกี่ยวข้องกับบริบทของสงัคม และวัฒนธรรมไทย โครงการ ≥ 2 

 

 2) โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กําหนดการ และตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถปุระสงค์ของ
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดการ/ 

สถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ “แสงรุ้งมิจาง
หาย แสงฉายนิรันดร” วง
ดนตรีเยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (PYO) 

ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

สถาบันฯ 

 รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

4,000,000 

KPI 3.4 ร้อยละของจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

ร้อยละ 10 
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กิจการนักศึกษา 
 คณบดี 

KPI 3.5 ร้อยละของจํานวน
นักศึกษาของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาในวงดนตรี
เยาวชนสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (PYO) 

ร้อยละ 15 

จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ (ประกันคุณภาพ) 

โครงกา
ร 

1 

โครงการแขง่ขันวงดนตรี
นานาชาติ รางวัลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณฺวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ 
ประจําปี 2560 

ม.ค.60 - 
ก.ย.61 

สถาบันฯ 

 รองอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 คณบดี 
 ดร.ชัญพงศ์  

3,000,000 

KPI 3.4 ร้อยละของจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

ร้อยละ 10 

KPI 3.6 จํานวนประเทศของ
ผู้เข้าร่วมในการแข่งขันวง
ดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน 

ประเทศ 5 

โครงการพัฒนานักศกึษาสู่
การการพัฒนาวิชาชีพด้าน
ดนตร ี

ต.ค.60 - 
ก.ย.61 

สถาบันฯ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 คณบดี 1,000,000 

KPI 3.4 ร้อยละของจํานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

ร้อยละ 10 

 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทาํนุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม  
 สํานักวิชาและสถาบัน โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบันให้ความสําคัญใน
การกํากับติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กําหนดให้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม  
 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ 
ซึ่งการดําเนินงานในโครงการต่างๆ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการ
ดําเนินงานผ่านโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ สถาบันฯ ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนานักศึกษา
สู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ประจําปี 2561 โดยนักศึกษานําเสนอผลงานจากรายวิชา Chamber Music และ Major Skill ในการจัด
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กิจกรรมการแสดง และเข้าร่วมการแข่งขันของโครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนา
วิชาชีพด้านดนตรี มีวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโครงการร่วมไปกับ กิจกรรมขององค์การนักศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัด
แสดงดนตรี ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่เปิดการศึกษาทางด้านดนตรี ซึ่งเป็นการได้ลงมือปฏิบัติงาน
จริง และเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรี นอกจากนี้ นักศึกษาของสถาบันฯ ยังต้องเข้า
ร่วมโครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉาย นิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งในบทบาท
ของเยาวชนดนตรีในวง หรือการบริหารจัดการการแสดงของวง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาที่อยู่ในข้อตกลง
อีกด้วย และมีโอกาสได้ร่วมงานกับหน่วยงานในความร่วมมือหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมดุริยางค์ทหารบก, 
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, ฝ่ายดนตรี 
กองสวัสดิการ สํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, สํานักการสังคีต กรมศิลปากร  

2. สถาบันฯ ส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าถึงประสบการณ์ทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชน 
และบุคคลทั่วไป ผ่านการจัดการแสดง / การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ โดยใน
ปีงบประมาณ 61 นั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า 5,000 โดยแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชนดนตรี ที่ร่วมบรรเลง ผู้ชม ผู้เข้า
แข่งขัน หรือผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงบุคลากรทางด้านดนตรีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ อีกด้วย  

3. ในด้านการสร้างแนวทางการนําเสนอดนตรีคลาสสิกที่มีความเหมาะสมเกี่ยวข้องกับบริบทของสังคม
และวัฒนธรรมไทยนั้น สถาบันฯ ได้สอดแทรกการดําเนิน งานดังกล่าว ผ่านกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันฯ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน ดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา และโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี โดยการจัดแสดงหรือการจัดกิจกรรมในรายการ
ต่างๆ ของทั้งสองโครงการนั้น ได้จัดให้มีการคัดเลือกบทเพลงที่สามารถเข้าถึงได้จากผู้ชมทั่วไป รวมทั้งมีการ
ประยุกต์ใช้สื่ออ่ืนๆ อาทิ สื่อวิดีทัศน์ เพ่ือการสื่อสารกับผู้ชมได้กว้างขึ้น หรือการสร้าง การมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
พ้ืนที่ ผ่านกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ / การแสดง / กิจกรรมนักศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนา
วิชาชีพด้านดนตรี ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี และส่งเสริมให้นักศึกษาของ
สถาบันฯ ได้เรียนรู้แนวทางในการทํางานจริง ตามสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมในพ้ืนที่ 
 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สํานักวิชาและสถาบันมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้มีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือรับการ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน), บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด, บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ รวมถึงสร้าง
เครือข่ายในการทํางานที่ครอบคลุมขึ้น 

2. มีการขยายพ้ืนที่ในการจัดแสดง เข้าสู่กลุ่มผู้ชมกลุ่มอ่ืนเพ่ิมเติมจากเดิม โดยในปี 2561 สถาบันฯ ได้
จัดการแสดงในพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น อาทิ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โบสถ์ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฯลฯ 
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3. มีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายประกัน
คุณภาพ ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุโครงการ เพ่ือทําความเข้าใจในขั้นตอนการดําเนินงานและลดปัญหาความ
ซ้ําซ้อนในการทํางาน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ชม โดยใช้ระบบออนไลน์ในการจองที่นั่ ง  รวมทั้ งเ พ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างกลุ่มผู้ชมใหม่ๆ 

5. พัฒนาระบบการถ่ายทอดสดการแสดงคอนเสิร์ต เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับชมสําหรับผู้ชมทั้งในและ
ต่างประเทศ , ผู้ชมที่ไม่สะดวกเดินทางมารับชม และเป็นการขยายกลุ่มผู้ชมได้กว้างขึ้นและรวดเร็วขึ้น 

การดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 2561 พบปัญหาและ
อุปสรรคในการ ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

1. การดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง
ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ยังไม่สามารถมีหลักฐานประกอบการอ้างอิงถึงการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติได้ 

2. บุคลากรในการดําเนินงานไม่เพียงพอ หรือมีภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากการ
บริหารจัดการโครงการ รวมทั้งบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และงาน
ของโครงการบางส่วน ยังไม่มีบุคลากรของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงต้องเป็นการแบ่งงานไปยังส่วนงาน
บางส่วนที่มีภาระงานอ่ืนอยู่แล้วทําให้ดําเนินการล่าช้า อาทิ การประสานงานสิ่งพิมพ์ 

3. การติดตามและการประเมินผลโครงการ มีปัญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งมีความซับซ้อนในการ
รายงานผลให้กับส่วนงานอ่ืนของสถาบันฯ เนื่องด้วยกิจกรรมมีเป็นจํานวนมาก และไม่สามารถสรุป ประเมินผล และ
รายงานผลได้ทัน 

4. ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ค่อนข้างสั้น เนื่องจากมีกิจกรรมจํานวนมาก และ
กลุ่มผู้ชมยังไม่กว้างขวางมากพอที่จะสามารถติดตามกิจกรรมของสถาบันฯ ทั้งหมดได้ 

5. เนื่องด้วยมีการประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทําให้
เพ่ิมขั้นตอนของการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสาร ทําให้ต้องใช้
ระยะเวลาของการดําเนินการมากขึ้น 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะต่อสาธารณชน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาท ิ

1. จดหมายข่าวสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา PGVIM NEWSLETTER ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้ตีพิมพ์
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

2. มีการจัดทํา PGVIM Schedule ที่รวบรวมข้อมูลการแสดงคอนเสิร์ตตลอดทั้งปี จัดพิมพ์ออกมาเป็น
รูปเล่ม เพ่ือเผยแพร่การประชาสัมพันธ์แก่สถาบันการศึกษาทั่วไป และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ
(http://www.pgvim.ac.th/en/program_book/2018/) 

3. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อโทรทัศน์ โครงการ “แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” วง
ดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการดําเนินการบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์และการแสดงคอนเสิร์ตวง
ดุริยางค์เยาวชน โดยศิลปินรับเชิญทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และนําออกเผยแพร่ในโครงการศูนย์ต้นแบบ
การศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิตผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวล 
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4. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ  (www.pgvim.ac.th, www.facebook.com/PGVIM, 
www.facebook.com/PrincessGalyaniVadhanaYouthOrchestra/) 
 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 สถาบันฯ มีการดําเนินการในด้านการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผ่านโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี ้

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ใน
ฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตราบจนสิ้นพระชนม์ 

2. เพ่ือยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ 
3. เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ นักดนตรีเยาวชนที่สนใจในดนตรีคลาสสิก

และแวดวงวิชาการของประเทศไทย 
4. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในการเป็นผู้สร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพ

ระดับนานาชาติ 
5. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมมือกันในระดับนานาชาติ การดําเนินโครงการแข่งขันใน

ปีงบประมาณ 2561 นี้ เป็นการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1) Category A: Large Ensemble 2) Category B: Chamber Ensemble และ 3) Category C: Duo for Piano 
and One String or Wind Instrument) มีผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย 
สําหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จํานวน 7 
คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ 
  1) Prof. Avedis Kouyoumdjian, Austria (Chairperson) 
  2) Gaël Rassaert, France 
  3) Néstor Manuel Pou Rivera, Spain 
  4) Richard Bissill, United Kingdom 
  5) Joost Flach, Netherland 
  6) Leslie Tan, Singapore 
  7) Filippo Lattanzi, Italy 
  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้มีการดําเนินการโครงการ "แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Princess Galyani Vadhana Instiute of Music Youth Orchestra ที่มีวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทย สู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ผ่านประสบการณ์การการฝึกทักษะ
จริงในการทํางานด้านดนตรี 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพ 
3. เพ่ือสร้างโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการบรรเลงในรูปแบบวงออร์เคสตร้าและมี

โอกาสในการแสดงต่อหน้าสาธารณชน 
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4. เพ่ือพัฒนาบทบาทความเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยตาม
พันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
  โดยในการดําเนินการโครงการ สถาบันฯ ได้ เปิดรับสมัครเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุต่ํากว่า 22 ปี เข้าร่วมคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทางวิชาชีพ (วงดุริยางค์
กรมศิลปากร และวง Thailand Philharmonic Orchestra) เข้าร่วมคัดเลือกเยาวชนร่วมแสดงในฤดูกาลคอนเสิร์ตปีที่ 5 
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และเยาวชนดนตรีได้ประสบการณ์ได้ทํางานร่วมกับวาทยกร
ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี 
ประเทศสวีเดน และได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตปิดการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส Le concert de clôture des célébrations du 160ème anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et la Thaïlande เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
บางรัก จัดโดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสถานทูตฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย และการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิม
พระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ 
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 

การประเมินตนเอง 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ 
2. จัดทําแผนด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

✓ 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

✓ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

✓ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

✓ 7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ
 

ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 
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หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

*  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการกํากับ 
ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

ตัวบ่งช้ี    
 ระดับคณะวิชา  จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
 ระดับสถาบัน  จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (5.1) การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบนั 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดับคณะ) 
 1. (สถาบัน) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ 

     (คณะ) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 2. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

    (คณะ) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

 3. (สถาบัน) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จาก ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

    (คณะ) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  

 5. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
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     (คณะ) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  

 7. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

    (คณะ) ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนฎ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 1(a)  พันธกิจ เป้าหมาย ของสถาบันคืออะไร และตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคตอย่างไร 
 1(b)  สถาบันมีกลยุทธ์ระยะยาวซึ่งสะท้อนพันธกิจของสถาบันอย่างไร 
 1(c)  เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาบ่งบอกถึงพันธกิจของสถาบันอย่างไร 
 1(d)  สถาบันมีการจัดลําดับความสําคัญของงานของสถาบันอย่างไร (ในบริบทระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ) และจุดเน้นอย่างไร (ถ้ามี) 
 1(e)  สถาบันดําเนินงานภายใต้กรอบหรือมาตรฐานระดับชาติอย่างไร 
 1(f)  ความเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร 
 1(g)  สถาบันมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอะไร และข้อมูลดังกล่าวถูกใช้ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันตามพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันอย่างไร 
 2.2(c)  สถาบันมีส่วนร่วมในความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติอย่างไร 
 2.2(e)  นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในระดับนานาชาติเม่ือสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 
 2.2(f)  สถาบันมีคณาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการดําเนินงานของหลักสูตรหรือไม่ 
 4.1(d)  คณาจารย์มีส่วนร่วมอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน (อาทิการเป็นกรรมการ คอนเสิร์ต 
การจัดการกิจกรรมต่าง ๆ) 
 4.1(e)  คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนอย่างไรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิพากษ์ผลสะท้อนอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาคุณสมบัตินี้ในนักศึกษา 
 5.2(a)  แหล่งที่มาทางด้านการเงินของสถาบันคืออะไร และแหล่งที่มาดังกล่าวมีหลักประกันความม่ันคง
อย่างไร 
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 5.2(b)  สถาบันมีมาตรการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าหลักสูตรจะมีทุนที่เพียงพอในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 5.2(c)  สถาบันมีกระบวนการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับสํานักวิชาภาควิชา หลักสูตร และ
ผู้สอนรายบุคคลอย่างไร 
 5.2(d)  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการวางแผนการเงินระยะยาวของสถาบันคืออะไร 
 5.2(e)  สถาบันมีกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงอย่างไร5.3(a) สถาบันมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ (ด้านเทคนิคการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และ อ่ืน ๆ) เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปะ 
 5.3(b)  สถาบันมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
 6.1(a)  สถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรและนักศึกษาอย่างไร 
 6.1(b)  นักศึกษาและบุคลากรสื่อสารกันอย่างไร 
 6.1(c)  การสื่อสารระหว่างหลักสูตรภายในสถาบันมีการจัดการอย่างไร 
 6.1(d)  สถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรไม่เต็มเวลาอย่างไร ทั้งที่เป็นอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน และ
บุคลากรภายนอก (อาจารย์รับเชิญ และกรรมการสอบ) 
 6.1(e)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 6.2(a)  โครงสร้างการจัดการของสถาบันมีลักษณะอย่างไรในเชิงของคณะกรรมการและบุคลากร
ระดับสูง และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงสร้างนี้อย่างไร 
 6.2(b)  สถาบันมีกระบวนการในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างไร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยใคร 
 6.2(c)  ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับสูงของสถาบันมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน 
 6.2(d)  สถาบันมีตัวแทนบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอในโครงสร้างการบริหารและการตัดสินใจของ
สถาบัน 
 6.2(e)  สถาบันมีหลักฐานอะไรในการแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการบริหารและกระบวนการตัดสินใจของ
สถาบันมีประสิทธิภาพ 
 8.2(a)  สถาบันมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านดนตรีและวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร 
 8.2(b)  สถาบันมีแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับวิชาชีพทางด้านศิลปะอย่างไร 
 8.2(c)  สถาบันมีการสนับสนุนให้หลักสูตรมีปฏิสัมพันธ์กับวิชาชีพทางศิลปะอย่างไร 
 8.2(d)  สถาบันมีการประเมินและติดตามความต้องการของสายวิชาชีพอย่างไร 
 8.2(e)  สถาบันมีส่วนร่วมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร 
 8.3(a)  ทรัพยากรและระบบการจัดส่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเป็นอย่างไร 
 8.3(b)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(นักศึกษา ผู้ชม ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีในระดับอ่ืน ๆ) มีความสอดคล้องกับกิจกรรมของ
สถาบัน (หลักสูตรการศึกษา 
โครงสร้างการบริหาร ปฏิทินการศึกษา รายการแสดงดนตรี และอ่ืน ๆ) 
 8.3(c)  สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างไร 
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 8.3(d)  สถาบันมีการดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าความถูกต้องของข้อมูลจะเป็นมาตรฐาน
ของการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 4.3 ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
 KPI 4.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 KPI 4.5  จํานวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล 
 KPI 4.6  ร้อยละความสําเร็จของการดาเนินงานตามแผนของแต่ละส่วนงาน 
 KPI 4.7  จํานวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกลไก กระบวนการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน 
 KPI 4.8  ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 KPI 4.9  อัตราการคงอยู่ของจํานวนบุคลกรที่ปฏิบัติงานอยู่กับสถาบันฯ เกิน 3 ปี 
 KPI 4.10 จํานวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
 KPI 4.11 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 KPI 4.12 จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบัน 
 KPI 4.13 (1) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทาแผนแม่บททางการเงิน 
 KPI 4.13.(2) ร้อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนแม่บททางการเงิน 
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ผลการดําเนินงาน:  
1. (สถาบัน) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 
      (คณะ) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี 
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสํานักวิชา 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสํานักวิชา และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยได้ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร และได้เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภา
สถาบันพิจารณาอนุมัติ มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารสถาบันจัดทําแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา พ.ศ. 2557 - 2561; 5.1-1(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2556 วันเสาร์ที่ 
16 มีนาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา; 5.1-1(3) 
สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT) 
 2. ผู้บริหารของสถาบันสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมแต่ละฝ่าย โดยในส่วนของสํานักงานมีการจัดประชุม Morning Brief 
เป็นประจําทุกสัปดาห์ และในส่วนของสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์มีการจัดประชุม Monday Meeting เพ่ือให้พนักงาน
และคณาจารย์ได้รายงานผลการดําเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางในการ
ปรับปรุง และมีการอภิปรายผลการดําเนินงานภาพรวมในที่ประชุมทั้งในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน เป็น
ประจําทุกเดือน และได้มีการประมวลผลการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและวาง
แผนการดําเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
 3. สํานักวิชาและสถาบันได้ดําเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการในการนําเสนอกิจกรรมและโครงการที่จําเป็นต่อการพัฒนา
สถาบัน โดยแยกเป็นแผนงานด้าน 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ และ 4) การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมีการกําหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (5.1-1(4) แผนปฏิบัติราชการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ; 5.1-1(5) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และได้เสนอ
คณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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 4. มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี โดยแยกตามหน่วยงาน แผนงาน และเงินทุน ซึ่งสอดคล้องกับพันธ
กิจของสถาบัน และมีแผนการจัดทําเกณฑ์การจัดสรรและการใช้งบประมาณ โดยมีการจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาภาพรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และแนวโน้มค่าใช้จ่ายในแต่ละปีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (5.1-1(6) สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2561 ; 5.1-1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 3 
พฤษภาคม 2560 วาระ 5.1 สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 5. มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรด้านการเงิน โดยวางแผนการหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ เช่น 
ดอกเบี้ยรับซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 5.1-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 
2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วาระ 4.3.1 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือน 
ตุลาคม 2560 – เดือน ธันวาคม 2560) (5.1-1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2561 
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.4.1 รายงานสมุดบัญชีเงินฝาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ;; 5.1-1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.4.1 รายงานสมุดบัญชีเงินฝาก สถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561) 
 6. สถาบันมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่สํานักวิชา หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับ โดยได้ดําเนินการ
จัดส่งแผนปฏิบัติการประจําปี และดําเนินการจัดประชุมให้ประชาคมรับทราบอย่างทั่วถึง โดยในปีการศึกษา 2561 
สํานักวิชาและสถาบันได้ดําเนินการประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561``` โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ และความเข้าใจในการดําเนินงานภาพรวมของสถาบัน (5.1-1(11) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.6.3 รายงานผล
โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 7. มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิชาในพันธกิจหลักด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
การเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (5.1-1(12) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 วาระ 1.2.3.2 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2); 5.1-1(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 วาระ 4.2.1 พิจารณารายงานการประเมินผลแผนการ
บริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 และ (ร่าง) แผนบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561) 
 8. คณะกรรมการบริหารสถาบันได้กํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน เป็นประจําทุกไตรมาส (5.1-1(14) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ 4 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560); 
5.1-1(15) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบ
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วาระที่ 1.2.4.3 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 ( เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 
2560)) 
 9. คณะกรรมการสภาสถาบันติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําผลข้อมูลแจ้งให้
หน่วยงานนําไปใช้ในการวางแผนงบประมาณปีต่อไป (5.1-1(16) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 วัน
พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือน 
กรกฎาคม – เดือน กันยายน 2560); 5.1-1(17) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานผลการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 
(เดือน ตุลาคม – เดือน ธันวาคม 2560)) 
 10. งานการเงินและบัญชีจัดทํารายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของสถาบันให้คณะ
กรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาสถาบัน พิจารณาเป็นประจําทุกไตรมาส 5.1-1(18) รายงานการ
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 รายงานการเงินประจําปี
งบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2560); 5.1-1(19) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.3.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 ((เดือน ตุลาคม - เดือน 
ธันวาคม 2560)) 

คณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน ได้ให้ข้อคิดเห็นที่นําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้มีการปรับปรุงแผน ในประเด็นที่สําคัญ และมีโครงการที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  
 11. ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นวาระที่ 2 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ได้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ฉบับใหม่ เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันดนตรีในระดับนานาชาติ 
โดยในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการพิจารณาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แนวโน้ม ผลกระทบ
ของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประเด็นท้าทายอ่ืน 
ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจน ชุมชน สังคม และประเทศ (5.1-1(20) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 
1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 การแถลงนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดย อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 
 12. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับใหม่ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) การวิจัย 2) การเรียนการสอน 3) การบริการสังคม 4) โครงสร้างพ้ืนฐาน 5) องค์กรและการจัดการ 
6) การเงิน 7) ทรัพยากรบุคคล และ 8) การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
มาตรการ รวมถึง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในการดําเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม (5.1-1(21) แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)) 
 13. เป้าหมายในการพัฒนาตามแผน แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 
1-2 ปี มีเป้าหมาย 1) เป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกระดับชาติ 
2) มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก ทั้งในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน และ 3) มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ใน
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ระดับชาติ ระยะ 3-5 ปี มีเป้าหมาย 1) เป็นที่ยอมรับในด้านการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งความรู้ทางด้านดนตรี
คลาสสิกระดับภูมิภาค 2) มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับ
ภูมิภาค ระดับดีมาก และ 3) มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 14. สถาบันได้ดําเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับใหม่ ให้สํานักวิชา 
หน่วยงาน รวมถึงบุคลากรทุกระดับทราบ ในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพ 
เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 
 15. สถาบัน ได้มีแผนแม่บททางการเงินเพ่ือบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (5.1-
1(22) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 
4.4.7 พิจารณา (ร่าง) แผนแม่บททางการเงินเพ่ือบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  
 

2. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทีป่ระกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
(คณะ) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ในปีการศึกษา 
2560 มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับ
สํานักวิชา และหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  
 2. โดยในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2556 มี
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาที่ 776,331.23 บาท เป็นค่าใช้จ่ายต่อจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่จริงในปีการศึกษา 2560 
จํานวนทั้งสิ้น 97 คน โดยข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตและความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย 1) รายจ่ายจริงงประเภทงบดําเนินงาน 
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จากรายการการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน และค่าสาธารณูปโภค 2) ข้อมูลค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3) 
ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ 4) ข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ปี
การศึกษา 2560 และ 5) ข้อมูลนักศึกษาหัวจริง ปีการศึกษา 2560 โดยในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
บัณฑิตใช้เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการคํานวณ แต่ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตเพียงหนึ่งหลักสูตร จึงใช้รายจ่ายจริงตาม 1) และ 2) มา
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คํานวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตทั้งหมดไม่ได้มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการคํานวณแต่อย่างใด ทั้งนี้หากมี
การคํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มจํานวนตามแผนทั้ง 4 ชั้นปี ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดอาจสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษาก็จะมีอัตราที่ต่ําลง เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2560 สถาบันมีนักศึกษาจํานวน
ทั้งสิ้น 97 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จํานวน 31 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 38 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวน 14 
คน และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 14 คน  
 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาไว้ จํานวน 21,050,000
บาท ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการศึกษา จํานวน 15,750,000 บาท ค่าใช้จ่ายแผนรับนักศึกษา จํานวน 
650,000 บาท ค่าใช้จ่ายแผนจัดการเรียนการสอน จํานวน 1,300,000 บาท ค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา จํานวน 
3,150,000 บาท ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนาอาจารย์ จํานวน 200,000 บาท ด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันฯ มี
บุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 40 คน เป็นบุคลากรฝ่ายวิชาการจํานวน 11 คน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนจํานวน 29 คน มี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรจํานวน 2,694,900 บาท (5.1-2(1) สูตรการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร, 
5.1-2(2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา หน้า 8, 5.1-2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 19 
กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560, 5.1-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 ในปีการศึกษา 2560  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังใช้ สูตรการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
ของปีการศึกษา 2559 
 4. ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร การคํานวณความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ใช้วิธีการคํานวณ
ความคุ้มค่าของหลักสูตรโดยพิจารณาในแง่ของความคุ้มทุน โดยใช้ความสัมพันธ์ของกําไร (Profit) ต้นทุน (Cost) 
ปริมาณ (Quantity) และรายรับ (Revenue) พบว่า ณ จุดคุ้มทุน สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์จะต้องมีจํานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 381 คน แต่ในปีการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาจริง จํานวน 66 คน ซึ่งน้อยกว่าจํานวนนักศึกษา ณ 
จุดคุ้มทุน คิดเป็นร้อยละ 82.66 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่นํามาใช้ในการคํานวณความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา ต้นทุนผันแปรประกอบไปด้วย ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา และค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ซึ่งงบดําเนินงานและค่าเสื่อมราคาที่นํามาคํานวณเป็นต้นทุน
คงที่นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 120 คน ทั้ง 4 ชั้นปี และ
ค่าเสื่อมราคาที่นํามาคํานวณนั้น เนื่องด้วยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ 
และมีการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนประจําอาคารเรียนเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มีต้นทุนคงที่
สูงเกินกว่าหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (5.1-2(5) รายงานผลการวิเคราะห์ต้นต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตและ
ความคุ้มค่าของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 
 5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ด้านประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อจํานวนนักศึกษา 30 คน เท่ากับ 930,458.98 บาท ปีการศึกษา 2559 มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตต่อจํานวนนักศึกษา 66 คน เท่ากับ 776,331.23 บาท ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีการศึกษา 2559 ลดลง
จากปีการศึกษา 2558 เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเข้าใหม่
จํานวน 38 คน (เป้าหมาย 30 คน) คนเป็นร้อยละ 126.67 นักศึกษาคงอยู่ จํานวน 66 คน (เป้าหมาย 90 คน) คิด
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เป็นร้อยละ 77.33 ผลผลิตในปีการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาเข้าใหม่สูงว่าแผนที่กําหนด และจํานวนนักศึกษา
คงอยู่ต่ํากว่าเป้าหมาย ซึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีแผนที่จะรับนักศึกษาในปีต่อ ๆ ไปให้มากกว่าเป้าหมายที่
กําหนดปีการศึกษาละ 30 คน เพ่ือทดแทนจํานวนนักศึกษาในปีก่อนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้านประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาจึงยังไม่สามารถวัด
ระดับความสําเร็จในด้านประสิทธิผลของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา และนายจ้างมีความพึงพอใจต่อ
ผลงานการทํางานของบัณฑิต หรือศึกษาต่อในสาขาเดิมเพ่ิมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ 
 6. โอกาสในการแข่งขัน ในปัจจุบันความสนใจในการศึกษาด้านดนตรีศึกษามีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําได้เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น ค่าเล่าเรียนหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อยู่ที่ 92,500 บาท ต่อภาคการศึกษา ซึ่งสูงกว่าค่าเล่าเรียนใน
หลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยชั้นนําอ่ืน ๆ ที่อยู่ระหว่าง 53,500 – 72,500 บาท ต่อภาคการศึกษา แต่ทั้งนี้
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ทุกคน ทุน
ละ 75,000 บาท และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอีกด้วย 
 

3. (สถาบัน) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
   (คณะ) ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 1. มีการดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ ในปีการศึกษา 
2560 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม มีการดําเนินงานดังนี้ 
 2. สถาบันได้กําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม และดุลยพินิจของผู้ร่วมประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 1. ระดับของโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึงความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมใน
ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1) 2. ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดย
เกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับองค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง 
และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยมาก (1) 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) 
กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (17-25) สูง (10-16) ปานกลาง (4-9) น้อย (1-3)  
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 3. แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 
2561 (5.1-3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 1.2.5.3 เรื่อง รายงานแผนการดําเนินงานการบริหารความเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 4. แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบัน
ออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 3) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 5) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เช่น การเงินงบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ และ 6) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (5.1-3(2) 
แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561) 
 5. มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 11 ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก 3 ประเด็น คือ 1) 
ประเด็นการต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2) ประเด็นภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ประเด็นการเกิดอัคคีภัย ประเด็นทีมีความเสี่ยงระดับสูง 6 ประเด็น คือ 1) ประเด็น
การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบัน 2) ประเด็นอุปกรณ์การเรียนการสอน หรือสื่อการ
เรียนการสอนสูญหาย 3) ประเด็นความเสี่ยงต่ออุทกภัย 4) ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับนักศึกษา (จํานวน
นักศึกษาทางด้านดนตรีลดจํานวน) 5) ประเด็นอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน และ 6) ประเด็นการ
จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประเด็นทีมีความเสี่ยงระดับปานกลาง 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็น
อัตราการเติบโตของสถาบันไม่สอดคล้องกับอัตรากําลัง 2) ประเด็นระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้อง
กับการดําเนินงานในปัจจุบัน โดยสถาบันได้มีมาตรการตามแผนการจัดการความเสี่ยง จํานวน 24 มาตรการ  
 6. คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการกํากับติดตามให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผน และมี
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และนํารายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน พร้อมข้อเสนอแนะ ทุก 6 เดือน และมีการนําผลการประเมิน ฯ และข้อเสนอแนะ มา
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
 7. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน พบว่า ส่งผลให้ระดับของความเสี่ยงลดลงใน  
4 ประเด็นความเสี่ยงจาก 11 ประเด็นความเสี่ยง มีมาตรการซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการจํานวน 17 มาตรการ (เป็น
มาตรการต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพ่ิมเติมที่ยังไม่มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่กําหนด) ทั้งนี้ใน
บางประเด็นความเสี่ยงมีการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดแต่ยังไม่มีผลให้ระดับความเสี่ยงลดลง เนื่องจากเป็น
การดําเนินการเพียงบางส่วน ยังไม่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด เช่นมาตรการจัดทําเอกสาร คู่มือและ
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ, มาตรการให้บุคลาการได้รับการอบรมด้านการเบิกจ่ายเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น 
 8. คณะทํางานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสาเหตุที่ทําให้ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงในบางประเด็นเกิดจากยังไม่มี
การดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด หรือ ดําเนินการเพียงบางส่วน เช่น ประเด็นความเสี่ยงต่ออุทกภัย, ประเด็น
ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานในปัจจุบัน เป็นต้น โดยในบาง
ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้แล้ว แต่อาจมีการนําไปสู่ประเด็นความเสี่ยงใหม่ อาทิ ประเด็นความเสี่ยง
อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนการสอนสูญหาย อาจทําให้เกิดประเด็นความเสี่ยงในด้านการหา
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ครุภัณฑ์ไม่เจอ หรือ ประเด็นความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ที่อาจมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเพลิง
ไหม้ จึงทําให้เกิดเป็นประเด็นความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย 
 9. คณะทํางานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการกํากับดูแล ติดตาม การดําเนินงานตามมาตรการใน
ประเด็นความเสี่ยงระดับสูงถึงสูงมากที่ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ เช่น ความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงต่ออุทกภัย, การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น และให้
ความสําคัญกับประเด็นความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง โดยกําหนดบุคคลผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง
ดังกล่าว และให้จัดทําแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารภายใน 30 วัน และควรมีการกํากับดูแล ติดตาม การ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ และนําประเด็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 3 หรือจัดทําแผนการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ควรมีการประชุมประเมินแผนการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน และจัดทําแผนการดําเนิน งานการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในคราวเดียวกัน 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
สามารถอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน ในปีการศึกษา 2561 มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารในทุกระดับมีการกํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันฯ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนการดําเนินงานต่างๆ ให้กับบุคลากรทราบในการ
จัดโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5.1-4(1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการจัดโครงการ
สัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และได้มีการรายงานผลของ
โครงการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ที่สถาบันกําหนดไว้มากย่ิงขึ้น 
 2) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสามารถดําเนินการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ถูกต้องตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่สถาบันกําหนด 
 3) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสามารถวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันได้ (5.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งที่ 12/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.6.3 รายงานผลโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
 นอกจากนี้ สํานักวิชาและสถาบันฯ ได้มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากโครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 อีกทั้ง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่
ปรากฏได้ชัดในที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เป็นประจําทุกเดือนหรือ 2 ครั้ง/เดือน และในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  ที่มีการกําหนดให้มีการประชุมทุกเดือน โดยจากการประชุมจะมีการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานที่เป็นในส่วนของรายงานการเงินและรายงานแผนการดําเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในทุกรายไตรมาส (5.1-4(3) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 17 
มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 
(เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560) ตามตัวชี้วัด (แก้ไขเพ่ิมเติม)) ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ดังนี้  
 1) แผนการจัดการศึกษา หัวข้อ จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับหรือรับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติทางด้านดนตรี สถาบันฯ ควรจัดทําคําจํากัดความของคําว่า "ยอมรับคืออะไร" "ยอมรับในระดับชาติคือ
อะไร" และ "ยอมรับในระดับนานาชาติคืออะไร" ทั้งนี้อาจตั้งเกณฑ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยพิจารณาว่า
ร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจนขนาดของงานที่จัด 
 2) แผนงานบริการวิชาการ  
 - หัวข้อ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสามารถนําความรู้ที่ได้กลับไปใช้
ประโยชน์ ที่ได้ผลการดําเนินงานสะสม (ไตรมาส 4) สูงกว่าแผน ควรนําไปใช้ในการปรับแผนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ใกล้เคียงกับแผน 
 - หัวข้อ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสามารถนําองค์ความรู้ด้านดนตรีไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างสรรค์สังคม ได้ผลการดําเนินงานสะสม (ไตรมาส 4) สูงกว่าแผน 
ควรนําไปใช้ในการปรับแผนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับแผน และควรแก้ไขข้อความในหัวข้อเป็น ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคาดว่าสามารถนําองค์ความรู้ด้านดนตรีไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์และสร้างสรรค์สังคม 
 3) หัวข้อร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บททางการเงิน ควรให้หมายเหตุว่าการดําเนินงานจัดทํา
แผนแม่บททางการเงินในส่วนของเงินรายได้สถาบันฯ ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
 4) หัวข้อ จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรดําเนินการ
ปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของสถาบันฯ เช่น อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 5) หัวข้อ จํานวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรดําเนินการปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการดําเนินงานของสถาบันฯ และเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการ
ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินกิจการด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาทิ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้อย่างเด่นชัดจากการรายงานการรับจ่ายเงิน และรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561) 
และ สิ้นสุด ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561) โดยมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่สถาบันฯ 
กําหนดไว้ (5.1-4(4) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 
2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานการรับจ่ายเงิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561) และ สิ้นสุดไตรมาส 3 (เดือนเมษายน – เดือน
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มิถุนายน 2561)) นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ดําเนินการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
(5.1-4(5) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ระเบียบ
วาระที่ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ 
อนุปริญญา วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร พ.ศ. ....) 

 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ให้บริการ สร้างความเชื่อม่ัน 
และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มารับบริการจากสถาบันฯ เช่น มี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใน
เรื่องการเรียนการสอน การดําเนินชีวิตในระหว่างศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษา อีกทั้งได้ดําเนินการจัดโครงการ
วงขับร้องประสานเสียงบุคคลทั่วไป (PGVIM Singers) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปโดยไม่จํากัด
เพศและวัยเข้ามาร่วมเรียนรู้ วิธีการและเทคนิคการขับร้องประสานเสียง เป็นต้น 

 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้มีโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของสํานักงานสถาบันฯ และสํานักวิชาฯ 
(5.1-4(6) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา พ.ศ. 2559) และผู้บริหารได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในที่
กําหนดโดยจัดทําภาระงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือสามารถติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีที่หนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ครั้งที่สองให้ประเมิน
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน ซึ่งระบบการประเมินของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาจะมีการประเมินวัดด้านผลสัมฤทธ์ิและด้านสมรรถนะของพนักงาน (5.1-4(7) ข้อบังคับว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2557; 5.1-4(8) 
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน แบบประเมิน ผู้ประเมิน และค่าน้ําหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันประเภทวิชาการ; 5.1-4(9) ประกาศสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน แบบประเมิน ผู้ประเมิน และค่าน้ําหนักขององค์ประกอบใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันประเภทปฏิบัติการ) 

 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ โดยการนําเสนอผ่านเว็บไซต์ ข่าวสารสถาบันฯ และรายงานประจําปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านกิจการนักศึกษา ด้านแผนและงบประมาณ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้าน
บุคคล กายภาพ ฯลฯ อีกทั้ง ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจํา
ทุกปี และเข้าร่วมในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) เป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง 5.1-4(11) เว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
www.pgvim.ac.th)) 

 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
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ต่าง ๆ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม
ของสถาบันฯ หรือช่องทางสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา www.pgvim.ac.th 
และการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงต่อผู้บริหาร ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถนําข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ มาพิจารณาและกําหนดแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป  

 7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการกระจายอํานาจ
หน้าที่โดยมอบอํานาจการตัดสินใจในการบริหารและดําเนินงานขอบข่ายงานความรับผิดชอบผ่านโครงสร้างการ
บริหารงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ประกอบไปด้วย การอนุญาต อนุมัติ ลงนามในหนังสือหรือเอกสาต่าง ๆ 
และการจัดตั้งคณะทํางานหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอธิการบดีได้
มอบอํานาจไปที่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานักงานสถาบันฯ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในด้านการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย เพ่ือนํามาใช้เป็นวิธีการ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงานของสถาบันฯ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในทุกปีคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาจะดําเนินการจัดทํา ปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง
แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดําเนินการประกาศใช้ต่อไป 

 9. หลักความเสมอภาค (Equity) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน
ต่างๆ ทั้งในส่วนของสํานักวิชาและสถาบันฯ เช่น การเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย การบริการวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการโครงการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ถิ่นกําเนิด 
ศาสนา เชื้อชาติ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยสถาบันฯ จะเห็นได้จากการทํางานร่วมกันระหว่าง 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป  

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช้หลักการหาข้อตกลง
ร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการประชุมร่วมกันผ่านคณะกรรมการในชุดต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการสภาสถาบันฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และบุคลากรสถาบันฯ ในการร่วมกันพิจารณาเรื่อง
ต่าง โดยมุ่งเน้นฉันทามติ 
 นอกจากนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้มีการจัดทําแบบการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสามารถสรุปแบบประเมินดังกล่าว 
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้  
 1. ผลโดยรวมการประเมินหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(2.83 คะแนน) 
 2. ผลโดยรวมการประเมินหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  (2.89 
คะแนน) 
 3. ผลโดยรวมการประเมินหลักการตอบสนอง (Responsiveness) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.20 คะแนน) 
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 4. ผลโดยรวมการประเมินหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(3.04 คะแนน) 
 5. ผลโดยรวมการประเมินหลักความโปร่งใส (Transparency) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.27 
คะแนน) 
 6. ผลโดยรวมการประเมินหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.26 
คะแนน) 
 7. ผลโดยรวมการประเมินหลักกระจายอํานาจ (Decentralization) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง (2.45 คะแนน) 
 8. ผลโดยรวมการประเมินหลักนิติธรรม (Rule of Law) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.20 
คะแนน) 
 9. ผลโดยรวมการประเมินหลักความเสมอภาค (Equity) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.14 
คะแนน) 
 10. ผลโดยรวมการประเมินหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (3.10 คะแนน) 
 ภาพรวมสรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจภาพรวมจากแบบการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับความพอใจอยู่ในระดับมาก (3.03 คะแนน) (5.1-4(10) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันพุธที่ 15 สิงหาคม 
2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.5.1 รายงานผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

5. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 
    (คณะ) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 มีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
ในปีการศึกษา 2560  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. สถาบันฯ มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานสถาบัน ได้รับความรู้ และความเข้าใจในการดําเนินงานภาพรวมของสถาบัน (5.1-
5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/260 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 วาระ 4.4.1 
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขออนุมัติโครงการสัมมนา 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 2. สํานักวิชาและสถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม และส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือนํามาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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 3. สํานักงานสถาบันได้ดําเนินการจัดประชุม Morning Brief เป็นประจําทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
บุคลากรสายสนับสนุนมีการดําเนินการจัดการความรู้ ด้วยการนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานในที่
ประชุม เพ่ือช่วยให้การจัดระบบงานในแต่ละส่วนงานมีขอบเขตที่ชัดเจน และช่วยให้การประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และ
อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในส่วนงานต่างๆ  
 4. สํานักวิชาได้ดําเนินการจัดการประชุมคณาจารย์ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพ่ือเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือที่จะนําไป
วางแผนการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 5. สถาบันฯ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยมีการสนับสนุนให้พนักงานสถาบันเข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาในด้านต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มศักยภาพ (5.1-5(2) 
รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบที่  2  ในวันพุธที่ 14  กุมภาพันธ์  2561 การประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 2  พฤษภาคม 2561 วาระ 1.2.5.1) 
 6. สถาบันฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในส่วน
ของสํานักงานและในส่วนของการจัดโครงการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ ของสถาบัน โดยได้จัดให้มี โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560 (5.1-5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.5.1 รายงานผลโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560)  
 7. ในปีการศึกษา 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล
ไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยได้พิจารณาเห็นว่า “คู่มือการปฏิบัติงาน” เป็นผลงานชิ้นสําคัญในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาชีพของบุคลากร ตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตําแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ ที่
สังกัด กพอ. ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานถูกกําหนดให้เป็นผลงานรูปแบบหนึ่งในการกําหนดตําแหน่งในทุก ๆ ระดับ ทั้ง
ตําแหน่งชํานาญการ หรือเชี่ยวชาญ รวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการคู่มือการปฏิบัติงาน จึงถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้า
มาปฏิบัติงานใหม่ รวมไปถึงผู้ต้องการเรียนรู้การทํางานในกระบวนการ รวมทั้งยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการใน
ประเด็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการได้อีกด้วย 
 8. สถาบันได้สนับสนุนให้บุคลากรบางส่วนของสถาบันเข้ารับการอบรมสัมมนาการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
ซึ่งปรากฏผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ สถาบันจึงได้จัดทําโครงการการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรภายใน
สถาบันทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  
  1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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  2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนากระบวนการและ
ความก้าวหน้า ในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
  3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเพ่ือน
ร่วมงานได้ 
  4) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําองค์ความรู้ด้านการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้  
 9. จากการติดตามความก้าวหน้าภายหลังการอบรมสัมมนาการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากร
ในส่วนงานต่างๆ ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานดังต่อไปนี้  
  1) คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
  2) คู่มือการจัดทําคําของบประมาณ 
  3) คู่มือการจัดการประชุม 
  4) คู่มือการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารเลี้ยงรับรอง 
 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  
 มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยในปีการศึกษา 2560 มีแผนการดําเนินงานย่อย 3 แผนงานประกอบด้วย 1) แผนพัฒนาบุคลากร 2) 
แผนการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน และ 3) แผนบริหารงานบุคคล มีผลการดําเนินงานดังนี้  

 แผนพัฒนาบุคลากร 
 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปีงบประมาณ 2561 งานบุคคลได้จัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ ข้อมูลพ้ืนฐาน และ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรภายในสถาบัน ทั้งนี้มีการนําผลการประเมินในปีงบประมาณ 2560 มาใช้
ประกอบการจัดทําแผนในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีข้อเสนอสังเกตในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 1) การอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีผู้เข้าร่วมโครงการต่ํากว่าเป้าหมายเม่ือเทียบกับโครงการ
อ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาที่จัดอบรมทับซ้อนกับกิจกรรมอ่ืนของสถาบัน ประกอบกับเป็นโครงการที่ดําเนินใน
ระหว่างเวลาทําการของสถาบัน 2) งบประมาณที่ตังไว้สําหรับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถใน
แต่ละตําแหน่งหน้าที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากจํานวนผู้ปฏิบัติของสถาบันเพ่ิมมากขึ้น และค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรมีอัตราที่สูง และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน 1) ทําการสํารวจความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน 2) ปรับเพ่ิมงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2561 (5.1-6(1) แผนพัฒนา
บุคลากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2561) 
 2. แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2561 (5.1-6(2) รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 วาระ 3.3 โครงการ
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยโครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ สํานักวิชาและสถาบันได้จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการเพ่ิมขึ้นจาก 
1,694,900 บาท ในปีงบประมาณ 2560 เป็นจํานวน 2,694,900 บาท และปรับปรุงรูปแบบของการดําเนินงานให้
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สอดคล้องกับเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้คือ 1) การสัมมนาเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 50,000 บาท 2) โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 39,900 บาท 3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ในแต่ละตําแหน่งหน้าที่ งบประมาณ 405,000 บาท 4) โครงการกิจกรรม ๕ ส. ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
งบประมาณ 20,000 บาท 5) โครงการติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบประมาณ 200,000 บาท 6) โครงการสัมมนาเรื่องความโปร่งใสในการทํางานและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน งบประมาณ 10,000 บาท 7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไปประชุม/ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริหารการศึกษาในสถาบันดนตรี งบประมาณ 500,000 บาท 8) โครงการเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ 
งบประมาณ 150,000 บาท 9)โครงการสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา งบประมาณ 600,000 
บาท 10) โครงการการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ 850,000 บาท 
 3. คณะกรรมการบริหารสถาบันได้กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ผลการประเมินในภาพรวมของแผน แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีจํานวน 10 
โครงการ สิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการตามแผนแล้ว
เสร็จ จํานวน 9 โครงการ มีโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ เป็นงบประมาณเบิกจ่ายทั้งหมด 
900,906.50 บาท (เก้าแสนเก้าร้อยหกบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 33.43 ของงบประมาณทั้งหมด เป็น
งบประมาณคงเหลือทั้งหมด จํานวน 1,793,993.50 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาท
ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 66.57 ของงบประมาณทั้งหมด แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
มีตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการ
ดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย มีตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จํานวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจํานวน 1 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมาย
จํานวน 1 ตัวชี้วัด  

ลําดับ รายการตัวช้ีวัด เป้าหมาย  ผล หน่วย 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) 
1 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน 85 100 ร้อยละ 

2 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาและนําความรู้กลบัมาใช้
ประโยชน์  

75 100 ร้อยละ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
1 KPI 4.10 จํานวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหาร

องค์กร 

2 1 คน 

2 KPI 4.11 ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 90 100 ร้อยละ 
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ทั้งนี้ได้สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาดังนี ้ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การประมาณการงบประมาณที่สูงเกินจริง 1. มีการกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม 

2. การกําหนดตัวชี้วัดของโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์
โครงการ 

2. ทบทวนการกําหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมิน
โครงการ/แผนงานให้มีความสอดคล้องตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถเก็บ
ข้อมูลผลการดําเนินงานได้ครบตามตัวชี้วัดตามแผนสํานัก
งบประมาณและตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

3. งบประมาณโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขออนุมัติไว้ 
50,000 บาท แต่ใช้ในการดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวจริง 
3,266 บาท เนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาที่จัดนั้นผู้บริหารและ
คณาจารย์ ติดภารกิจ จึงมีความเป็น ที่ต้องดําเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าวฯ ภายในสถาบันฯ จึงทําให้งบประมาณ ที่ขออนุมัติไว้กับ
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงไม่สอดคล้องกัน(ต่ํากว่าแผนที่ตั้งไว้) 

3. สถาบันฯ ควรที่จะดําเนินการ ดังนี้  
    3.1 ปรับลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติของโครงการดังกล่าวฯ 
    3.2 ปรับระยะเวลาของการดําเนินการของโครงการดังกล่าวฯ 
    3.3 แจ้งบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วกันเมื่อโครงการได้รับการ
อนุมัติแล้ว 
     

4. โครงการสัมมนาเรื่องความโปร่งใสในการทํางานและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีแต่พนักงาน (สายปฏิบัติการ) และ
ผู้บริหารบางท่านที่ข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่พนักงานสถาบัน 
(สายวิชาการ) ไม่ได้เข้าร่วม 

4. สถาบันฯ ควรที่จะดําเนินการ ดังนี้  
    4.1 กําหนดให้การเข้าร่วมในโครงการต่างๆ เป็น KPI ของ
พนักงานทุกคน 
    4.2 ชี้แนะและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญ เนื่องจาก โครงการดังกล่าวฯ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง
รับรู้ในเรื่องของความโปร่งใสในการทํางานและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมภิบาลในการทํางานซึ่งเป็นสิ่งที่
ทุกคนต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานทั้งสายวิชาการและปฏิบัติการ คณาจารย์ และผู้บริหาร
ทุกคนต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการทํางาน  

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปประชุมดูงาน / 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารการศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ขออนุมัติงบประมาณไว้ 500,000 บาท แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 สถาบันได้
พาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ณ 
สถาบันดนตรีย่งเสี่ยวโถว (Yong Siew Toh Conservatory of Mu-
sic) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Sin-
gapore) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สถาบันฯ ได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาโดยพาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรไป
จังหวัดภูเก็ตแล้ว จึงทําให้งบประมาณของโครงการดังกล่าวที่ขอ
อนุมัติไว้ไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

5. สถาบันฯ ควรดําเนินการ ดังนี้  
    5.1 ปรับลดงบประมาณของโครงการดังกล่าว 
    5.2 สํารวจความต้องการของบุคลากร 
    5.3 ปรับแผนในการดําเนินการของโครงการดังกล่าวฯ  
เนื่องจากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปประชุมดงูาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารการศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมกร
รบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (กบส.) แล้ว ดังนั้น ควรที่จะมี
การวางแผน   ให้ชัดเจนว่าสมควรที่จะจัดโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
และถ้าตั้งงบประมาณของโครงการดังกล่าวไว้แล้วก็ควรที่จะต้องมี
การใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นจริงๆ ควรมี
การตรวจสอบและกลั่นกรอง รายละเอียดของโครงการดังกล่าวให้
ชัดเจนก่อนเสนอขออนุมัติงบประมาณ จากผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6. โครงการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ที่ขออนุมัติงบประมาณไว้ 850,000 บาท สถาบันฯ ไม่ได้
มีการดําเนินจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามแผนที่กําหนดไว้จึงทําให้
จํานวนที่ขออนุมัติไว้มีการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าที่กําหนด  

6. สถาบันฯ ควรที่จะดําเนินการ ดังนี้ 
    6.1 ปรับวิธีการในการดําเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวเพื่อให้
ได้ลูกจ้างชั่วคราวตามแผนที่ตั้งไว้ 
    6.2 ปรับลดงบประมาณที่ขออนุมัติ 
    6.3 ปรับลดจํานวนของลูกจ้างชั่วคราว 
    6.4 สํารวจความต้องการจากส่วนงานต่าง ๆ   

7. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้บริหารของสถาบันเข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารจํานวน ๑ ราย คือ อาจารย์ ดร.
อโณทัย นิติพน ตําแหน่งอาจารย์ปะจํา เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร International Deans’ Coures for Southeast Asia ระยะ
ที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย Osnabruck และกรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวัน
ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รวมระยะเวลา 10 วันทําการ) 
ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จํานวน 2 ท่าน 

7. สถาบันฯ ควรกําหนดให้การพัฒนาตนเองของผู้บริหารเป็น KPI 
ของผู้บริหาร 
เนื่องด้วยผู้บริหารของสถาบันฯ ทั้งหมดควรได้รับการพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กรซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) KPI 4.11 ร้อยละ
ของจํานวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 20 เนื่องจากบุคลากรได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนางานในตําแหน่งงานของตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบุคลากรของสถาบันฯ มองถึงความเติบโต
ในสายงานของตนเอง (Career Path) ผู้บริหารก็เช่นกันควรได้รับ
การพัฒนาด้านการบริหารองค์กรทุกคน   

8. จํานวนโครงการที่ขออนุมัติไว้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
จํานวนมากเกินไป จึงทําให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานไม่
อยากที่จะเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ เนื่องจากบาง
โครงการที่สถาบันฯ จัดไม่มีผู้บริหาร และพนักงาน (สาย
วิชาการ) เข้าร่วม จึงทําให้โครงการที่จัดนั้นไม่บรรลุผลตามที่ตั้ง
ไว้   

8. ควรมีการสํารวจความต้องการของบุคลากรความสําคัญของ
โครงการแต่ละโครงการอย่างแท้จริงและความความคุ้มค่าในการ
จัดโครงการต้องได้รับประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรทุกคน หรือ
อาจจะนําโครงการที่สามารถจัดรวมกันได้โดยมีวัตถุประสงค์
เดียวกันแล้วนํามาจัดรวมกันเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และ
เวลาของผู้บริหาร และบุคลากรในสถาบันฯ ไปได ้

9. บุคลากรไม่ค่อยให้ความสําคัญความร่วมมือหรือความสนใจ
ในการเข้าร่วมจึงทําให้การดําเนินการจัดโครงการต่างๆ ของ
สถาบันฯ ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

9. สถาบันฯ ควรมีการดําเนินการ ดังนี้  
   9.1 กําหนดให้การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของบุคลากร เป็น KPI            
ของบุคลากรทุกคน 
    9.2 สร้างแรงจูงใจและจิตสํานึกให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของโครงการต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น 
    9.3 ปรับลดจํานวนโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ  

 

7. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
    (คณะ) ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
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 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสํานักวิชา และสถาบัน และได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานสํานักวิชาและสถาบันตามปกติ โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

7.1 การควบคุมคุณภาพ 
1. ผู้บริหารในทุกระดับให้ความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ มีนโยบายกําหนดไว้อย่างชัดเจน 

ครอบคลุมระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ในปีการศึกษา 2560 กําหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพในทุกระดับตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.1-7(1) ข้อบังคับสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557) 

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

3. มีการประชุมชี้แจงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เม่ือวันที่ 20 - 21 เมษายน 2561 และเม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (5.1-7(6) 
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน 2560) 

4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย 1) อ.ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน ๑ ท่าน ประกอบด้วย 1) นายนพดล 
บุญเดช (5.1-7(7) ตารางสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน) 

7.2 การตรวจสอบคุณภาพ 
 1. ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันและสํานักวิชาได้ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการดําเนินงาน การ
กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน มีการปรับกระบวนการบริหารงานให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ โดยกําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการและแผนงาน ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการทํางานและแผนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในแผนงานดังต่อไปนี้ 1) 
แผนปฏิบัติราชการ 2) แผนงบประมาณ 3) แผนงานบุคคล 4) แผนบริหารความเสี่ยง 5) แผนการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7.3 การประเมินคุณภาพ 
 1. สถาบันได้รายงานผลการประเมินแผนงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้แก่บุคลากรในทุกระดับของสถาบัน
รับทราบ ในระหว่างการประชุมติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2560 (5.1-7(8) โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เม่ือวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลาน
หลวง กรุงเทพมหานคร และโครงการปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ
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วัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันที่ 20 - 22 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด
ภูเก็ต 
 2. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานในทุกระดับเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา 2561 และกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร (5.1-7(9) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 2560) 
 3. สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (5.1-7(10) คําสั่งสถาบันฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560) เพ่ือทํา
หน้าที่ตรวจประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันในทุกระดับ ตามแผนและกําหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพศึกษาภายใน ได้จัดทําไว้ ทั้งนี้ยังมีคณะผู้ตรวจประเมินจากหน่วยงานอ่ืนๆ เข้าตรวจประเมินประจําปี
ในหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจประเมินจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 

การประเมินตนเอง 
ระดับคณะวิชา 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวสิัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทัง้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูแ่ผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบตัิการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

✓ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงนิที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธภิาพ ประสทิธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน รม และกําหนดตัวบง่ชี้
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

✓ 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

✓ 4. บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

✓ 5. 
ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรูท้ัง้ทีม่ีอยู่ในตัวบุคคล ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหลง่เรียนรู้อื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

✓ 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

✓ 

7 ดําเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกทีเ่หมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ฎงของการบริหารงาน
คณะตามปกตทิี่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ระดับสถาบัน 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบตัิการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์

✓ 

2. การกํากับติดตามสง่เสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิที่ประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใชจ้่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บคุลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธภิาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

✓ 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเด ิ

✓ 4. บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

✓ 5. การกํากับติดตามสง่เสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

✓ 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

✓ 

7 การกํากับติดตามสง่เสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 4 คะแนน 

 
หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 6 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ 4 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 1 

5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2557 - 2561 

5.1-1(2) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2556 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

5.1-1(3) สรุปผลการวิเคราะห ์SWOT 

5.1-1(4) แผนปฏิบัติราชการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-1(5) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และได้เสนอคณะกรรมการสภา
สถาบัน ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

5.1-1(6) สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 

5.1-1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที ่3 พฤษภาคม 2560 วาระ 
5.1 สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

5.1-1(8)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วาระ 
4.3.1 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2560 – เดือน 
ธันวาคม 2560)  

5.1-1(9)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ระเบียบ
วาระที่ 1.2.4.1 รายงานสมุดบัญชีเงินฝาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 

5.1-1(10)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 1.2.4.1 รายงานสมุดบัญชีเงินฝาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561) 
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5.1-1(11)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2559 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 1.2.6.3 รายงานผลโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

5.1-1(12)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 วาระ 
1.2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) 

5 .1-1(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 วาระ 
4.2.1 พิจารณารายงานการประเมินผลแผนการบริการวิชาการและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2560 และ (ร่าง) แผนบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
2561) 

5.1-1(14)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ 4 มกราคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 
กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560) 

5.1-1(15) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
ระเบียบวาระที่ 1.2.4.3 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 ( เดือน
ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560)) 

5.1-1(16) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที ่15 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.5 
รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – เดือน กันยายน 2560)  

5.1-1(17) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 
รายงานผลการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – เดือน 
ธันวาคม 2560)) 

5.1-1(18) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.3 
รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2560) 

5.1-1(19) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
ระเบียบวาระที่ 1.2.3.1 รายงานผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาส 1 ((เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2560)) 

5.1-1(20) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 
การแถลงนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดย อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 

5.1-1(21) แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 2 

5.1-2(1)  สูตรการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
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5.1-2(2)  หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนักศึกษา หน้า 8 

5.1-2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.1-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.1-2(5) รายงานผลการวิเคราะห์ต้นต้นทุนต่อหน่วยการผลิตบัณฑิตและความคุ้มค่าของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 3 

5.1-3(1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 1.2.5.3 เรื่อง รายงานแผนการดําเนินงานการบริหารความเสียงสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-3(2) แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 4 

5.1-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 แนวทางการจัดโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 
ระเบียบวาระที่ 1.2.6.3 รายงานผลโครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-4(3) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 
(เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2560) ตามตัวชี้วัด (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

5.1-4(4) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 1.2.4 รายงานการรับจ่ายเงิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ้นสุดไตรมาส 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561) และ สิ้นสุดไตร
มาส 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2561) 

5.1-4(5) รายงานการประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 
ระเบียบวาระที่ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นต่างๆ อนุปริญญา วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเกียรติบัตร พ.ศ. .... 
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5.1-4(6) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2559 

5.1-4(7) ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้าง
ของสถาบัน พ.ศ.2557 

5.1-4(8) ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน แบบประเมิน ผู้ประเมิน และ
ค่าน้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันประเภทวิชาการ 

5.1-4(9) ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน แบบประเมิน ผู้ประเมิน และ
ค่าน้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันประเภทปฏิบัติการ 

5.1-4(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 8/2561 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 และวัน
พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.5.1 รายงานผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 5 

5.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/260 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 วาระ 
4.4.1 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ
อนุมัติโครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-5(2) รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบที่  2  ในวันพุธที่ 14  
กุมภาพันธ์  2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 2  พฤษภาคม 
2561 วาระ 1.2.5.1 

5.1-5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 7 
มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1.2.5.1 รายงานผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 6 

5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2561 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 - 6 

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

5.1-7(2)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.1-7(3)  คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

5.1-7(4)  คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักวิชา 

5.1-7(5)  คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
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5.1-7(6)  แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา 
และสถาบัน 2560 

5.1-7(7) ตารางสรุปกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

5.1-7(8) โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.1-7(9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันและลูกจ้างของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 
2560 

5.1-7(10) คําสั่งสถาบันฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 (คณะ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 (สถาบัน) 

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันมีหน้าที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ 
และคณะกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีการดําเนินการ
ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
ระดับคณะ (ระดับสถาบัน) 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) 
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้ 
  - (ระดับคณะ) กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
  - (ระดับสถาบัน) กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร (และคณะ) ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
  - (ระดับคณะ) ทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
  - (ระดับสถาบัน) หลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก 
  - (ระดับคณะ) กรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  - (ระดับสถาบัน) สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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แนวทางการประเมินผลในระบบ MusiQuE 
 1(h)  ผลการประเมินกระบวนการคุณภาพภายในถูกนําไปใช้ในการสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
สถาบันอย่างไร 
 2.1(b)  สถาบันมีการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอย่างไร 
 2.1(c)  การศึกษาระหว่างหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อโยงกันหรือไม่ และผลการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับ ́Polifonia Dublin Descriptors ́/AEC และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติหรือไม่ 
 2.1(d)  สถาบันมีความยืดหยุ่นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ได้อย่างไร 
 2.1(e)  สถาบันมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรอย่างไร 
 2.1(g)  การวิจัยมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างไร 
 2.2(d)  นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอย่างไร 
 5.1(a)  อาคารและสถานที่ (ห้องเรียน ห้องซ้อม หอแสดง) มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 5.1(b)  เครื่องดนตรีที่ใช้มีจํานวนและมาตรฐานเหมาะสมหรือไม่ 
 5.1(c)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 
 5.1(d)  ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกในด้านการฟัง และการให้บริการมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 7(a)  สถาบันมีนโยบายการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร 
 7(b)  หลักสูตรได้รับการตรวจสอบและความถี่ในการดําเนินการอย่างไร 
 7(c)  การประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้รับการติดตามและตรวจสอบ
อย่างไรในระดับสถาบัน 
 7(d)  สถาบันมีกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อนโยบาย
การประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภายในของสถาบัน 
 7(e)  กระบวนการประกันคุณภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีส่งผลหรืออิทธิพลต่อ
กันอย่างไร 
 7(f)  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนของวิชาชีพทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกัน
คุณภาพมีส่วนร่วมในการกระบวนการประกันคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างไร 
 7(g)  กระบวนการประกันคุณภาพของสถาบันมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างไร 
 7(h)  กระบวนการพัฒนาคุณภาพถูกใช้ในระดับสถาบันเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในมุมกว้างระดับ
สถาบันและระดับหลักสูตรอย่างไร 
 7(i)  บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร 
 7(j)  ภาพรวมวัฒนธรรมคุณภาพของสถาบันมีลักษณะอย่างไร 
 

ตัวช้ีวัดและการประเมินผล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 KPI 1.11  จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติ 
 KPI 1.12 จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (MUSIQUE) 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) 
 สํานักวิชาและสถาบันมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสํานักวิชา ดังนี้ 
 1. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีนโยบายให้ความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ และมีข้อบังคับสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งกําหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน มีรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายและคณบดี
เป็นกรรมการ และ ผู้อํานวยการสํานักงานสถาบันเป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไก การดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พร้อมทั้งแผนงานใน
การปรับปรุงพัฒนา และนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (5.2-1(1) ข้อบังคับสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557)  
 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครอบคลุมภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 3. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพทําหน้าที่กํากับดูแล ติดตาม การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในทุกระดับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (5.2-1(2) และ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2560 เม่ือ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 วาระที่ 4.1.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อคณะอนุกรรมการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2561 วันพุธ
ที่ 4 เมษายน 2561 วาระที่ 1.2.2.1 รายชื่อคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร และวาระที่ 4.1.2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันรับการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ในระดับหลักสูตร จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 
เปลี่ยนเป็น วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวาระที่ 4.1.3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันรับการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 ในระดับสํานักวิชาและระดับสถาบัน จากเดิมวันพุธที่ 22 
สิงหาคม 2561 เปลี่ยนวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานการบริหารคุณภาพองค์กร และ
คู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัดคุณภาพที่ สกอ. กําหนด และจัดทํารายงานผลคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน (5.2-1(4) คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560) 
 4. มีกําหนดการประชุมชี้แจงมอบหมายความรับผิดชอบให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน เม่ือวันที่ 22 - 23 เมษายน และ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให้  
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  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
เป็นผู้จัดทํารายงานประเมินตนเอง และรับผิดชอบดําเนินการประเมินหลักสูตร มีกําหนดรับการประเมินคุณภาพใน
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 
  2) สํานักวิชาและสถาบันมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชาและสถาบัน
เป็นผู้จัดทํารายงานประเมินตนเอง และรับผิดชอบดําเนินการประเมินคุณภาพสํานักวิชาและสถาบัน มีกําหนดรับ
การประเมินคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 
 5. สํานักวิชาและสถาบันมีระบบสารสนเทศ PGVIM BOX และ GOOGLE DRIVE เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและ
แบ่งปันข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษา และดูแล
ระบบ และผู้รับผิดชอบการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 
อย่างเป็นระบบ 
 6. คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการกํากับดูแลให้หลักสูตรและสํานักวิชารายงานผลการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกที่กําหนดให้คณะกรรมการบริหารสถาบันรับทราบ/พิจารณา ดังนี้  
  1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
  2) การรับนักศึกษา 
  3) การบริหารจัดการรายวิชา และการกําหนดผู้สอน ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก 
  4) การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ก่อนการเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามรายละเอียดของ
รายวิชา มีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ในทุกรายวิชา และมีการปรับปรุงรายวิชา และ
หลักสูตร ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
  5) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
  6) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  7) การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) สํานักวิชา และสถาบัน มีการนําเสนอ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา เพ่ือนําผลการประเมิน
คุณภาพไปพัฒนาการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (5.2-1(18) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560วาระ 1.2.2.2 รายงานการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ; 5.2-1(19) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้ง
ที่ 10/2560 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 วาระ 1.2.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก
วิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ; 5.2-1(20) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 วัน
พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วาระ 1.2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชาและ
สถาบัน ปีการศึกษา 2559 (ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2559 – เดือน กรกฎาคม 2560) 
 7. มีการดําเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE 
QA online) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายที่ สกอ. กําหนดขึ้น โดยดําเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่าน
ระบบเครือข่ายของสถาบัน จากนั้นสถาบันจัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและ
สถาบันได้ดําเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 8. ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิชาและสถาบันได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้า
รับการอบรมเพ่ิมพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 4/2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2561 และ การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 
1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  
 จากกระบวนการทํางานด้านการประกันคุณภาพ ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ยังขาดการกํากับติดตามผล
การดําเนินการโดยตรงในการรายงานผลการประกันคุณภาพ เพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบ กํากับ ดูแล และ
ติดตาม มีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงเพ่ิมกระบวนการ Pre-Audit ด้านการประกันคุณภาพ จะส่งผลดีต่อการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นตามระบบและกลไก ดังรูป 
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และมีปฏิทินการดําเนินงานตามแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 

ทบทวนแผนและแตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน 

กรกฎาคม 2561 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมลูพื้นฐานต่างๆ เพื่อทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ได้แก ่
- แผนงานดา้นประกันคุณภาพ 
- ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 
- ผลการประเมินแผนฯ ด้านตา่งๆ  
- ผลการประเมินโครงการตามแผนฯ 
- ผลการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน 

จัดทํา 
- แผนและปฏิทินปฏิบัติงานประจําป ี
- แผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน 
- โครงการและกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562  

(อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง) 

จัดส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม ตามที่ สกอ. ดําเนินการจัดอบรมผู้ตรวจ ตลอดปีการศึกษา  
สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 

(ตามปฏิทินที่ สกอ. กําหนด) 

กิจกรรม “การพัฒนานักศึกษาด้วยระบบคุณภาพ สําหรับนักศึกษาใหม”่ กันยายน 2561 

ติดตามการดําเนินงานตามแนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการตรวจประเมินในทุก
ระดับ (Pre - Audit) 
- ครั้งที่ 1 รอบ 4 เดือน 
- ครั้งที่ 2 รอบ 8 เดือน 
- ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน 

 
 

1-7 ธันวาคม 2561 
1-7 พฤษภาคม 2562 
1-7 กรกฎาคม 2562 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏบิัติการ “การใช้ระบบ CHE QA Online เพื่อการรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)” 
- ระดับหลกัสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

 
 

8-15 กรกฎาคม 2562 
8-15 สิงหาคม 2562 

ทุกระดับจัดสง่รายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ และลงข้อมลูในระบบ CHE QA 
Online 
- ระดับหลกัสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

 
8-15 กรกฎาคม 2562 
8-15 สิงหาคม 2562 

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

 
 

16-31 กรกฎาคม 2562 
16-31 สิงหาคม 2562 
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กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 

นําผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 เสนอสภา
สถาบัน 
- ระดับหลกัสูตร 
- ระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน 

 
 

สิงหาคม 2562 
กันยายน 2562 

สรุปและจัดทําแผนการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2561 
ตุลาคม 2562 

จัดทําแนวทางปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการตรวจประเมิน 
 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้ 
 - (ระดับคณะ) กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 - (ระดับสถาบัน) กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณา 
 1. คณะกรรมการบริหารสถาบันมีการกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
 2. ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารสถาบันมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน เม่ือวันที่ 19 
มกราคม 2560 ทําหน้าที่กํากับติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามระบบ (5.2-2(1) คําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา; 5.2-2(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร; 5.2-2(3) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักวิชา; 
5.2-2(4) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน) 
 3. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ดําเนินการประชุม เพ่ือรับทราบนโยบายการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ และวางแผนการดําเนินงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ ในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน ประจําปี
การศึกษา 2560 ในเดือนเมษายน 2561 (5.2-2(5) แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน 5.2-2(6) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับหลักสูตร; 5.2-
2(7) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับสํานักวิชา, 5.2-2(8) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับ
สถาบัน) 
 4. คณะกรรมการประกันคุณภาพมีการกํากับติดตามหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในเป้าหมาย
คุณภาพดําเนินงานตามแผน โดยในปีการศึกษา 2560 มีการติดตามผลการดําเนินงานระยะที่ 1 ในเดือน พฤษภาคม 
2561 และ มีการติดตามผลการดําเนินงานระยะที่ 2 ในเดือน มิถุนายน 2561(5.2-2(9) แผนการดําเนินงานการ
บริหารคุณภาพองค์กร ประจําปีการศึกษา 2560) 
 5. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กําหนด เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสํานักวิชา และสถาบัน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2560 และได้รายงานผลการประเมินให้กับคณะ
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กรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา ตามลําดับ (5.2-2(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 วาระที่ 1.2.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559; 5.2-2(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 วาระที่ 1.2.2.1 รายงานการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสํานักวิชาและระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2558 ฉบับสมบูรณ์; 5.2-2(12) รายงานการประชุม
สภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 1.2.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 (ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2559 – เดือน กรกฎาคม 
2560) และมีการนําผลการประเมินเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงการทํางาน พร้อมทั้งติดตามและกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินและ สภาสถาบัน 
 6. ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กําหนด เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในระดับสํานักวิชา และสถาบัน มีกําหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร (และคณะ) ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) 
 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และสํานักวิชาให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ทั้งสิ้น 168,399,200 บาท และได้นําไปใช้ในการบริหารงานสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ และสํานักงานสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยแยกเป็นแผนงานด้าน 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 
และ 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี และค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรจํานวน 27,207,900 บาท 
ค่าครุภัณฑ์ 35,128,000 บาท ค่าใช้จ่ายอุดหนุนทุนการศึกษา 15,750,000 บาท ค่าใช้จ่ายการวิจัย 1,000,000 
บาท ค่าต่อเติมอาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 16,586,000 บาท งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
10,000,000 บาท และงานบริการวิชาการ 7,500,000 (5.2-3(1) แผนงบประมาณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปี 
2560) 
 2. ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของสถาบัน 
ประกอบด้วยรายการข้อมูลพ้ืนฐานตัวบ่งชี้หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ทั้งระดับ หลักสูตร คณะ สถาบัน และได้ขยายไปสู่
ระดับส่วนงานต่างๆ โดยมุ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือการบริหารคุณภาพองค์กร เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
และวางแผนการดําเนินงานของผู้บริหาร และการจัดทํา SAR 
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4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา 
 - (ระดับคณะ) ทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 - (ระดับสถาบัน) หลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 
 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร (และสํานักวิชา) และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 1. ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารสถาบันได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในระดับหลักสูตร สํานักวิชา และสถาบัน (5.2-4(1) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2560 วาระ 4.1.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชาและระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2560; สถาบัน ฯ มี
หลักสูตรรับการประเมินจํานวน 1 หลักสูตร เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และมีกําหนดการประเมินในระดับสํานัก
วิชา และสถาบัน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
 2. หลักสูตรได้ดําเนินการรายงานผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ให้กับคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 และในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2560 
เม่ือวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (5.2-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2560 วันพุธ
ที่ 12 ตุลาคม 2559 วาระ 1.2.2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชาและสถาบัน ปี
การศึกษา 2559;5.2-4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 วาระ 1.2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักวิชาและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 
(ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2559 – เดือน กรกฎาคม 2560)) 
 3. ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1) หลักสูตรมีบุคลากรที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศจํานวนมาก นอกจากเรื่องการ
แสดงหรือผลงานสร้างสรรค์แล้ว ควรมีการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร Double Degree หรือ Joint Degree 
  2) หลักสูตรควรพัฒนาสาขาวิชาเพ่ิมเติม ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในระดับชาติและ
ภูมิภาคมากขึ้น ได้แก่ สาขาดนตรีไทย และดนตรีภูมิภาค 
 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก 
 - (ระดับคณะ) กรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 - (ระดับสถาบัน) สภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึน
อย่างต่อเน่ือง  

ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปกีารศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

1. การนําเสนอข้อมูลการปรับปรุงจากผลการประเมินในรอบปี
ที่ผ่านมา ควรมีการนําผลการดําเนินการ (Improvement Plan) 
ไปทบทวนเป็นระยะและกําหนดผู้รับผิดชอบ 

ได้ดําเนินการเพิ่มเติมข้อมูลการปรับปรุงจากผลการประเมินในรอบ
ปีที่ผ่านมา และมีการรายงานผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 
2560 ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบันรับทราบ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
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2. ยังไม่มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สํานักวิชา/สถาบัน
ฯ ควรสนับสนุนให้อาจารย์ทําแผนพัฒนาตนเอง และสนับสนุน
โอกาส เวลา ตลอดจนทรัพยากรที่จะช่วยให้คณาจารย์เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีมาตรการเข้าสู่ตําแหน่ง ทาง
วิชาการ สถาบันฯ ควรสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิขาการตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีมาตรการที่เป็นเชิงบวก
และเชิงลบได้แก่ การไม่มีการพิจารณาความดีความชอบ หาก
ครบระยะเวลาแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบัน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ประจํา ได้ทําแผนพัฒนาตนเอง และสนับสนุนโอกาส เวลา 
ตลอดจนทรัพยากรที่จะช่วยให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งคาดว่า จะมีอาจารย์ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 
1 คน คือ อาจารย์ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ 

3. การนําเสนอข้อมูลบางส่วนใน SAR ยังไม่ครบถ้วนตาม
เกณฑ์ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการดําเนินการครบถ้วน 
แต่ไม่ได้นําเสนอข้อมูล 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทํา SAR ให้
สอดคล้องตามองค์ประกอบ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. เนื่องจากสถาบันฯ ยังไม่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา ดังนั้น 
เกณฑ์การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่าจึงไม่
ประเมิน 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ จะมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาเป็นปีแรก 
จํานวน 13 คน และสถาบันได้มีการเตรียมความพร้อมในการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า 

5. เนื่องจากการผลิตบัณฑิตในระยะแรกมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
สถาบันฯ ควรสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพที่ตรงสาขาและทําประโยชน์อย่างเต็มกําลัง
ในอนาคต 

ในระยะแรกของการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะเป็นช่วง
ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนมาก ซึ่ง
เป็นในระยะแรกเริ่ม จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่พอระยะเวลาผ่าน
ไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็อยู่ในจํานวนที่คงที่ และในด้านการเรียนการ
สอน สถาบันก็ได้สอดแทรกในเนื้อหาการเรียนการสอนให้นักศึกษา 
มีจิตสํานึกและตระหนักในคุณค่าของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษา 

6. ยังไม่มีการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ดังนั้นควรพิจารณาทบทวนและกําหนดเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ที่เหมาะสมกับสถาบันฯต่อไป 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่เด่นชัดของนักศึกษาสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ที่เด่นชัด คือ สามารถนําองค์ความรู้ด้านดนตรีมา
ปรับประยุกต์  เข้ ากับศาสตร์ด้ านอื่ น  ได้อย่ างสร้ างสรรค์ 
ตัวอย่างเช่น การแสดงเพื่อสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ไม่เพียงแต่ให้นักศึกษาแสดงบทเพลงคลาสสิกตามแบบแผนแล้ว 
ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษานําเสนอบทเพลงในรูปแบบที่สร้างสรรค์
และมีเอกลักษณ์ของแต่ละคน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. คณะ/สถาบัน ควรพัฒนาระบบกลไกลและวิเคราะห์จําแนก
ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาในแต่ละปีอย่าง
เป็นรูปธรรมและ/หรือจัดกลุ่มหรือประเภทตามลักษณะงานเชิง
รุกใน 3 มิติ ได้แก่ 

1) พัฒนาฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บงาน
สร้างสรรค์ โดยระบุจําแนกกลุ่มประเภท และเพื่อใช้ในการเผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในลักษณะคุ้มครองสิทธิ์ด้วย  

2) ผลักดันนโยบายเรื่องเกณฑ์การรับรองระดับคุณภาพงาน
สร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายสถาบันดนตรีแห่งประเทศไทยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

3) สถาบันควรพัฒนาระบบกลไกร่วมกับภาครัฐหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้าน IP ที่ดี เพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ โดยมีวิธีการจัดการอัตโนมัติภายหลังที่เกิดผลงานในแต่
ละปี ทั้งในด้านการจัดการ การดําเนินการ งบประมาณ และการ
คืนประโยชน์ทั้งในส่วนของคณาจารย์ นักศึกษา และสถาบัน 

1. สถาบันฯ ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ 
2. สถาบันฯ ได้จัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมกับเครือข่าย
สถาบันดนตรี Thailand Higher Education Music Association Net-
work (THEMAN) เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพิจารณาเกณฑ์การ
รับรองระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทางดนตรี สําหรับนักศึกษาได้
มีการจัดตั้งเครือข่ายนักศึกษาดนตรีในประเทศไทย Thailand High-
er Education Music Student Network (THEMSN)  

2. ข้อมูลแนวปฏิบัติและผลผลิตควรนําเสนอและรายงานสภา
ให้ทราบในแต่ละปีการศึกษาด้วย 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สถาบันฯ ได้รายงานผลการดําเนินงาน 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และเสนอต่อ 
คณะกรรมการสภาสถาบัน เพื่อรับทราบผลการดําเนินการ
ดังกล่าว 

3. จากศักยภาพและจํานวนผลผลิตงานสร้างสรรค์ที่สูงมาก 
สถาบันสามารถพัฒนาแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่เรื่อง
การเพิ่มรายได้ให้สถาบันได้อีกด้วย ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนสู่
การปรับขั้นตอน/วิธีการการเข้าสู่การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้งานสร้างสรรค์เป็นฐาน 

การบริการวิชาการในช่วงแรกนั้น ยังเป็นการให้บริการในลักษณะที่
ให้เปล่า เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นของการดําเนินการ และเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1. ควรพัฒนาตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการในเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 

2. ควรมีโครงการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ให้กับสถาบัน 
นอกเหนือโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เช่นการเปิดสอน
หรื อจั ดอบรมหลั กสู ตรระยะสั้ นทางด้ านดนตรี  ให้ กั บ
บุคคลภายนอกที่สนใจ 

การบริการวิชาการในช่วงแรกนั้น ยังเป็นการให้บริการในลักษณะที่
ให้เปล่า เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นของการดําเนินการ และเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สํานักวิชาและสถาบันควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ตามความสนใจหรือจากการ
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมด้านอื่นๆ หรือที่เกี่ยวข้องส่องทางแก่กัน 

ในปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษา ได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถาบัน เช่น 
กิจกรรมวันสําคัญ ทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปกีารศึกษา 2559 ผลการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 

2. สํานักวิชาและสถาบันควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับให้ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. มีการนําเสนอข้อมูลด้านงบประมาณเฉพาะส่วนที่เป็น
งบประมาณจากรัฐบาลยังขาดข้อมูลจากเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ซึ่งควรนําเสนอให้ครบถ้วนเพื่อให้เห็นภาพของการ
ทํางานที่ครบคลุมและครบถ้วน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ได้นําเสนอข้อมูลด้านงบ
การเงิน ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 

2. มีประเด็นความเสี่ยงภายนอกบางประเด็นที่ยังไม่ลดลง 
ดังนั้น ควรมีการทบทวนหามาตรการที่เหมาะสมสําหรับการลด
ความเสี่ยงดังกล่าว 

สถาบันฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ ในการ
บริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. เนื่องจากสถาบันฯ อยู่ในช่วงที่ดําเนินการจึงทําให้ต้นทุนใน
การจัดการศึกษาต่อหน่วยอยู่ในสัดส่วนที่สูงควรมีการคํานวณ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยครอบคลุมต้นทุนที่เป็นความคุ้ม
ทุน ความคุ้มค่าทั้งที่เป็นมูลค่าและคุณค่า 

ในช่วงแรก เป็นระยะการจัดตั้ง จึงทําให้มีความจําเป็นในการใช้
งบประมาณในจํานวนที่สูง ซึ่งทําให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงตามไปด้วย 
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้าง และจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

4. ในอนาคตสถาบันฯ สามารถดําเนินการตามพันธกิจด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางดนตรีได้มากขึ้น นอกเหนือจากการสร้าง
บุคลากรในระยะแรกนี้ 

 

5. ควรเตรียมระบบฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา
และระบบอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต และช่วยลด
ภาระของบุคลากร รวมถึงใช้ ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการใช้ฐานข้อมูล Google Drive เพื่อแชร์ข้อมูลกัน อันจะก่อให้เกิด
ความสะดวกกับฝ่ายต่างๆ ในการใช้ข้อมูล 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทกุหลักสูตร 
 สํานักวิชาและสถาบันมีหลักสูตรที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของสํานักวิชาและสถาบันจํานวน 1 หลักสูตร 
มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 
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การประเมินตนเอง 
 ระดับคณะวิชา 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

✓ 
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให ้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

✓ 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร (และคณะ) 

✓ 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 5. 
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

✓ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 

 ระดับสถาบัน 

มีการ 
ดําเนินการ 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

✓ 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

✓ 
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงาน

ผลการติดตามให ้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

✓ 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

✓ 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา หลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของ

กรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 5. 
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

✓ 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
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ระดับ 
เกณฑ์

ประเมิน 
เป้าหมาย * 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

คะแนนการ
ประเมิน 
ตนเอง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

โดยกรรมการ 

สํานักวิชา 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

สถาบัน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

รายการข้อมูล 

ระดับ 

สํานักวิชา สถาบัน 

จํานวนข้อ คะแนน จํานวนข้อ คะแนน 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี 

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 - 1 

5.2-1(1) ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2557 

5.2-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2560 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 วาระ 
4.1.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อคณะอนุกรรมการ ประจําปีการศึกษา 2559 

5.2-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 วาระ 
1.2.2.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2560 

5.2-1(4) คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปีการศึกษา 2560 

5.2-1(18) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2560
วาระที่ 1.2.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
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หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

5.2-1(19) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2559 
วาระที่ 1.2.2.1 รายงานการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักวิชาและระดับ
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์ 

5.2-1(20) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2560 วาระที ่1.2.3 เรื่อง 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชาและสถาบัน ปี
การศึกษา 2559 (ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2559 – เดือน กรกฎาคม 2560 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 - 2 

5.2-2(1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2-2(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

5.2-2(3) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสํานักวิชา 

5.2-2(4) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

5.2-2(5) แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ระดับหลักสูตร สํานักวิชา 
และสถาบัน 2560 

5.2-2(6) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับหลักสูตร 

5.2-2(7) ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับสํานักวิชา 

5.2-2(8)  ตารางผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบระดับสถาบัน 

5.2-2(9) แผนการดําเนินงานการบริหารคุณภาพองค์กร ประจําปีการศึกษา 2560 

5.2-2(10)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2560
วาระที่ 1.2.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

5.2-2(11)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2559 
วาระที่ 1.2.2.1 รายงานการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักวิชาและระดับ
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์ 

5.2-2(12)  รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2560 วาระที ่1.2.3 เรื่อง 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชาและสถาบัน ปี
การศึกษา 2559 (ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2559 – เดือน กรกฎาคม 2560 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 - 3 

5.2-3(1) แผนงบประมาณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปี 2560 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 - 4 

5.2-4(1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 4/2561 วาระ 1.2.2.1 ขอความเห็นชอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 
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หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

5.2-4(2)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

5.2-4(3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2560
วาระที่ 1.2.2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรระดับสํานักวิชา
และสถาบัน ปีการศึกษา 2559 

5.2-4(4)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2559 
วาระที่ 1.2.2.1 รายงานการส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานักวิชาและระดับ
สถาบัน ประจําปีการศึกษา 2559 ฉบับสมบูรณ์ 

5.2-4(5)  รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2560 วาระที ่1.2.3 เรื่อง 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสํานักวิชาและสถาบัน ปี
การศึกษา 2559 (ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2559 – เดือน กรกฎาคม 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 (สถาบนั) ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกํากับ 
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้
เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งผลการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ การ
บริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได ้= 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

 จํานวนคณะทัง้หมดในสถาบนั  

 

หมายเหตุ : คณะที่ได้ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการระกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
คํานวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 สถาบันมีคณะวิชา รวมทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับที ่ คณะวิชา 
ผลการบรหิารของคณะ 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ ระดับคุณภาพ 

1 สํานักวิชาดุริยางคศาสตร ์(1) 4.10 ระดับดี 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ (2) 4.10 ระดับดี 

คะแนนทีไ่ด้ 
สูตรคํานวณ = (2) / จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน = 

4.10 ระดับด ี

 

การประเมินตนเอง 

เกณฑป์ระเมนิ เป้าหมาย * 
ผลการประเมนิ 

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 
โดยกรรมการ 

5.00 คะแนน 4.47 คะแนน 4.48 บรรลุเป้าหมาย 4.10 
 

หมายเหตุ 
* ให้ระบุค่าเป็นจํานวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

165 

ข้อมูลปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิ 4.40 คะแนน 

ข้อมูลสาํหรบัปีน้ี เป้าหมายที่ต้ังไว้ 4.47 คะแนน 

 ผลการประเมนิตนเอง 4.48 คะแนน 

 การบรรลเุป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

ข้อมูลสาํหรบัปีหน้า เป้าหมายปีต่อไป  4.48 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอา้งอิง 

5.2-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาํนักวิชา ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งช้ี  

 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน  
ปี 2559 

เป้าหมาย  

ปี 2560 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1     

ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.21 3.30 3.30 3.30 

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0.00 0.75 0.00 0.00 

ตัวบ่งชี ้1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี ้1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 4.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี ้1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 3.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่1 3.87 3.84 3.88 3.38 

องค์ประกอบที ่2     

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 4.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี ้2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจัิย 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2 4.67 4.67 5.00 4.67 

องค์ประกอบที ่3     

ตัวบ่งชี ้3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่4     

ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่5     

ตัวบ่งชี ้5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี ้5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 5.00 5.00 5.00 5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5 5.00 5.00 5.00 4.5 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.40 4.39 4.48 4.10 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับสํานักวิชา ปีการศึกษา 2560 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐาน
สถาบันอุดม

ศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 6 3.33 5.00 3.30 3.88 ระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5 2  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ 3.75 5.00 4.15 4.48 ระดับดี 

 

ผลการประเมนิกรรมการ 

มาตรฐาน
สถาบันอุดม

ศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 6 3.33 3.50 3.30 3.38 ระดับพอใช ้

2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5 2  4.5  4.5 ระดับดี 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมนิ 3.75 4.29 4.15 4.10 ระดับดี 

 
  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

168 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพรายตัวบ่งช้ี 

 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ประเมิน 

ปี 2559 

เป้าหมาย  

ปี 2560 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1     

ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.21 3.30 3.30 3.30 

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0.00 0.75 0.00 0.00 

ตัวบ่งชี ้1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 4.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี ้1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 5.00 3.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่1 3.64 3.61 3.66 3.06 

องค์ประกอบที ่2     

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 4.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี ้2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจัิย 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2 4.67 4.67 5.00 4.67 

องค์ประกอบที ่3     

ตัวบ่งชี ้3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่4     

ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่5     

ตัวบ่งชี ้5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี ้5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.40 4.47 4.48 4.10 

ตัวบ่งชี ้5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร และคณะ 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5 4.80 4.82 4.83 4.37 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 4.35 4.35 4.44 4.03 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับสถาบนั ปีการศึกษา 2560 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

มาตรฐาน
สถาบันอุดม

ศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 5 2.50 5.00 3.30 3.66 ระดับดี 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5 3  5.00 4.48 4.83 ระดับดีมาก 

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมนิ 3.33 5.00 4.26 4.44 ระดับดี 

 

ผลการประเมนิกรรมการ 

มาตรฐาน
สถาบันอุดม

ศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 

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

1 5 2.50 3.50 3.30 3.06 ระดับพอใช ้

2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 

3 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

4 1  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

5 3  4.50 4.10 4.37 ระดับดี 

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมนิ 3.33 4.29 4.13 4.03 ระดับดี 

  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

170 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
จุดเด่น 
1. อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีมากสามารถ

ดูแลได้อย่างทั่วถึง และใกล้ชิด 
2. สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่มีความต่อเนื่องและครอบคลุมทุก

ด้านสําหรับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังที่ปรากฏผลได้จากการได้รับรางวัลพระราชทานนักศึกษาดีเด่น 
(ชมเชย) 

3. นักศึกษาได้รับทุนศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เช่น Universität Mozarteum Salzburg, Austria 
และ  Kunstuniversität Graz, Austria เป็นต้น 

4. หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการสร้างสรรค์งานเพ่ือใช้ในการยกระดับและพัฒนาสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากประสบการณ์จริงจากภายนอกสถาบัน 
3. สถาบันฯ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ในระดับ

ปริญญาตรีและโท 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น 
1. สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณและพ้ืนที่ในการนําเสนอผลงาน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ทํางาน

สร้างสรรค์ / วิจัย ผ่านโครงการบริการวิชาการด้านดนตรีคลาสสิกเพ่ือสังคม และโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี 

2. มีผลงานอย่างสมํ่าเสมอและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากงานสร้างสรรค์ดนตรีอ่ืนๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยกระดับการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ  
2. พัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรมมากขึ้น เน้นให้เกิดงานที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
3. ปรับระบบการบริหารและจัดสรรงบประมาณสําหรับวิจัยและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
1. โครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ทางด้าน

ดนตรี จากคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ และนําเสนอสู่สาธารณชนในวงกว้าง 
2. โครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาดนตรี ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรี
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และบุคคลกรต่างๆ รวมทั้งสร้างเวทีกลางให้กับการส่งเสริมและพัฒนาดนตรี 

3. โครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ มุ่งเน้นการเผยแพร่ดนตรีให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่กว้างขึ้น และสร้างการรับรู้
ทางด้านดนตรีที่ดีให้กับสังคม 

4. ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ฝึกให้นักศึกษาด้านจิตอาสา คุณภาพในการให้บริการ มีการบูรณา
การกับการเรียนสอนทุกโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. โครงการบริการวิชาการ เป็นช่องทางสําคัญในการเผยแพร่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านดนตรี จากผลงาน

สร้างสรรค์ทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ สู่สาธารณชน และสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชน 
2. ให้ความสําคัญกับการรายงานผลการดําเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ให้กับส่วนงานอ่ืนของสถาบันฯ เพ่ือให้แนวทางใน

การบริหารงานของสถาบันฯ เกิดความชัดเจน 
3. เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ และทําให้เป็นระบบย่ิงขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ เป็นพ้ืนที่กลางของนักดนตรี และเยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ ได้แสดง

ถึงศักยภาพ และพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินรับเชิญชาวไทย และชาวต่างประเทศ กับเยาวชนดนตรีและผู้ฟัง ซึ่งจะ
นําไปสู่การพัฒนามาตรฐานไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ สามารถผลิตผลงานทางด้านดนตรีและการแสดงดนตรี
ทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับงานสําคัญต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. การดําเนินงานโครงการสามารถทําให้นักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมและปฏิบัติงานจริง ทั้งในเรื่องของ
การแสดงดนตรี และการบริหารจัดการโครงการในด้านต่าง ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสําเร็จ
การศึกษา และก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถาบันฯ ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน บุคลากร หรือองค์กรระดับชาติหรือ

นานาชาติ ในดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้าง
มาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้กับสถาบันฯ 

2. ให้ความสําคัญกับการรายงานผลการดําเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ให้กับส่วนงานอ่ืนของสถาบันฯ เพ่ือให้แนวทางใน
การบริหารงานของสถาบันฯ เกิดความชัดเจน และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินการมากย่ิงขึ้น 
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3. การสร้างความรับรู้ให้บุคลากรทุกคนได้เข้าใจร่วมกันในการดําเนินการตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
1. สถาบันเป็นหน่วยงานใหม่ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน และมีโอกาส

ในการพัฒนาสูง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจ ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. ผลักดันและสนับสนุนการให้มีการดําเนินการจัดการรู้ให้เป็นระบบ 
3. การถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพสู่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

แก่นักศึกษา 
  



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิชาดุริยางคศาสตรแ์ละสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปีการศึกษา 2560 

173 

ผลการประเมนิของกรรมการเชิงคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง / ประเด็นที่ช่ืนชม 
1. สามารถรักษาอัตราคงอยู่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
2. สถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นจํานวนมาก เป็นปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของ

สถาบันเข้าสู่ระดับนานาชาติ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา / หลักสูตรนานาชาติ 
2. พัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม นักศึกษาที่ตกค้างไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. การมุ่งเน้นเพ่ือผลิตบัณฑิตและดําเนินการตามพันธกิจ ให้เป็นไปตามปณิธานและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดย 

การสร้างมาตรฐานสากล และการสร้าง Impact ของบัณฑิตต่อสังคม การพิจารณาเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ด้วย
เกณฑ์ PSF ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. เร่งกระบวนการในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
5. ควรกําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง / ประเด็นที่ช่ืนชม 
1. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุนต่างๆ จํานวนมาก 
2. คณาจารย์มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีฎ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. ควรนําการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒธรรม 
2. สร้างงานวิจัย/สร้างสรรค์ Mega Project ที่เป็นลักษณะสร้าง Impact และประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะสามารถทํา

ต่อเนื่อง 
3. พิจารณาการเลือกฐานการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง / ประเด็นที่ช่ืนชม 
1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นลักษณะ USR และ CSR เต็มรูปแบบทั้งในด้านทรัพยากรและความ

ร่วมมือด้านต่างๆ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. ควรนําผลการประเมินจากผู้รับบริการ คณาจารย์ และนักศีกษา มาวิเคราะห์ต่อยอดเพ่ือการพัฒนาแผนและ

โครงการให้เกิดความต่อเนื่อง 
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้งไว้ 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง / ประเด็นที่ช่ืนชม 
1. สามารถดําเนินการได้บรรลุตามปณิธานของสถาบัน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. ควรมีการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ เพ่ือนําไปสู่การจัดทาํเกณฑ์มาตรฐาน

ในการตัดสินการแข่งขัน 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง / ประเด็นที่ช่ืนชม 
1. สถาบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจํานวนมาก 
2. การให้อิสระในการทํางานของคณาจารย์ เพ่ือให้สามารถดําเนินการและสร้างสรรค์ผลงานได้เตม็ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
1. สถาบันสามารถนํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดําเนินการพัฒนาพันธกิจทั้ง 4 ด้าน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

สถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
2. การจัดการความรู ้ควรกําหนดให้ครอบคลุมอย่างน้อย 2 พันธกิจ คือ ดา้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยมี

การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จัดเก็บ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  
3. ควรพัฒนาการทําวารสารทางวชิาการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 
4. ควรมีการกําหนดสัดส่วนร้อยละของพันธกิจตามความสําคัญ ให้สมดุลระหว่างปริมาณงานและจํานวนบุคลากร 

โดยบูรณาการพันธกิจต่างๆ ในการดําเนินงานของคณาจารย์ สาํนักวิชา และสถาบัน 
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รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 

1 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร ์พินัยนิติศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2 อาจารย์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ กรรมการ 

3 อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ กรรมการ 

4 อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน กรรมการ 

5 อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักด ี กรรมการ 

6 อาจารย์ ดร. ชัญพงศ ์ทองสว่าง กรรมการ 

7 นายณัฐวุฒ ิเลี่ยมสุวรรณ กรรมการ 

8 นายนพดล บุญเดช กรรมการและเลขานุการ 

9 นายศักดิ์ระพี รักตประจิต ผู้ช่วยเลขานุการ 

10  นายสมประสงค์ ยุนกระโทก ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ ์พลสารัมย์ ประธานกรรมการ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กรรมการ 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ กรรมการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เอ้ือจิตรเมศ กรรมการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญใจ  คงถาวร กรรมการและเลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ คุณหญงิวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 

      (อาจารย์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 

        (อาจารย์ สิทธิชัย เพ็งเจริญ) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ  

       (อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 

    (อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 

   (อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการ 

      (นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ) 

 

ลงนาม................................................................................กรรมการและเลขานุการ  

          (นายนพดล บุญเดช) 

 

ลงนาม................................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

       (นายศักดิ์ระพี รักตประจิต) 

 

ลงนาม................................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

      (นายสมประสงค์ ยุนกระโทก)  
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รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


