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คำนำ
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ได้รายงานผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
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นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 นับเป็นคณะวิชาลาดับที่ 10
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ คณะดุริยางคศาสตร์เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร บริหารงานตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. 2559” มีหน้าที่
ในการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา และการบริการทางวิชาการในศาสตร์
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งการวิจัยและสร้างสรรค์
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ได้วางโครงการสร้างการบริหารงานขององค์กร เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการในทุกๆ ด้านตามนโยบาย แผนงานที่กาหนด และสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งได้มี การปรับปรุงให้สอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 - 2563)
คณะดุริยางคศาสตร์ได้ดาเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจาคณะฯ มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงการดาเนินงานของคณะฯ ตั้งแต่ระดับการวางแผน การดาเนินงาน การติดตามประเมินผล และ
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ผลการประเมิ น ตนเองส าหรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะดุ ริย างคศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยพิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดสาหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทาง เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
มำตรฐำน
ผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ ผลกำรประเมินระดับคุณภำพ
2559 (คะแนนเต็ม 5)
ปีกำรศึกษำ 2559
1. การผลิตบัณฑิต

3.01

การดาเนินงานระดับพอใช้

2. การวิจัย

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.50

การดาเนินงานระดับดี

4.00

กำรดำเนินงำนระดับดี

รวม

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และในปี
การศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรใหม่จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
ธุร กิจ บั น เทิ ง และจั ดการเรี ย นการสอนในระดับ ปริญ ญาโท 1 หลั กสู ต ร ได้ แก่ หลั ก สู ตรดุ ริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา หลักสูตรที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีจานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเท่ากับ
3.30 คะแนน
สาหรับการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ประจา มี นโยบายและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒ นาคุณ วุฒิ การศึกษาและตาแหน่งทางวิช าการตามแผนบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล มีประกาศ
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อ ประกาศสนับสนุนเงินรางวัลสาหรับผู้ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิช าการได้ และกาหนดให้ ก ารยื่ น ขอกาหนดต าแหน่ งทางวิช าการส าหรับ อาจารย์ ที่ มีคุ ณ สมบั ติค รบเป็ น
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาคณะฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จึงทาให้มีผลการพัฒนาคณาจารย์ที่เห็น
ชั ด เจนอย่ างเป็ น รู ป ธรรม โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี อ าจารย์ ที่ ได้ รับ ต าแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 2 คน ดังนั้น อาจารย์ผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจานวน 8 คน ร้อยละ 28.57 และมีผู้ดารง
ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน ร้อ ยละ 21.43 ของจ านวนอาจารย์ ป ระจ าทั้ งหมด 28 คน
นอกจากนี้ ยังมีผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจานวน 4 คน ซึ่งคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560 จานวน 1 คน และศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทจานวน 1 คน รวมทั้งอยู่ระหว่างการยื่นขอ
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กาหนดตาแหน่ งทางวิช าการระดับ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ จานวน 4 คน ซึ่งในจานวนนี้เป็ นผู้ ยื่นขอใหม่ในปี
การศึกษา 2559 จานวน 3 คน
คณะฯ ยั งคานึ งถึงการจั ดสรรจ านวนอาจารย์ประจาให้ มีสั ดส่ วนที่เหมาะสมกับ จานวนนักศึกษา
อย่างไรก็ตามสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาของคณะฯ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
เนื่องจากการเรียนการสอนทางด้านดนตรีเป็นวิชาเฉพาะ จึงต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านดนตรี
ประกอบกับอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และสามารถเชื่อมโยงความรู้จาก
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแสดงและการทางานจริง
นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ
และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเต็มที่ มีการจัดระบบและกลไกในการให้คาปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา และให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า จัดทาแผนกิจกรรม
นักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่ วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
คณะฯ ได้สร้างระบบและกลไกเพื่อบริห ารจัดการ สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะฯ โดยจัดทาแผนบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านห้องซ้อม ห้องอัดเสียง เครื่องมือและเครื่องดนตรีเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและการทางานสร้างสรรค์ ด้านห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านดนตรี ฐานข้อมูล
ดนตรีออนไลน์ และฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย โดยการให้ทุ นสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุน
การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ และให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สาหรับนักศึกษา และยังเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศมาร่วมทา Masterclass and Workshop เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการวิจัย และสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสั่งสมประสบการณ์นามาต่อ
ยอดในการทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
คณะฯ กาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตาม
แผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติการประจาปี คณะดุริยางคศาสตร์ ส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่ วยงานวิช าชีพและนาข้อมูลดังกล่ าวมาประกอบการพิจารณาจัดทาแผน
กิจกรรมประจาปี รวมถึงจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโดยคานึงถึงผลที่จะนามาพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและนักศึกษา จึงทาให้โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการของคณะฯ มีหลายลักษณะ ทั้งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมด้านวิชาการ หลักสูตรอบรม
ระยะสั้นสาหรับบุคคลทั่วไป และการบูรณาการระหว่างกิจกรรมบริการวิชาการและการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะดุ ริยางคศาสตร์ ได้
กาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่ มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อผลักดันการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับแผนงานและระดับโครงการ มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดทาแผนงาน การกากับติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนมี
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน รวมถึงการกาหนดและ
สร้ า งมาตรฐานทางด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในโครงการประกวดดนตรี แ จ๊ ส รางวั ล ถ้ ว ยพระราชทาน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช (Thailand Jazz Competition) ด้ านมาตรฐานทาง
วิชาการและข้อกาหนดทางศิลปะในการแสดงดนตรี
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
คณะดุริยางคาสตร์ มีคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ทาหน้าที่กาหนดทิศทางและนโยบาย
ต่างๆ ของคณะฯ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ โดยมีกรอบอานาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง
มีการดาเนิ นงานโดยใช้หลักธรรมาภิบ าลและส่ งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์ก ร
พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
มีการจัดทางบประมาณประจาปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภ าพโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการรายงานสถานะทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ทุกเดือน โดยนา
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ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงทางการเงิน
ของคณะฯ มีสานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และสานักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ตลอดจนมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ดาเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้ง
ในระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ และ
นาผลการประกันคุณภาพมาพัฒ นาปรับ ปรุงการดาเนินงาน โดยจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 1 ส่วนนำ
1. ประวัติควำมเป็นมำของคณะดุริยำงคศำสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2541 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร” โดยด าริ ข องศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บู รณสมภพ อดีต อธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาลาดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผู้อานวยการคนแรก คือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
คณะดุริยางคศาสตร์ เปิ ดรั บนั กศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนเพียงหลั กสู ตรเดียว คือ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
แจ๊ส ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นเป็น
หลั กสู ตรที่ สาม ในปี การศึกษา 2552 เปิ ดสอนหลั กสู ตรในระดับบั ณ ฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 หลั กสู ตร คือ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา และในปีการศึกษา 2557 คณะดุริยางคศาสตร์
ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดย
เน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่
สาคัญอื่นๆ อย่างสม่าเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติได้
สิ่งต่างๆ เหล่านี้หล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ
โดดเด่นทางด้านดนตรี ควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการที่สามารถนาไปประกอบอาชีพที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ มำตรกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2.1 ปรัชญำ
ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์
2.2 วิสัยทัศน์
คณะดุริยางคศาสตร์ เป็ นสถาบัน ดนตรีชั้นนาแห่ งการสร้างสรรค์ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ มีความรู้รอบ และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
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2.3 แผนยุทธศำสตร์คณะดุริยำงคศำสตร์ ปีงบประมำณ 2559 – 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาสภาพแวดล้อ มทางการศึก ษาที่เอื้อ ให้เกิด การเรีย นรู้ และความคิด
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ ร วมทั้ ง การ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริห ารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลั ยแห่งการ
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Education
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
1. ร้อยละของหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น (joint degree/หลักสูตรบูรณาการ)
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพือ่ สร้างผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล

มำตรกำร
1. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF และหลักสูตร
เชิงบูรณาการทีส่ อดคล้องตามมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตรที่เปิด
ใหม่และหลักสูตรเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมและภูมภิ าคอาเซียน
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กลยุทธ์

พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์

มำตรกำร
3. พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และนาไปใช้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้จริง
1. กาหนดแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. จัดให้มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปี
ที่ 1 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
3. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
1. จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต

มำตรกำร
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะ และผลการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนและการ
สอบด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
4. จัดทาแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของคณะดุริ
ยางคศาสตร์
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กลยุทธ์
มำตรกำร
ส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1. พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเพื่อเสริมสร้างช่อง
ทางการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานของ
บัณฑิตเพื่อการทางานในประเทศและอาเซียน
เสริมสร้างให้มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
2. สนับสนุนสวัสดิการนักศึกษา หอพักนักศึกษา
ทุนการศึกษา และสถานที่รองรับการทากิจกรรม
3. สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการสนับสนุนนักศึกษา
ให้ได้รับการยกย่องหรือเป็นที่ยอมรับแก่สังคมภายนอก
4. สร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาระดับประเทศและ
อาเซียน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
4. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
5. คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของคณะดุริยางคศาสตร์
6. จ านวนกิ จ กรรมเสริ ม สร้ างบรรยากาศการเรี ย นรู้เชิ งสร้า งสรรค์ แ ละบู รณาการ โดยการจั ด
โครงการกิจ กรรม Workshop และ Master class ซึ่งเน้น จัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการและ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจากวิทยากรมืออาชีพชาวต่างประเทศ
กลยุทธ์
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

มำตรกำร
1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อ
การเกิดความคิดสร้างสรรค์
2. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. ส่งเสริมความรูเ้ รื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับ
ระดับชำติและนำนำชำติ
เป้าประสงค์ : เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
7. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
8. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณเงินรายได้ที่สนับสนุนด้านวิจัยและการสร้างสรรค์
กลยุทธ์
การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

มำตรกำร
1. ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติเพิม่ ขึ้น
2. ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจในการทา
วิจัย
3. บริหารจัดการต้นทุนวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็น
ระบบ
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด
11. ระดับคุณภาพของประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ระดับที่ 2 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชนไปสู่การแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
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กลยุทธ์
มำตรกำร
บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย 1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ทั้งใน
และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติรวมทั้งกำรประยุกต์ใช้
เพื่อรักษำคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้าประสงค์ : เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
12. จานวนรางวัลระดับชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
13. จ านวนรางวั ล ระดั บ นานาชาติ ที่ ศิ ษ ย์ เก่ า นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รับ ในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
14. จานวนกิจกรรม/โครงการทานุ บารุงศิลปวัฒ นธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม
15. จานวนโครงการประกวดหรือส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี
กลยุทธ์
พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มำตรกำร
1. เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยสู่สากลอันจะ
เป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาประเทศ
2. จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำร
สร้ำงสรรค์
เป้าประสงค์ 1 : บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
16. ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน)
17. ร้อยละความสาเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร์
กลยุทธ์
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงาน
หลากหลายรูปแบบ
สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

มำตรกำร
1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร
ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้น
1. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึง
อัตลักษณ์และศักยภาพด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับ Digital Education
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีร ะบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ
ดาเนินการต่างๆ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
18. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด
(ไม่นับงบประมาณแผ่นดิน)
กลยุทธ์
จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ

มำตรกำร
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสาหรับการดาเนินการต่างๆ
ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเชือ่ มโยง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง
ยุทธศำสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบกำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ : ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
19. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน
20. ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
21. มีระบบควบคุมภายในและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
กลยุทธ์
การเงินและงบประมาณ

มำตรกำร
1. บริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและระดมทุนจากศิษย์เก่า
เพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ

ประเด็นยุทธศำสตร์ 8 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบ
ยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:
22. จานวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน QS Ranking
23. จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ และมีกิจกรรมในระดับนานาชาติ (active MOU)
24. จานวนหน่วยงานภายนอกที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ
25. สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด
26. จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound อย่างน้อย 3 เดือน
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กลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

มำตรกำร
1. สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและ
นอกประเทศที่มีศักยภาพสูง
3. ขยายพื้นที่การศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ

3. โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะดุริยางคศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันบริหารงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกาหนดตาแหน่ง
โดยมีคณะกรรมการประจาคณะประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอ
โดยคณะและอธิการบดี แต่ งตั้งโดยความเห็ น ชอบของ ก.บ.ม. รองคณบดี หั ว หน้ าสาขาวิช าและหั ว หน้ า
ภาควิชา ผู้แทนคณาจารย์ประจา และผู้แทนสายสนับสนุนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ใน
การกาหนดทิศทางและนโยบายของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์วางโครงการสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการในทุกๆ ด้านตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) โดยกระจายอานาจทางการบริหารงานในการควบคุมดูแล
รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ตอบสนองต่อพันธกิจ
ของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไปยัง 3 รองคณบดี 4 ผู้ช่วยคณบดี 5 อาจารย์
หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าฝ่ายงานบริหาร
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4. รำยนำมผู้บริหำรคณะดุริยำงคศำสตร์
1. อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ
2. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมธรรม ดารงเจริญ
4. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
6. อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง
7. อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์
8. อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5. รำยนำมคณะกรรมกำรประจำคณะดุริยำงคศำสตร์
1. อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ (คณบดี)
2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมธรรม ดารงเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
5. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)
6. อาจารย์กานต์ สุริยาศศิน (ผู้แทนคณาจารย์ประจา)
7. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน (ผู้แทนคณาจารย์ประจา)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจา)
9. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ (ผู้แทนสายสนับสนุน)
10. นางสาวมลฤดี มีอิสสระ
11. นางพิจิตรา บัวบาล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
คณะดุริยางคศาสตร์มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบและจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคม เพื่อให้นักศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาหรับนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีลักษณะ
ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
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3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. มีระเบียบวินัย
5. มีจิตสาธารณะ
6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน
7. ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นๆ ได้ (Team)
9. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
7. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
คณะดุริยางคศาสตร์มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้
เอกลักษณ์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
อัตลักษณ์ “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”
8. กำรเรียนกำรสอน
8.1 หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มีจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 5 หลักสูตร จาแนกเป็น
หลั ก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี 4 หลั ก สู ต รได้ แ ก่ หลั ก สู ต รดุริยางคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการแสดงดนตรี
หลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรีแ จ๊ ส หลั ก สู ต รดุ ริย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี
เชิงพาณิชย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
หลักสูตร
คณะดุริยำงคศำสตร์
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา

สกอ. รับทรำบ
25 พฤศจิกายน
2559

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
อนุมัติจำกสภำ มศก.

ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2559
อยู่ระหว่าง
ครั้งที่ 4/2559
การเสนอ สกอ.
เมื่อวันที่ 11
รับทราบหลักสูตร
พฤษภาคม 2559
31 กรกฎาคม
ครั้งที่ 5/2555
2555
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2555
22 กรกฎาคม
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
2558
วันที่ 9 เมษายน 2557
และ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2558
27 มิถุนายน
ครั้งที่ 4/2555
2555
เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2555

ปีที่เริ่ม
ใช้

หลักสูตร
ที่ปิด

เป็นตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
2548

เปิดสอนใน
ปีกำรศึกษำ
2559

ดำเนินกำร
ตำมกรอบ
TQF

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน

ครบรอบ
ประเมิน
แล้ว

หลักสูตรที่ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ 48
และ TQF

2559

-









-

-

2559

-









-

-

2555

-











-

2557

-









-

-

2555

-











-
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8.2 ข้อมูลนักศึกษำ
คณะดุริยางคศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 594 คน จาแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 510
คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 84 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 82 คน
และนักศึกษาลงเรียนแผน ข 2 คน (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 87 คน จาแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 75 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาโท 12 คน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีจาแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 5
1
2
3
4
(หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี

ตกค้ำง

รวม (คน)

24

16

23

30

-

6

99

ปกติ

-

-

-

-

-

-

-

พิเศษ

24

16

23

30

-

6

99

50

29

43

29

-

11

162

50

29

43

29

-

11

162

41

28

37

38

9

153

41

28

37

38

-

9

153

37

38

21

-

-

-

96

-

-

-

-

-

-

-

37

38

21

-

-

-

96

-

-

-

-

-

-

0

26

0

26

510
510
510
510

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
ปกติ
พิเศษ
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
ปกติ
พิเศษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
ปกติ
พิเศษ
รวมปกติ
รวมปกติทุกชั้นปี
รวมพิเศษ

152

111

124

รวมพิเศษทุกชั้นปี
รวมปกติและพิเศษ
รวมนักศึกษำทุกชั้นปี

152

111

124

97
510
97
510

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากระบบทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(www.reg.su.ac.th) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
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ตารางที่ 3 จานวนนักศึกษาปริญญาโทจาแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโท
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ตกค้ำง
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข

หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
ปกติ
พิเศษ
รวมปกติ

20

-

29

-

33

2

84

20

-

29

-

33

2

84

-

-

-

-

-

-

-

33

2

84

-

33

2

84

รวมปกติทุกชั้นปี

รวมพิเศษ

รวมพิเศษทุกชั้นปี
รวมปกติและพิเศษ
รวมนักศึกษำทุกชั้นปี

รวม (คน)

20

-

29
84

20

-

29
84

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโทจากระบบทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(www.reg.su.ac.th) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ตารางที่ 4 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวม

อนุ
ประกำศนีย ปริญญำ
ปริญญำ
ปริญญำบัณฑิต
ปริญญำ
บัณฑิต มหำบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

รวม
ทั้งสิ้น

-

28

-

-

-

28

-

13

-

-

-

13

-

34

-

-

-

34

-

หลักสูตรใหม่
ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

-

-

-

หลักสูตรใหม่
ยังไม่มผี ู้สาเร็จ
การศึกษา

-

-

-

12

-

12

-

75

-

12

-

87

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากระบบทะเบียน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.reg.su.ac.th) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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8.3 อำจำรย์และบุคลำกร
คณะดุริยางคศาสตร์มีจานวนบุคลากรรวม 62.50 คน จาแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้เชี่ยวชาญจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
19.20 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
จานวน 5.5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภท
บุคลำกร

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างประจา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
รวม

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

สำยวิชำกำร

ผู้เชี่ยวชำญ

สำยสนับสนุน

รวมบุคลำกร (คน)

27
43.20
1
1.60
28
44.80

8
12.80
4
6.40
12
19.20

17
27.20
5.5
8.80
22.5
36.00

52
83.20
5
8.00
5.5
8.80
62.5
100.00
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ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ประจาที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จาแนกรายหลักสูตร (ศึกษานอกเวลาราชการ)
หลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร
รวมระดับคณะ

อำจำรย์ประจำที่ศึกษำภำยในประเทศ
ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก
รวม

อำจำรย์ประจำที่ศึกษำต่อต่ำงประเทศ
ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก
รวม

อำจำรย์ประจำ
ทั้งหมด

อำจำรย์ประจำ
ปฏิบัติงำนจริง

7

6

-

1

-

1

-

1

-

1

7

5

5

1

1

-

2

-

-

-

-

5

5

5

-

2

-

2

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

28

27

1

4

-

5

-

1

-

1

28
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รวม
ทั้งหมด

ตารางที่ 7 จานวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญำ
ชื่อหลักสูตร
(ระบุสำขำ)

อำจำรย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

อยู่
รวม
ระหว่ำง
ลำศึกษำ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
ต่อ
รอง
ศำสตรำจำรย์

ศำสตรำจำรย์

ปริญญำตรี
1. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
จานวน (คน)
2. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
จานวน (คน)

-

5

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

7

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
จานวน (คน)

-

4

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

2

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

4

-

2

4

-

-

-

-

-

-

1

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

4

-

2

4

-

-

-

-

-

-

1

28

-

-

-

-

-

-

3.57

100

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง
จานวน (คน)
อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร
ปริญญำโท
1. ดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีต
วิจัยและพัฒนา
จานวน (คน)
อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร
รวมทุกหลักสูตร
จานวน (คน)
รวมอาจารย์ที่ไม่สังกัด
หลักสูตร
รวมอำจำรย์ประจำทั้งหมด

ร้อยละ 3.57 57.14 14.29

-

7.14 14.29

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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9. งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ในปี งบประมาณ 2560 คณะดุ ริย างคศาสตร์ ได้ รับ เงิน ทุน สนั บ สนุ น งานวิจั ยและงานสร้างสรรค์
จานวน 2,731,250 บาท เป็นเงินสนับสนุนงานจากภายในสถาบัน 1,484,583.33 (ซึ่งเป็นงบประมาณจากคณะ
ดุริยางคศาสตร์) และเงินสนับสนุ นงานจากภายนอกสถาบัน 1,246,666.67 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์และ
นักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 27 คน เป็นเงิน 101,157.41 บาทต่อคน (ตารางที่ 8)
ในปี พ.ศ. 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ ได้ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมดที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวน 17 ผลงาน จาแนกเป็น บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จานวน 1 ผลงาน นานาชาติ จานวน 2 ผลงาน บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จานวน 2 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ online จานวน 1 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ จานวน 2 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จานวน 9
ผลงาน และมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 1 ผลงาน (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 8 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รำยกำร
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
รวมจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
(ไม่นับลาศึกษาต่อ)
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ปีงบประมำณ
2556

จำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2557
2558
2559

ปีงบประมำณ
2560

854,231.60

2,406,029

2,440,957

1,494,833.33

1,484,583.33

3,447,000.00

602,000

676,666.67

2,366,349.21

1,246,666.67

4,301,231.60

3,008,029

3,117,623.67

3,861,182.54

2,731,250

30

29.5

29.5

28

27

143,374.39

101,967.084

105,682.158

137,899.38

101,157.41
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ตารางที่ 9 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย

ปี พ.ศ.
2555

จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ใช้
ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักวิจัย
รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คิดเป็นร้อยละของผลงานวิจัย/จานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

จำนวนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558

ปี พ.ศ.
2559

11

14

21

32

17

7

11

5

4

1

29
29

30
30

29.5
29.5

28
28

28
28

62.07

83.33

88.14

128.57

64.29

10. ด้ำนกำรทำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ
ตารางที่ 10 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัย/
องค์กรต่างประเทศ
หน่วยงำน/สถำบันที่ทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)
1. Chung-Ang University,
Korea

ระยะเวลำกำรทำ
ควำมร่วมมือ
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555
– 21 มีนาคม 2560
ระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้น
ต่ออายุโดยอัตโนมัติ

เวลำที่ดำเนิน
กิจกรรม
- คณะผู้แทนจาก Chung-Ang University 21 กุมภาพันธ์
2555
อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
และร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ณ
ห้อง 401 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงดนตรี “สายสัมพันธ์เพลงดนตรี 21 กุมภาพันธ์
2555
เกาหลีไทย” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยความ
ร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และ Chung-Ang University
- การบรรยายและการสาธิตเชิงปฏิบัติการ 6 พฤศจิกายน
2558
วัฒนธรรมดนตรีเกาหลีใต้ โดยวง
กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรดำเนินงำน
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หน่วยงำน/สถำบันที่ทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)

2. Tunghai University,
Taiwan

3. Associazione “Amici
della Musica” FEDELE
FENAROLI Lanciano (CH),
Italy

ระยะเวลำกำรทำ
ควำมร่วมมือ

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรดำเนินงำน

เวลำที่ดำเนิน
กิจกรรม

NEONADEURI ณ อาคารมิวสิคพลัส
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน - คณะผู้แทนจาก Tunghai University, 14 พฤศจิกายน
2557 - 4 พฤศจิกายน 2562 Taiwan เข้าพบอธิการบดี และผูบ้ ริหาร
2557
ระยะเวลา 5 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการ และร่วมลงนาม
ข้อตกลงทางวิชาการ และการแสดงดนตรี
เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ณ ห้อง
401 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
15 พฤศจิกายน
- การแสดงดนตรี Silpakorn-Tunghai
2557
Musical Show "Eastside Story" ณ
เซ็นทรัล ศาลายา โดยมีวง Double Wind
Quintet และวง SU Choir นักศึกษาจาก
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์ดาริห์ บรรณ
11-16
วิทยกิจ เป็นผู้ควบคุมการแสดง
- โครงการดนตรีเชื่อมสัมพันธ์และเผยแพร่ ธันวาคม 2557
วัฒนธรรมไทยโดย Silpakorn University
"Ars Nova" Ensemble ณ Tunghai
University, Taiwan โดยมีอาจารย์ดาริห์
บรรณวิทยกิจ และอาจารย์สุปรีติ อังศวา
นนท์ พร้อมด้วยนักศึกษา เครื่องมือเอกขับ
ร้อง สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วม
กิจกรรม
14-15 มีนาคม
- The International Conference ณ
2558
Department of Music,Tunghai
University, Taiwan โดยมี Dr. JeanDavid Caillouët เข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - อาจารย์ทัศนา นาควัชระ และดร.
6 – 10
2554 - 25 พฤศจิกายน พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ได้รับเชิญให้
สิงหาคม 2554
2559
แสดงดนตรีและเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ
ระยะเวลา 5 ปี
นักศึกษาที่เข้าร่วมในเทศกาลดนตรี The
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หน่วยงำน/สถำบันที่ทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)

ระยะเวลำกำรทำ
ควำมร่วมมือ

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรดำเนินงำน
International Orchestral Music
Courses – Lanciano 2011
- นางสาวอธิยา วรวิจิตราพันธ์ นักศึกษา
สาขาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เครื่องมือเอกไวโอลิน
เข้าร่วมฝึกซ้อมในเทศกาลดนตรี The
International Orchestral Music
Courses – Lanciano 2011 โดยได้รับ
ทุนการศึกษาเต็มจานวน
- Dr. Omar Crocetti, President of
Associazione “Amici della Musica”
FEDELE FENAROLI Lanciano (CH),
Italy เข้าพบอธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการ และร่วมลงนาม
ข้อตกลงทางวิชาการ ณ ห้องประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ์ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Mr.Stefan Robu นักศึกษาจาก
Associazione “Amici della Musica”
FEDELE FENAROLI Lanciano (CH),
Italy เข้าร่วมโครงการเรียนดนตรีวิธี
ศิลปากร Silpakorn Summer Music
School 2013 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน
จ.ชลบุรี
- อาจารย์ทัศนา นาควัชระ ได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรรับเชิญค่ายดนตรี
International Youth String
Orchestra’s FEDELE FENAROLI ที่
ประเทศอิตาลีและเยอรมนี
- อาจารย์ทัศนา นาควัชระ ได้รับเชิญให้
ร่วมแสดงคอนเสิร์ต เดีย่ วไวโอลินร่วมกับ
เปียโน ที่ประเทศอิตาลีและเยอรมนี โดย
เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรี Estate
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เวลำที่ดำเนิน
กิจกรรม

6 – 10
สิงหาคม 2554

25 พฤศจิกายน
2554

26 มีนาคม – 9
เมษายน 2556

22-26
กรกฎาคม
2556

28 กรกฎาคม
2556
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หน่วยงำน/สถำบันที่ทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)

4. The University of
Granada, Spain

ระยะเวลำกำรทำ
ควำมร่วมมือ

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรดำเนินงำน

Musicale Frentana ที่เมือง Lanciano
และการแสดงที่ Mendelssohn House ที่
เมือง Leipzig
- Maestro Luigi Piovano จาก
Associazione “Amici della Musica”
FEDELE FENAROLI Lanciano (CH),
Italy เข้าร่วมแสดงดนตรีเชมเบอร์มิวสิค
“BEETHOVEN, BRAHMS & MAHLER”
ร่วมกับอาจารย์ทัศนา นาควัชระ และ ดร.
พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ณ สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นักศึกษาสาขาการแสดงดนตรี คณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื่องมือเอกไวโอลิน จานวน 5 คน ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วม International Youth
Symphony Orchestra ณ Parco delle
Arti Musicali TORRI MONTANARE" Largo dell’Appello2, Lanciano 66034
(CH) ประเทศอิตาลี
- Maestro Luigi Piovano จาก
Associazione “Amici della Musica”
FEDELE FENAROLI Lanciano (CH),
Italy เข้าร่วมแสดงดนตรีร่วมกับวง Pro
Musica Oechestra “VIVALDI AND
HAYDN” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2555 - Dr. Oswaldo Lorenzo Qulies ผู้แทน
- 14 มีนาคม 2557
จาก The University of Granada, Spain
ระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้น เข้าพบอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ต่ออายุโดยอัตโนมัติ
ศิลปากร เพื่อเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการ และร่วมลงนามข้อตกลงทาง
วิชาการ ณ ห้องประชุมนริศรานุวดั ติวงศ์
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การบรรยายหัวข้อ Music in Everyday
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เวลำที่ดำเนิน
กิจกรรม

8 มิถุนายน
2557

7-12
กรกฎาคม
2558

7 ตุลาคม
2558

14 มีนาคม
2555

1 ตุลาคม
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หน่วยงำน/สถำบันที่ทำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)

5. School of Music College
of Performing and Visual
Arts University of Northern
Colorado

6. Faculty of Fine Arts,
University of Agder (UiA),
Kristiansand Norway

ระยะเวลำกำรทำ
ควำมร่วมมือ

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรดำเนินงำน

เวลำที่ดำเนิน
กิจกรรม
2557

Life โดย Dr. Oswaldo Lorenzo Qulies ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 พฤศจิกายน
- การบรรยายหัวข้อ Psychological
2557
Aspects of Musical Listening โดย Dr.
Lucía Herrera Torres ณ สยามสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์
23-29
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแสดง
พฤศจิกายน
ดนตรี The Afternoon of the Spanish
2558
Classic ร่วมกับวง Feroci Philharmonic
Winds, Sunrise String Orchestra และ
Silpakorn University Guitar Orchestra
โดย Ms.Ana Santisteban และ Mr.Juan
Pablo de Juan ณ หอแสดง อาคาร
ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ UNC WIND
23-27
- 16 มีนาคม 2564
มกราคม 2560
QUINTET & WORKSHOPS IN
ระยะเวลา 5 ปี
THAILAND ณ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
20-22 เมษายน
แจ๊ส เข้าร่วมงาน 47th Annual
2560
UNC/Greeley Jazz Festival ณ
University of Northern Colorado
20 ธันวาคม 2559 -20
7 ตุลาคม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ Jazz Reธันวาคม 2564
2559
harmonization and Piano Masterclass
by Ingolv Haaland
18 มีนาคม
- Mr. Ingolv Haaland เข้าร่วมกิจกรรม
2560
Silpasean ภายใต้โครงการ ASEAN Music
Event ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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11. กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
คณะดุริยางคศาสตร์กาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการบริการวิชาการแก่
สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็น ระบบ ในปีการศึกษา 2559 ได้ดาเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจานวน 20 โครงการ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงดนตรี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรี การจัดนิทรรศการ สัมมนา และสนับสนุนให้คณาจารย์ให้บริการการศึ กษา
ในลักษณะของการรับเชิญเป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และวิทยากร
โดยมุ่งหวังให้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯ จัดขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่ร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้และดาเนินกิ จกรรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาตนเองมีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โครงการบริการวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์
และนักศึกษาของคณะฯ เพื่อสั่งสมทักษะและประสบการณ์ ต่อยอดสู่การพัฒนาการเรียนการสอน
ตารางที่ 11 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2559
จำนวน
กำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
โครงกำร
1. จานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
20
2. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
2
3. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
2
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์
12. กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ กาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้ านศิลปวัฒนธรรม
บนพื้ น ฐานการบู ร ณาการบริ ก ารทางวิ ช าการและการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในปี ก ารศึ ก ษา 2559
ดาเนินการโครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ กิ จ กรรมที่ ร่ ว มจั ด งานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมประจาปีของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการหรือประยุกต์ ระหว่าง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยและศิลปวัฒนธรรมตะวันตก อาทิ การแสดงดนตรีสากลร่วมกับดนตรีไทยในงานวัน
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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นริศ ประจ าเดือนเมษายน และงานวัน ศิลป์ พีระศรี ประจาเดือนกั นยายน เป็นต้น รวมทั้งการให้ บริการ
วิชาการและวิชาชีพโดยสนับสนุนบุคลากรไปเป็นกรรมการ วิทยากร ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แก่ชุมชน
13. กำรบริหำรจัดกำร
13.1 งบประมำณ
ตารางที่ 12 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554

ประเภทของแหล่งงบประมำณ
งบประมำณรำยจ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน
จำกเงินรำยได้
2,155,800.00
59,606,245.57
1,868,700.00
55,337,914.02
11,832,500.00
59,167,579.40
1,600,000.00
54,034,190.25
1,738,500.00
49,634,970.55
1,250,000.00
57,170,703.40
1,000,000.00
53,433,054.41

งบประมำณจำก
เงินสะสม
13,500,000.00
12,480,000.00
1,347,978.99
-

รวม
75,262,045.57
69,686,614.02
71,000,079.40
56,982,169.24
51,373,470.55
58,420,703.40
54,433,054.41

ตารางที่ 13 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนก
ตามหมวดรายจ่าย
รำยกำร
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจา
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
8. งบลงทุน
รวม

รำยรับ (บำท)

รำยจ่ำย (บำท)

คงเหลือ (บำท)

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
จำกยอดรำยรับ

33,573,828.00

30,677,267.20

2,896,560.80

45.26

27,880,172.00

22,907,749.22

4,972,422.78

33.80

1,873,500.00

904,830.24

968,669.76

1.33

1,505,800.00

2,854,148.91

-1,348,348.91

4.21

2,950,000.00

4,418,050.00

-1,468,050.00

6.52

67,783,300.00

61,762,045.57

6,021,254.43

91.12
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ตารางที่ 14 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปีการศึกษา 2560 จาแนกตามงาน
รำยกำร
งาน บริหารทั่วไป
งาน พัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรของอาจารย์
- พัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์
- ทุนศึกษาต่อของบุคลากรสายสนับสนุน
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
งาน ประกันคุณภาพการศึกษา
งาน กิจการนักศึกษา
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- ทุนการศึกษา
งานจัดการศึกษา
- โครงการสอบคัดเลือก (สอบตรง)
- จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน
งาน บารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

รำยรับ (บำท)
16,880,500.00
940,000.00

เงินเดือน

งบดำเนินกำร

11,850,628.32

8,621,034.99

รำยจ่ำย
สำธำรณูปโภค
904,830.24

ครุภัณฑ์

เงินอุดหนุน

951,091.20

32.94

78,382.00
300,999.00
424,450.00
-

0.12
0.44
0.63
-

99,936.19
86,889.02
100,000.00

0.15
0.13
0.15

2,471,900.00

500,000.00
2,471,900.00

0.74
3.65

700,000.00
950,000.00
4,546,350.00

366,572.00
30,685,643.57
1,582,289.04
1,587,400.00
1,150,000.00
61,762,045.57

0.54
45.27
2.33
2.34
1.70
91.12

424,450.00

99,936.19
86,889.02
100,000.00

500,000.00
2,950,000.00

500,000.00

1,000,000.00
38,255,800.00
2,000,000.00
2,200,000.00
1,150,000.00
67,783,300.00

366,572.00
9,955,946.98
1,582,289.04
887,400.00
200,000.00
22,779,449.22

18,826,638.88

30,677,267.20

1,903,057.71

904,830.24

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

2,854,148.91

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
จำกยอดรำยรับ

22,327,584.75

78,382.00
300,999.00

647,000.00
160,000.00
1,000,000.00
100,000.00

งบลงทุน

รวมรำยจ่ำย
ทั้งหมด (บำท)

37

13.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่ศึกษาต่อภายในประเทศ 5 คน โดยจาแนกเป็นระดับปริญญาโท 1 คน และศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 คน ศึกษาต่อต่างประเทศ
ระดับปริญญาเอก 1 คน มีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท 3 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อภายในประเทศ
ระดับปริญญาโท 3 คน
ตารางที่ 15 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับและสำขำวิชำ

1.

อาจารย์กานต์

สุริยาศศิน

ระดับปริญญาเอก

2.

อาจารย์ทัศนา

นาควัชระ

ระดับปริญญาเอก

3.

อาจารย์พลวิทย์

โอภาพันธุ์

ระดับปริญญาเอก

4.

อาจารย์ศรัณย์

สืบสันติวงศ์

ระดับปริญญาเอก

5.

อาจารย์กิตติธัช

สาเภาทอง

ระดับปริญญาเอก

สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา Asian and Middle
Eastern Studies
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
สาขาวิชาดนตรีวิทยา ณ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ประเทศ

วันเดือนปีที่ลำ

แหล่งทุน

ประเทศไทย

6 มิ.ย.2555 – 6 มิ.ย.2559

ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์

ประเทศไทย

11 ส.ค.2557 - 10 ส.ค.2561

ทุนส่วนตัว

ประเทศไทย

10 ส.ค.2558 - 9 ส.ค.2562

ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์

ประเทศ
สหราช
อาณาจักร
ประเทศไทย

16 ม.ค.2560 - 15 ม.ค.2563

ทุนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
และทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะดุริยางคศาสตร์
ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์

1 มิ.ย.2560 - 31 พ.ค.2564
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับและสำขำวิชำ

6.

อาจารย์พิสุทธิ์

ประทีปะเสน

ระดับปริญญาโท

7.

อาจารย์สุปรีติ

อังศวานนท์

ระดับปริญญาโท

8.

อาจารย์กิตติคุณ

สดประเสริฐ

ระดับปริญญาโท

9.

อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์

ระดับปริญญาโท

10.

นางสาวพรพรรณ

โพธิ์ทอง

ระดับปริญญาโท

11.

นางสาวนพกมล

พิศาลไกรกิตติ

ระดับปริญญาโท

12.

นางสาวธนกฤตา

แจ่มด้วง

ระดับปริญญาโท

ประเทศ

วันเดือนปีที่ลำ

สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศไทย

18 สิงหาคม 2557 –
17 สิงหาคม 2559

ทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะดุริยางคศาสตร์

ประเทศไทย

1 มิถุนายน 2556 –
31 พฤษภาคม 2558

สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเทศไทย

18 ส.ค.2557 – 17 ส.ค.2559

ทุนสนับสนุนหลักสูตรสังคีต
วิจัยและพัฒนา และ
ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์
ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์

ประเทศไทย

10 ส.ค.2558 - 9 ส.ค.2560

ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์

ประเทศไทย

1 มิถุนายน 2556 –
31 พฤษภาคม 2558

สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สาขาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ประเทศไทย

17 สิงหาคม 2556 –
31 กรกฎาคม 2558
4 ม.ค. 2558 - 3 ก.ย.2560

ทุนสนับสนุนหลักสูตร
สังคีตวิจัยและพัฒนา และ
ทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะดุริยางคศาสตร์
ทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะดุริยางคศาสตร์
ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ประเทศไทย

แหล่งทุน
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ตารางที่ 16 บุคลากรที่ไปดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ

หัวข้อ

วันที่

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

19 ตุลาคม 2559

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
R&B and Gospel guitar and beyond by 11 พฤศจิกายน 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Worraseth Apinyawatcharakul
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
Jazz Masterclass by Noah Garabedian
2 ธันวาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร
17-18 มกราคม
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
Ulf & Eric Wakenius Jazz Masterclass

Free Improvisation Workshop by Pree
Nakaprawing

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

วันที่
25 มกราคม 2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
10 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
17-25 เมษายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
University of Northern
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)

2

อาจารย์รตั นะ วงศ์สรรเสริญ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

3

อาจารย์ Daniel James Phillips

Ethno-Jazz Lecture and Workshop

4

อาจารย์พิสุทธิ์ ประทีปะเสน

Jazz Masterclass and Concert by MINT
Passakorn and his band

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
5-7 กรกฎาคม 2560 สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชัน้
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
28 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
17 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

5

ชื่อ-สกุล

อาจารย์กิตติธัช สาเภาทอง

หัวข้อ

วันที่

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคคลทั่วไป : การเตรียมสอบ TOEFL IBT 60
ชั่วโมง
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

1 ตุลาคม - 3
ธันวาคม 2559
19 ตุลาคม 2559

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ

17-25 เมษายน
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
University of Northern
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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6

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ

10-19 มกราคม
2560

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร

17-18 มกราคม
2560

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ

12-16 กุมภาพันธ์
2560

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
Maastricht Conservatorium
ประเทศเนเธอร์แลนด์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ Tokyo University
of Fine Arts and Music
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)

7

อาจารย์จามร ศุภผล

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ"

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
University of Northern
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
5-7 กรกฎาคม 2560 สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชัน้
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

17-29 เมษายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

8

อาจารย์ทัศนา นาควัชระ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

9

ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

19 ตุลาคม 2559

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร

17-18 มกราคม
2560

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาย
ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 2)

9-10 กุมภาพันธ์
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
ตลิ่งชัน
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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10

11

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง

อาจารย์กานต์ สุริยาศศิน

หัวข้อ

วันที่

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

19 ตุลาคม 2559

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร

17-18 มกราคม
2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

19 ตุลาคม 2559

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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12

ชื่อ-สกุล

ผศ.คมธรรม ดารงเจริญ

หัวข้อ

วันที่

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร

17-18 มกราคม
2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร

17-18 มกราคม
2560

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาย
ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 2)

9-10 กุมภาพันธ์
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 8 อาคาร 50 ปี

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

13

อาจารย์สาเภา ไตรอุดม

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

14

อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ์

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

15

อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงศ์ประดิษฐ์

Guitar Masterclass by Mr. Chuah Yeong
Chin

7 ตุลาคม 2559

16

ผศ. ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ ราชรักษ์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

19 ตุลาคม 2559

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้อง ศอ.
402 อาคารมิวสิคพลัส คณะดุริ
ยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

17

อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอันทร์

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

18

อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ

10-19 มกราคม
2560

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ

17-25 เมษายน
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
Maastricht Conservatorium
ประเทศเนเธอร์แลนด์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
University of Northern
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

19

20

อาจารย์อานันท์ นาคคง

ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการในการ
ระหว่างวันที่ 31
International Council for
ประชุมวิชาการดนตรีวิทยานานาชาติ PASEA กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 Traditional Music (ICTM) ณ
2016 (Performing Arts of Southeast
สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัย ปีนัง ประเทศ
Asia)
มาเลเซีย
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ศิลปากร ณ Tokyo University
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
of Fine Arts and Music
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย์

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา elearning

19 ตุลาคม 2559

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
สมาคมสภามหาวิทยาลัย
(ประเทศไทย) (สสมท) ณ ห้อง
แมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมน
ดาริน ถ.สามย่าน กรุงเทพฯ

เข้าร่วม TAGB FORUM/เสวนา สสมท (Thai
Association of Governing Board of
universities and colleges FORUM /
เสวนาสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศ
ไทย)) เรื่อง "มาตรการตาม ม.44 กับการ

16 มิถุนายน 2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน

ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วรศ์ธราดล

หัวข้อ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย"
Clarinet Masterclass by Andrew
Michael Simon

วันที่

18 ธันวาคม 2559

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
Clarinet Masterclass by Frédéric Cellier 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ศิลปากร ณ Tokyo University
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
of Fine Arts and Music
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)

24

อาจารย์ ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา

Piano Masterclass by Mitra Alice

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

25

อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
5-7 กรกฎาคม 2560 สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชัน้
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
5 เมษายน 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคาร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

เข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรีศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ดนตรีศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน

19-20 มกราคม
2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

26

อาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ์

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

27

อาจารย์อลิสา วัชรประภาพงศ์

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

28

อาจารย์กิตติพันธ์ จันทร์บัวลา

เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี

9 มกราคม 2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ

1-14 กุมภาพันธ์
2560

Ethno-Jazz Lecture and Workshop

28 มีนาคม 2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

29

อาจารย์สินนภา สารสาส

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

30

อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ Tokyo University
of Fine Arts and Music
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

56

ลำดับ
31

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์

32

อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์

33

อาจารย์นาวี หงสกุล

หัวข้อ

วันที่

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร

17-18 มกราคม
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ศิลปากร ณ Tokyo University
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
of Fine Arts and Music
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kasetsart
6-10 ธันวาคม 2559 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
Conductors Collegium
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น
2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

34

อาจารย์สุปรีติ อังศวานนท์

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kasetsart
Conductors Collegium

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
6-10 ธันวาคม 2559 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น
2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)
10-19 มกราคม
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
Maastricht Conservatorium
ประเทศเนเธอร์แลนด์
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล
อาจารย์เผ่าพันธ์ อานาจธรรม

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

Percussion Masterclass by Zhang
Zhong

12 ตุลาคม 2559

Percussion Masterclass by Wannapha
Yannavut

1 พฤษภาคม 2560

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
404 อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
404 อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ Tokyo University
of Fine Arts and Music
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

36

อาจารย์มณพ วโรนิธภิ าส

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

37

Ms.Yuri Kishimoto

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ

1-11 กุมภาพันธ์
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

38

นายศิวนัส บุญศรีพรชัย

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

39

นางสาวสรัญรัตน์ แสงชัย

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

40

นางสาวธนกฤตา แจ่มด้วง

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

41

นางนพกมล พิศาลไกรกิตติ

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
14 กรกฎาคม 2560 กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนว
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ณ
ปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและการนาส่งข้อมูล
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต (ระบบ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ของ สกอ.)"
ศิลปากร ตลิ่งชัน
อบรมโปรแกรม After Effect สาหรับงาน
15 มกราคม 2560
Topica Edumall
Motion Graphic เบื้องต้น แบบอนนไลน์
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประสิทธิภาพ”
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
202 คณะดุริยางคศาสตร์
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

online
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

นางปนัดดา กุลพานิช

หัวข้อ

โครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
การบริหารสาหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ"

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
20 มกราคม - 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องนริศ
มีนาคม 2560
รานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัย
(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ศิลปากร ตลิ่งชัน
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ
43

ชื่อ-สกุล
นางสาวปลีลา เอี่ยมสาราญศิริ

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ Tokyo
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
University of Fine Arts and
Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย
17 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปากร ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60"
2 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ Office365
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์
คอมพิวเอตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ"

44

นางพรทิพา เชยอักษร

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

20 กรกฎาคม 2560 งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ณ
ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
อบรมการสอบทานและการควบคุมภายใน
15 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ
ประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
บริหารพัสดุ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ Tokyo
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
University of Fine Arts and
Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประสิทธิภาพ”
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
202 คณะดุริยางคศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
ปฏิบัติงาน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

45

นางสาวพรพรรณ โพธิ์ทอง

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60"
หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ Window 10 และ
Office 2016

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301
ชั้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

46

นางสาวพาฝัน นุหัง

งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60"
หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ Office365

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์
คอมพิวเอตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ"

47

นางพิจิตรา บัวบาล

การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีสาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

อบรมเรื่อง กระบวรการจัดการเงินทดรอง
ราชการ กระบวนการการบริหารเงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน และ
กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนว
ทางการดาเนินงานด้านงบประมาณ

โครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อ
การบริหารสาหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน รุ่นที่ 2

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

20 กรกฎาคม 2560 งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ณ
ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน
21 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 มกราคม - 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องนริศ
มีนาคม 2560
รานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัย
(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) ศิลปากร ตลิ่งชัน

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

48

นางสาวภัศรา อินทร์เล็ก

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
17-25 เมษายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
University of Northern
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60"
หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ Window 10 และ
Office 2016

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

อบรมการจัดการโปรแกรมบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม Endnote 7

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301
ชั้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
23 มิถุนายน 2560 หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ
49

ชื่อ-สกุล
นางสาวมลฤดี มีอิสสระ

หัวข้อ
สัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมใหม่ในการ
จัดเตรียมข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
Self-Service Data Preparation and SelfService Data Analytics"
การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีสาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

22 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น
จากัด (BAC) ณ Central Grand
Hotel @Central World ชั้น 22
ห้อง Lotus Suite 12
8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อน 3-5 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรม
ประเทศไทย 4.0 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แอทที บูทีค จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตามโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหารสาหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประสิทธิภาพ”
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
202 คณะดุริยางคศาสตร์
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)

50

นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง

โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและการนาส่งข้อมูล
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต (ระบบ
ของ สกอ.)"
การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีสาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การ
จัดทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่

คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
5-7 กรกฎาคม 2560 สานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ชัน้
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันท
14 กรกฎาคม 2560 กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ณ
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ธันวาคม 2559 กองนิติการ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

15-17 มิถุนายน
2560

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร
17-18 มกราคม
คณะดุริยางคศาสตร์
ศึกษาดูงานเรื่อง "เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ 1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ Tokyo
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
University of Fine Arts and
Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประสิทธิภาพ”
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
202 คณะดุริยางคศาสตร์
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.2560
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ศิลปากร สัญญาค้าประกัน และสัญญาวาง
หลักประกัน"

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ"
51

นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ

การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีสาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนว
ทางการดาเนินงานด้านงบประมาณ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร
ศึกษาดูงานเรื่อง "เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx"
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาภาวะ

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน
8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
17-18 มกราคม
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
3-5 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรม
แอทที บูทีค จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหารสาหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

52

นางสาววราภรณ์ ศรีบุญเรือน

อบรมเรื่อง กระบวรการจัดการเงินทดรอง
ราชการ กระบวนการการบริหารเงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน และ
กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
20 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ชั้น 3 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

นางวิภา ไชยสุกุมาร

หัวข้อ

วันที่

การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

16 พฤษภาคม 2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจด
รายงานการประชุม

17 กุมภาพันธ์ 2560

งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

16 พฤษภาคม 2560

15-17 มิถุนายน
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม 314-315
ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60"
หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ Office365

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

54

นางสาวสุพัด ทองฉวี

เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "การจัดการข้อมูล
งานวิจัยในยุคดิจิทัล"

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์
คอมพิวเอตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
23 สิงหาคม 2559 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) ณ ชั้น 6 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
สัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมใหม่ในการ
จัดเตรียมข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย
Self-Service Data Preparation and SelfService Data Analytics"
ประชุมวิชาการประจาปี 2559 เรือ่ ง ประเทศ
ไทย 4.0 กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(Thailand 4.0 and Academic Libraries)

วันที่

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

22 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น
จากัด (BAC) ณ Central Grand
Hotel @Central World ชั้น 22
ห้อง Lotus Suite 12
16 ธันวาคม 2559 ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา และสานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น
7 สานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
10-19 มกราคม
คณะดุริยางคศาสตร์
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร I
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ
Maastricht Conservatorium
ประเทศเนเธอร์แลนด์
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประสิทธิภาพ”
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ 16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
202 คณะดุริยางคศาสตร์
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ
ปฏิบัติงาน
โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60"
หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ Window 10 และ
Office 2016

วันที่

1 มิถุนายน 2560

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

55

นายสุรพล งามอาการ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

56

นายธนพล ยงค์โพธิ์

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

15-17 มิถุนายน
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301
ชั้ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล
นายกฤตธี สีหมงคล

หัวข้อ

วันที่

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การ
เขียนหนังสือราชการ"

22-23 กุมภาพันธ์
2560

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560

อบรมการจัดการโปรแกรมบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม Endnote 7

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้อง
202 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15-17 มิถุนายน
คณะดุริยางคศาสตร์
2560
มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
PULLMAN PATTAYA HOTEL G
จังหวัดชลบุรี
23 มิถุนายน 2560 หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ
หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล

หัวข้อ

วันที่

โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและการนาส่งข้อมูล
ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต (ระบบ
ของ สกอ.)"

หน่วยงำน/สถำนทีจ่ ัด

14 กรกฎาคม 2560 กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ณ
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ
(ระบุชื่อประเทศ)
ประเทศไทย

ตารางที่ 17 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

1

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)
International Council for
Traditional Music (ICTM)

23 สิงหาคม 2559

สายสนับสนุน 1 คน

-

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2559

สายวิชาการ 1 คน

-

1 ตุลาคม - 3 ธันวาคม
2559
7 ตุลาคม 2559

สายวิชาการ 1 คน

4,600

4

เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุค
ดิจิทัล"
เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชา
การดนตรีวิทยานานาชาติ PASEA 2016 (Performing
Arts of Southeast Asia)
เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคคลทั่วไป
: การเตรียมสอบ TOEFL IBT 60 ชั่วโมง
Guitar Masterclass by Mr. Chuah Yeong Chin

สายวิชาการ 1 คน

-

5

Percussion Masterclass by Zhang Zhong

12 ตุลาคม 2559

สายสนับสนุน 1 คน

-

2

3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

6

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา e-learning

19 ตุลาคม 2559

สายวิชาการ 7 คน

4,596

7

R&B and Gospel guitar and beyond by
Worraseth Apinyawatcharakul
สัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมใหม่ในการจัดเตรียมข้อมูล
และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Self-Service Data
Preparation and Self-Service Data Analytics"
Jazz Masterclass by Noah Garabedian

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จากัด
(BAC)

11 พฤศจิกายน 2559

สายวิชาการ 1 คน

-

22 พฤศจิกายน 2559

สายสนับสนุน 2 คน

-

8

9
10
11
12
13

14

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kasetsart Conductors
Collegium
การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อบรมการสอบทานและการควบคุมภายใน เรื่อง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารพัสดุ
ประชุมวิชาการประจาปี 2559 เรือ่ ง ประเทศไทย 4.0
กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Thailand 4.0 and
Academic Libraries)
Clarinet Masterclass by Andrew Michael Simon

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 ธันวาคม 2559

สายวิชาการ 1 คน

-

6-10 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 2 คน

10,000

8 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 4 คน

-

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

15 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 1 คน

-

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา
และสานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

16 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 1 คน

1,200

18 ธันวาคม 2559

สายวิชาการ 1 คน

-

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

15

อบรมเรื่อง กระบวรการจัดการเงินทดรองราชการ
กระบวนการการบริหารเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุน และกระบวรการบริหารลูกหนี้เงินยืม
มหาวิทยาลัย
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดทา
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาค้า
ประกัน และสัญญาวางหลักประกัน"
เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการนาเสนอรายงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ ประเทศเนเธอร์แลนด์
อบรมโปรแกรม After Effect สาหรับงาน Motion
Graphic เบื้องต้น แบบออนไลน์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร ศึกษาดู
งานเรื่อง "เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงาน
ที่เป็นเลิศ EdPEx"
เข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 เรื่อง ดนตรีศึกษาในประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

20 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 2 คน

-

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

21 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 2 คน

-

กองนิติการ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

22 ธันวาคม 2559

สายสนับสนุน 1 คน

-

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

9 มกราคม 2560

สายวิชาการ 12 คน

5,834

10-19 มกราคม 2560

สายวิชาการ 2 คน
สายสนับสนุน 2 คน

587,000

Topica Edumall

15 มกราคม 2560

สายสนับสนุน 1 คน

-

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

17-18 มกราคม 2560

สายวิชาการ 6 คน
สายสนับสนุน 3 คน

50,000

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์

19-20 มกราคม 2560

สายวิชาการ 1 คน

1,000

16
17

18
19

20
21

22

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ลำดับ
23
24
25

26
27

28
29
30

ชื่อโครงกำร
โครงการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร
สาหรับผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นที่ 2
Ulf & Eric Wakenius Jazz Masterclass
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
Clarinet Masterclass by Frédéric Cellier
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรสายศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา
2559 (รุ่นที่ 2)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจดรายงานการ
ประชุม
งานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียน
หนังสือราชการ"

ผู้รับผิดชอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ง
ชัน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

20 มกราคม - 5 มีนาคม
2560 (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)
25 มกราคม 2560

สายสนับสนุน 2 คน

-

สายวิชาการ 1 คน

-

1-16 กุมภาพันธ์ 2560

สายวิชาการ 4 คน
สายสนับสนุน 4 คน

653,200

6 กุมภาพันธ์ 2560

สายวิชาการ 1 คน

-

9-10 กุมภาพันธ์ 2560

สายวิชาการ 2 คน

-

17 กุมภาพันธ์ 2560

สายสนับสนุน 1 คน

-

17 กุมภาพันธ์ 2560

สายสนับสนุน 3 คน

-

22-23 กุมภาพันธ์ 2560

สายสนับสนุน 1 คน

-
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ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

31

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3-5 มีนาคม 2560

สายสนับสนุน 2 คน

-

สายวิชาการ 1 คน

-

17 มีนาคม 2560

สายวิชาการ 1 คน

-

28 มีนาคม 2560

สายวิชาการ 2 คน

-

35

Piano Masterclass by Mitra Alice

5 เมษายน 2560

สายวิชาการ 1 คน

-

36

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรีระหว่าง
ประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Percussion Masterclass by Wannapha
Yannavut
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”
การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย
การจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

10 มีนาคม 2560

34

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารตามโครงการ
พัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เพือ่ การบริหารสาหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นที่ 2
Free Improvisation Workshop by Pree
Nakaprawing
Jazz Masterclass and Concert by MINT
Passakorn and his band
Ethno-Jazz Lecture and Workshop

17-29 เมษายน 2560

สายวิชาการ 4 คน
สายสนับสนุน 1 คน
สายสนับสนุน 1 คน

500,000

สายวิชาการ 1 คน
สายสนับสนุน 14 คน
สายวิชาการ 1 คน
สายสนับสนุน 14 คน

12,100

32
33

37
38
39

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

1 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

-

2,500
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ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

40

โครงการอบรม เรื่อง ICT Update 60 หลักสูตรที่ 1
หัวข้อ Window 10 และ Office 2016
โครงการอบรม เรื่อง ICT Update 60 หลักสูตรที่ 2
หัวข้อ Office365
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ.2560
เข้าร่วม TAGB FORUM/เสวนา สสมท (Thai
Association of Governing Board of universities
and colleges FORUM / เสวนาสมาคมสภา
มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)) เรื่อง "มาตรการตาม ม.
44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย"
อบรมการจัดการโปรแกรมบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม
Endnote 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีใน
การใช้งานและการนาส่งข้อมูลระบบภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต (ระบบของ สกอ.)"
โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ"

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 มิถุนายน 2560

สายสนับสนุน 3 คน

-

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 มิถุนายน 2560

สายสนับสนุน 3 คน

-

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)
(สสมท)

15-17 มิถุนายน 2560

340,000

16 มิถุนายน 2560

สายวิชาการ 25 คน
สายสนับสนุน 28 คน
สายวิชาการ 1 คน

หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

23 มิถุนายน 2560

สายสนับสนุน 2 คน

-

5-7 กรกฎาคม 2560

-

14 กรกฎาคม 2560

สายวิชาการ 3 คน
สายสนับสนุน 1 คน
สายสนับสนุน 3 คน

20 กรกฎาคม 2560

สายสนับสนุน 2 คน

-

41
42
43

44
45
46

47

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
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ลำดับ
48

ชื่อโครงกำร
โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ"

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร

งบประมำณ(บำท)

ศิลปากร ตลิ่งชัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 กรกฎาคม 2560

สายวิชาการ 1 คน
สายสนับสนุน 2 คน

-
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13.3 อำคำรสถำนที่
คณะดุริยางคศาสตร์ มีพื้นที่จัดการเรียนการสอนหลักตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และได้
ขยายห้ อ งเรี ย นและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดนตรี เพิ่ ม ขึ้ น ไปยั ง อาคาร Music Plus Academy และอาคารศู น ย์
สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรองรับจานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น โดยตระหนัก
ถึงโอกาสของนักศึกษาในการมีห้องปฏิบัติการดนตรี รวมถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอย่างพอเพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันทั้งในวงการศึกษาและวิชาชีพดนตรี
ตารางที่ 18 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะดุริยางคศาสตร์
อำคำรสถำนที่

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)

อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ ตลิ่งชัน

1,866.10

อาคาร Music Plus Academy

588

อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม

512.03
2,966.13

ตารางที่ 19 การแบ่งพื้นที่ใช้งานในอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ ตลิ่งชัน อาคาร Music Plus Academy และ
อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

พื้นที่ใช้งำน

ห้องผู้บริหาร
ห้องพักอาจารย์
ห้องสานักงาน
ห้องประชุม
ห้องบรรยาย
ห้องเรียนปฏิบตั ิการ
ห้องซ้อมดนตรี
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องอัดเสียง
ส่วนอื่นๆ

อำคำรคณะดุริยำงคศำสตร์
ตลิ่งชัน
พื้นที่รวม 1,866.10ตร.ม.

อำคำร Music Plus
Academy
พื้นที่รวม 588 ตร.ม.

อำคำรศูนย์สันสกฤตศึกษำ
คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร
พื้นที่รวม 512.03 ตร.ม.
จำนวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) จำนวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) จำนวนห้อง พื้นที่ (ตร.ม.)
1
18.20
4
93
5
63.125
2
88.375
1
73.96
1
18.38
2
39.5
3
257
2
75.20
3
206.40
16
185.1
2
50.00
8
287.25
16
62.4
10
48.63
1
28.275
1
47.19
3
57.4
989.66
277.085
-
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14. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะดุริยางคศาสตร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการระบบการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษา โดยใช้เป็น กลไกในการพัฒ นาพร้อมทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานขององค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 โดยนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่ อความมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่งคณะฯ ได้ แต่งตั้ ง คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรและคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่อดาเนินการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจา
คณะและคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ อยู่สม่าเสมอ
15. กำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
คณะวิชาได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของ
คณะผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 การนาผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
กำรผลิตบัณฑิต

ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน
-

ผลกำรดำเนินกำร
1. ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาให้มีความชัดเจน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของอาจารย์ที่มีต่อการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ
วิชาการ ซึ่งมีประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมเป็น
คณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 และนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักศึกษานากลับมาพัฒนา/
ปรับปรุงการดาเนินงานทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ
2. ติดตามผลสาเร็จที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากปีที่ผ่านมา และนามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินกระบวนการของปีปัจจุบนั เสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะและคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน

ผลกำรดำเนินกำร
3. เพิ่มข้อคาถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับวิธีการกาหนดค่า
น้าหนักภาระงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านประสิทธิภาพการทางานของอาจารย์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับวิธีการกาหนดค่าน้าหนักภาระงานใน
รูปแบบใหม่ โดยแบ่งสัดส่วนค่าถ่วงน้าหนักออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่ ที่เน้นการสอน กลุ่มที่เน้นการวิจัย กลุม่ ที่เน้นการ
บริหารคณะ และกลุ่มที่เน้นการบริหารหลักสูตร จากผลการ
ประเมินพบว่า ค่าภาระงานสอนทีก่ าหนดยังไม่สะท้อนความ
เป็นจริงของผลงาน จึงต้องปรับสัดส่วนค่าถ่วงน้าหนักภาระ
งานในแต่ละกลุม่ ใหม่อีกครั้ง
4. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ประจา โดยปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ ให้เป็นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
ครอบคลุมทั้งด้านประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ
รางวัลและเกียรติยศ รายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษา
office hour การบริการวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน โดยเริ่มทดลองใช้ระบบฯ ในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 และจะเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ซึ่งเป็นผลการดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
5. จัดทาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการ
แสดง และจัดทาประกาศและระเบียบรองรับการประเมินผล
งานสร้างสรรค์ประเภทการแสดง โดยงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ได้นาเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลงาน
สร้างสรรค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
6. จัดทาแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งอานวยความ
สะดวก และการพัฒนาทัศนียภาพทางกายภาพ ใน
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ตัวบ่งชี้ 1.2
อำจำรย์ประจำ
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก

ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน

จุดแข็ง
1. ศักยภาพของอาจารย์ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ผลกำรดำเนินกำร
แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี และแผนดาเนินงานประจาปี ทั้งนี้
ยังไม่มีการจัดทาแผนระยะยาว ในส่วนของการดาเนินงาน
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะฯ ได้สารวจความต้องการ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประจาทุกภาคการศึกษา
และได้สื่อสารผลการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน
และความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรโดย
ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และทาง
บุคคล
1. คณะดุริยางคศาสตร์สนับสนุนให้คณาจารย์ประจาพัฒนา
คุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพือ่ ให้อาจารย์สามารถนา
ความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
โดยได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของคณะฯ ที่
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาตรีทุกคนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท และให้ทุนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญา
โทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกปีละ 1 ทุน โดยให้ยื่นความ
จานงค์ขอศึกษาล่วงหน้า โดยในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์
ทีม่ ีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ซึ่งคณะฯ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 ซึ่งคณะฯ
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน 3
คน ซึ่งคณะฯ ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษให้กับอาจารย์ประจา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์เป็นกรณี
เร่งด่วน และมีอาจารย์ศึกษาต่อโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
จานวน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2560 และมีอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57
2. หามาตรการที่เหมาะสมในการติดตามความคืบหน้าของ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั งบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อ โดย
มอบหมายงานบุคคลจัดทาหนังสือสอบถามความคืบหน้า
ของบุคลากรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาจากคณะฯ และเสนอคณะกรรมการประจา
คณะทราบเป็นประจาทุกปี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
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บุคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษาสาเร็จการศึกษาตามแผนของ
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 1.3
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่ได้รับ
อำจำรย์ประจำ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะที่ดำรง
จานวน 5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จานวน 10,000 บาท
ตำแหน่งทำง
และศาสตราจารย์ จานวน 15,000 บาท เพื่อส่งเสริมและจูง
วิชำกำร
ใจให้คณาจารย์ของคณะดุริยางคศาสตร์ จัดทาผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดยในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ มีอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 2 คน ได้แก่
อาจารย์วรพล กาญจน์วรี ะโยธิน และอาจารย์ ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
ราชรักษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรดนตรีและธุรกิจบันเทิง ทา
ให้มีอาจารย์ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 จาก
อาจารย์ทั้งหมด 28 คน และมีอาจารย์ที่ยื่นขอกาหนด
ตาแหน่งและอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาจานวน 4 คน
ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอในปีการศึกษา 2559 จานวน 3 คน ได้แก่
อาจารย์ประจาหลักสูตรดนตรีแจ๊ส 2 คน อาจารย์ประจา
หลักสูตรสังคีตวิจัยและพัฒนา 1 คน และอาจารย์ประจา
คณะฯ 1 คน
2. คณะฯ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรฯ ในองค์ประกอบที่ 4
ด้านอาจารย์ ไว้ว่า "คณะและสถาบันควรมีระบบกลไกกากับ
ติดตามหรือเร่งรัดกระบวนการในการกากับติดตามการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ" นอกจากนี้คณะกาหนดระบบกลไก
กากับติดตามการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยมอบหมายงาน
บุคคลจัดทาหนังสือสอบถามความคืบหน้าการขอกาหนด
ตาแหน่งไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตัวบ่งชี้ 1.4
ข้อเสนอแนะในภำพรวมระดับสถำบัน
1. คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะดุริยางค
จำนวนนักศึกษำ 1. จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ยังไม่เป็นไป ศาสตร์ มีส่วนร่วมในที่ประชุมสภาคณบดีศลิ ปะแห่งประเทศ
เต็มเวลำเทียบเท่ำ ตามเกณฑ์ที่กาหนด คณะและ
ไทยเพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
ต่อจำนวนอำจำรย์ มหาวิทยาลัยควรร่วมกันทบทวนหา
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
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มาตรการที่เหมาะสมระหว่างการจัดสรร
งบประมาณและจานวนนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ 1.5 กำร
บริกำรนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี

จุดแข็ง
1. สายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับ
เพื่อนร่วมสถาบัน และอาจารย์ ทาให้
นักศึกษารู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเป็นบ้าน
หลังที่สอง
2. มีความโดดเด่นในเรื่องกิจกรรมและ
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับ
นักศึกษา

ผลกำรดำเนินกำร
ประจาสายศิลปะและการออกแบบ โดยในที่ประชุมได้
กาหนดแนวทางการจัดทาเกณฑ์ดงั กล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3
แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ใช้ตามเกณฑ์ของ สกอ.
แนวทางที่ 2 แยกการคานวณระหว่างหน่วยกิตวิชาบรรยาย
และปฏิบตั ิ แนวทางที่ 3.1 นาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาใช้ใน
การคานวณ โดยไม่แยกหน่วยกิตวิชาบรรยายและปฏิบัติ
และแนวทางที่ 3.2 นาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาใช้ในการ
คานวณ โดยแยกการคานวณระหว่างหน่วยกิตวิชาบรรยาย
และปฏิบตั ิ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสมของสายศิลปะและการออกแบบ
1. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อให้
เครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรมของคณะมาก
ยิ่งขึ้น และกลับมาพัฒนาคณะฯ โดยกาหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
สาหรับบัณฑิตและศิษย์เก่า จานวน 2 กิจกรรม โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมสอดคล้องความต้องการของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นผล
สารวจความต้องการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
ศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาสี SUFM Sport
Day เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา
ปัจจุบัน และยังมีศิษย์เก่าเข้าร่วมอีกเป็นจานวนมาก ทาให้
เกิดสัมพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วย
ให้เครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
2. จัดตั้งหน่วยงานที่ให้คาปรึกษา หน่วยงานรับงาน กระจาย
งาน ติดต่อกับบริษัทและองค์กรผูจ้ ้างงาน แนะแนววิชาชีพ
และการวางตัวในการทางาน ให้นักศึกษาที่สนใจและ
ต้องการสมัครเข้าร่วม ในลักษณะ Young Professional
Training Unit เชื่อมโยงกับโครงการ Emaj Open
Business Showcase โดยอาจารย์ ดร.ศักดิส์ ิทธิ์ ราชรักษ์
และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
และธุรกิจบันเทิง เสนอที่คณะกรรมการประจาคณะดุริยางค
ศาสตร์ พิจารณาโครงการ Entertainment Music and
Journey ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการดังกล่าวและ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1. ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ คณบดี และอาจารย์ ดร.
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ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
2. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่าย Consultative Sale ได้แก่
อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ และนางสาวภัศรา อินทร์เล็ก
3. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่าย Marketing ได้แก่ อาจารย์
ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ และนางสาวลลวรรณ เปรม
ประเสริฐ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่าย Creative and Production
ได้แก่ อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ และนางนพกมล พิศาล
ไกรกิตติ
3. คณะดุริยางคศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
คณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์กับ
สถาบันชั้นนาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2559
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) การ
แลกเปลีย่ นกับ Conservatorium Maastricht ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์
2560 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจานวน 2 คน
นักศึกษาปริญญาตรี 3 คน และนักศึกษาปริญญาโท 4 คน
2) การแลกเปลีย่ นกับ Tokyo University of Fine Arts
and Music (Geidai) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จานวน 5 คน นักศึกษาปริญญาตรี 3 คน และนักศึกษา
ปริญญาโท 10 คน 3) การแลกเปลี่ยนกับ University of
Northern Colorado ซึ่งได้เดินทางมาจัดกิจกรรม
workshop และ การแสดงดนตรี UNC Wind Quintet เมื่อ
วันที่ 23 และ 25 มกราคม 2560 และคณะฯ เดินทางไป
แลกเปลีย่ น ระหว่างวันที่ 16 - 25 เมษายน 2560 ซึ่งมี
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจานวน 4 คน และ
นักศึกษาปริญญาตรี 6 คน และ 4) คอนเสิร์ตมิตรภาพ
ระหว่างวง World Ship Orchestra ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ
วง Silpakorn University Orchestra ในวันศุกร์ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครทรงพล คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลกำรดำเนินกำร
4. จัดทดสอบ Comprehensive Exam ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาดนตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการแสดงดนตรี
และดนตรีแจ๊ส
5. สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นกั ศึกษา เช่น การติดต่อ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทางออนไลน์ และการใช้ระบบ
ที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น โดย
คณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ประจาหลักสูตรของคณะ
ร่วมประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 สนับสนุนให้
อาจารย์นาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาทางออนไลน์ และการใช้ระบบที่ปรึกษาออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดที่ควรพัฒนำ
1. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับระบบและ
1. ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรม
กลไกในการวิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงาน
นักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ยังไม่ได้ถูก ตามแผนปีปัจจุบันและการจัดทาแผนดาเนินงานปีต่อไป จาก
นาไปปรับปรุง เพื่อนาไปใช้ในแผนปี
เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้สามารถ
การศึกษา 2559
นาผลการประเมินในปีการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแผนให้ทัน
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป ซึ่งได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่าน
1. ควรนาผลการประเมินในปีการศึกษาไป ทราบแล้วในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและ
ใช้ปรับปรุงแผนให้ทันรอบปีการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมในปีการศึกษา จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
นั้นๆ ก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป
2. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา
2. คณะสามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทาวิดีโอนาเสนอสารคดีสรุป
ครอบคลุมทักษะนักศึกษาหลายด้านภายใน โครงการและนาไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
หนึ่งโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ก่อนการจัดกิจกรรม และมี
การจัดทาวิดโี อเพื่อเผยแพร่ถึงประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆ
หลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น และมีการเผยแพร่ลงในสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น โครงการวางแผนรับนักศึกษาใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ กิจกรรมในวันพระราชทานปริญญาบัตร
โครงการรับนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย และโครงการ
SUFM Sport Day
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทางานมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผูร้ ับผิดชอบ
แทนเจ้าหน้าที่ของคณะในการดูแลระบบและช่องทางการ
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องค์ประกอบที่ 2
กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกกำร
บริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงิน
สนับสนุนงำนวิจัย
และงำน
สร้ำงสรรค์

-

จุดแข็ง
1. คณะมีแนวโน้มได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกสถาบันในสัดส่วนทีม่ ากกว่าเงิน
สนับสนุนจากภายในสถาบันมากขึน้ ทุกปี
และมีการกระจายของทุนและนักวิจัย
แสดงถึงศักยภาพการวิจัยของคณะในการ
บริหารจัดการด้านการวิจยั ที่ดี

ผลกำรดำเนินกำร
เผยแพร่ทาง facebook กิจการนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่
ของคณะดูแลให้คาปรึกษา นักศึกษาจัดทาเพจ Facebook
ชื่อเพจ “เด็กดุ” โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแลระบบด้วยตนเอง
จุดประสงค์หลักของเพจคือการจัดทาขึ้นเพื่อใช้ความรู้ที่ได้
จากในวิชาเรียนมาปฏิบัติจริง ในเนื้อหาของเพจจะเป็นการ
นาเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคณะดุริยางคศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย จากมุมมองของนักศึกษา
4. งานกิจการนักศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้นาเสนอ
แนวคิดในการจัดโครงการ โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้เสนอกิจกรรมหรือ
โครงการที่อยากให้จดั ขึ้นในแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ซึ่ง
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
1. ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ The
International Creative Art Disseminating (ICAD) ใน
เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์และนาเสนอผลงานวิชาการ

1. ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทมี่ ี
ประเด็นที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก และ
หาเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกมากขึ้น โดยบริหารจัดการ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทงั้ ด้านงบประมาณ บุคลากร
เครื่องมืออุปกรณ์และระบบกลไกการดาเนินงานอย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดตั้งกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5
เป็นกองทุนดังกล่าวทุกปี การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยสร้างสรรค์ของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ตามความต้องการของคณาจารย์หรือเป็นประเด็นที่ควรพัฒนา
การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพือ่ ให้คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ จึง
ทาให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของการทาผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์มากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาคุณภาพของ
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ตัวบ่งชี้ 2.3
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ผลงำนวิชำกำร
1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ของอำจำรย์
ผลิตตาราในการสอน
ประจำและนักวิจัย

ผลกำรดำเนินกำร
ผลงานทาให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง แผนบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์
ประจาปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มุ่งเน้นให้
คณาจารย์จัดทาโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่บรู ณาการ
ระหว่างหลักสูตร โดยมีมติ ิเชื่อมโยงด้านดนตรี อุตสาหกรรม
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
2. จัดระบบกลไกในการให้คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
ให้คาปรึกษาและแนะนาเพื่อพัฒนาหัวข้อการทาวิจัย
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมุง่ พัฒนาคุณภาพการวิจยั ให้
สูงขึ้น โดยมีระบบสนับสนุนให้คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัยให้คาปรึกษาและแนะนา โดยให้โครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์สามารถตั้งงบประมาณร้อยละ 10 ของโครงการฯ
เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
3. พัฒนาการบูรณาการงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการ
สอน โดยสนับสนุนให้โครงการวิจยั ฯ ของคณาจารย์ มี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเข้าร่วม และ
ส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท
โดยในรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษามีการนาเสนอผลงาน
วิชาการในชั้นเรียน และมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมและนักศึกษาที่นาเสนอ
ผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการผลิตตารา และ
หนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพร่ผลงานออกสู่
สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมการอบรมการ
ผลิตตารา และหนังสือวิชาการที่จดั โดยหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น
facebook อีเมล์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน
งบประมาณเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการนอกเหนือจากงาน
สร้างสรรค์ให้มากขึ้น (ประเภทหนังสือตารา บทความวิชาการ
และบทความวิจยั ) โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การ
จัดทาตารา หนังสือ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคาสอน และผลงานสร้างสรรค์
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ในลักษณะอื่นๆ และจัดโครงการจัดการความรู้ด้านวิจยั และ
งานสร้างสรรค เรื่อง การเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
3. สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติจานวน 20,000 บาท และเผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติจานวน 50,000 บาท
งบประมาณเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติจานวน 2,000 - 5,000 บาท เงินรางวัล
สาหรับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
จานวน 5,000 บาท และการเข้าฟังการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1. คัดเลือกโครงการที่คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ
กำรบริกำร
1. ปรับการนาเสนอข้อมูลการมีส่วน
บริการวิชาการ โดยสนับสนุนคณาจารย์ให้มสี ่วนร่วมในการ
วิชำกำร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น โครงการวัน
ตัวบ่งชี้ 3.1 กำร ให้ชัดเจน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวันที่ 12 ตุลาคม
บริกำรวิชำกำรแก่ วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
ของทุกปี ซึ่งจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและจัด
สังคม
คณะมีการจัดทาโครงการความร่วมมือทาง สอนความรูด้ ้านดนตรีเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับ
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนใน
มัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมงาน และการให้บริการวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ร่วมกับสถาบันบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ทางด้านดนตรีอย่างเป็นรูปธรรมและ
เน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เปิดสอน และ/หรือ สาขาที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการ
ให้บริการ
2. จัดหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ คณะฯ มุ่งเน้นการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายนอก ตลอดจนบุคคลที่
สนใจและให้การสนับสนุนส่งเสริมทางด้านดนตรี โดยในปี
การศึกษา 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สนับสนุนงบประมาณในการจัด Chanthaburi Music
Camp 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการศิลปากรรับผิดชอบ
สังคม (University Social Responsibility)
3. สนับสนุนให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้นาไปสู่การ
บริการวิชาการตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ ในโครงการ Music and Entertainment
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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Business Talk โครงการนิทรรศการดนตรีและธุรกิจบันเทิง
และโครงการประกวดจัดทาแผนการตลาดธุรกิจดนตรีและ
บันเทิง
4. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม
กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้คณาจารย์
นาผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จานวน 1 โครงการ ได้แก่
กิจกรรม Feroci Philharmonic Academy ในโครงการ
ศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social
Responsibility)
5. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการจากองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
น้อยปีละ 1 บทความ ในโครงการ Music Composition
6. สารวจความต้องการของชุมชนและสังคมกลุ่มอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น นอกเหนือจากหน่วยงานและบุคคลที่เคยสารวจและ
เคยเข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ โดยคณะฯ สารวจ
ประเด็นที่ชุมชนและสังคมต้องการรับบริการวิชาการเป็น
ประจาทุกปี ซึ่งดาเนินการสารวจ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทาง
ที่ 1 การสารวจความต้องการของสังคม แนวทางที่ 2 การ
เปิดให้หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือในการจัดโครงการ
บริการวิชาการทั้งทางเว็บไซต์และจดหมายขอความร่วมมือ
และแนวทางที่ 3 การศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม
และนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทาแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยในปีการศึกษา 2559 ได้เพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างในการสารวจแนวทางที่ 1 จากหน่วยงานและบุคคล
ที่เคยสารวจและเคยเข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ เป็น
กลุ่มคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 4 จุดแข็ง
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดให้มีการบริการ
กำรทำนุบำรุง
1. คณาจารย์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
วิชาการอยู่แล้ว ให้สามารถนามาต่อยอดในลักษณะการ
ศิลปะและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติและนานาชาติ
ให้บริการวิชาการความรู้ทางด้านดนตรีทสี่ ามารถเอามา
วัฒนธรรม
2. มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ บูรณาการจนเกิดเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยจัด
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และ
และกลไกกำรทำนุ ยอมรับในระดับชาติ (Thailand Jazz
พัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป ซึ่งเป็นโครงการ
บำรุงศิลปะและ
Competition ครั้งที่ 11)
แลกเปลีย่ นบุคลากร นักศึกษา การให้บริการวิชาการแก่
วัฒนธรรม
สถาบันในเครือข่าย และแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมทาง
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ดนตรี ที่ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 โดยใน
ปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการฯ ให้
มีการบูรณาการความรู้ที่ได้จากประเทศที่ได้สร้างความ
ร่วมมือ จึงได้มีการจัดทาซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อราลึก
พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนาบทเพลงมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้
เครื่องดนตรีประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พิณพม่า ด่านบ๋าว จาก
ประเทศเวียดนาม
2. สร้างความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนให้ครบทุกประเทศเพื่อส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป
ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้จัด
โครงการร่วมกับประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลให้เกิดความแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดย
คณะฯ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ามาศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทจาก 3 ประเทศ ทั้งนี้เนื่องด้วยในปี
การศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการฯ ให้มี
การบูรณาการความรู้ทไี่ ด้จากประเทศที่ได้สร้างความร่วมมือ
จึงได้มีการจัดทาซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อราลึกพระ
อัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช โดยนาบทเพลงมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้
เครื่องดนตรีประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พิณพม่า ด่านบ๋าว จาก
ประเทศเวียดนาม
3. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของไทย เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของ
คณะฯ เพื่อให้มีการพัฒนาโครงการให้มีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี โดยคณะดุริยางค
ศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จัดการแสดงดนตรี Tribute ceremony in
remembrance of HM. King Bhumibol Adulyadej ใน
วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
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แห่งประเทศไทย โดยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมี
การนาเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงแสดงในเพลง สรรเสริญ
พระนารายน์ ในงานดังกล่าว
4. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชน
ในโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.
2559 โดยพิจารณาคะแนนพิเศษให้กับผู้เข้าแข่งขันที่นา
เครื่องดนตรีไทยและลักษณะดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็น
ไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกวงได้นา
เครื่องดนตรีไทยและบทเพลงไทยมาใช้ในการประกวด จาก
ผลการประกวดมีผู้ได้รับรางวัล The Best Performance
จากการขับเสภาในการประกวด และคณะฯ ได้ให้
ทุนการศึกษาเรียนระดับปริญญาตรีตลอดระยะเวลา 4 ปี ใน
สาขาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอกขับร้อง
5. มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยคอนเสิร์ต Feroci
Philharmonic Winds plays "Anglo-French Festival"
conducted by Douglas Bostock ได้มีการจัดกิจกรรม
บูรณาการเรียนการสอน ในรายวิชา รวมวง และ การอานวย
เพลง โดยใช้ชื่อกิจกรรม 2017 Douglas Bostock
Conducting Masterclass and Competition at
Silpakorn University support by Feroci
Philharmonic Society
6. สร้างระบบและกลไกในการจัดเก็บโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูลดิจิตอล (ด้านภาพและเสียง)
อย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายกิจการพิเศษได้มีการขออนุมัติ
จัดซื้อ storage เพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการทานุบารุงฯ ของ
คณะ ได้แก่ คอนเสิร์ตเฟโรชี โครงการ TJC โครงการ
อาเซียน โดยแต่ละโครงการจะมีการผลิตวีดโี อบันทึกภาพ
และนาส่งต่อให้ฝ่ายสาเนาข้อมูลจัดเก็บในห้องสมุด
7. เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีและมี
ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงให้คณะดุริยางคศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายกิจการพิเศษได้มีการจัดทา
หนังสือประชาสัมพันธ์คณะฯ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะฯ หลักสูตร 5 หลักสูตร และกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ผา่ น
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องค์ประกอบที่ 5
กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำร
บริหำรของคณะ
เพื่อกำรกำกับ
ติดตำมผลลัพธ์
ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบัน และ
เอกลักษณ์ของ
คณะ

ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน

ผลกำรดำเนินกำร
มา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
จุดแข็ง
1. จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประกอบไป
1. คณะมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
สัดส่วนด้านต่างๆ ประสิทธิภาพ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการ
ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขัน
สอน เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการบริหารหลักสูตร
อย่างครบถ้วน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
2. มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ี
การแข่งขัน และนามาใช้ในการกาหนดนโยบายและหา
ประสิทธิภาพและมี
มาตรการผลักดันการเพิ่มรายได้
ประสิทธิผล ส่งผลดีต่ออัตราการคงอยู่ของ 2. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว ปีงบประมาณ
อาจารย์
พ.ศ.2558 - 2563 โดยคานึงถึงการจัดหางบประมาณที่
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณอย่าง
คณะควรจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินใน เหมาะสมตามพันธกิจ การบริหารงบประมาณตามแผนและ
ระยะยาว และแผนการบริหารจัดการ
การติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย ตลอดจนการส่งเสริมให้
ความเสีย่ งเพื่อการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า และคานึงถึง
งบประมาณที่เพียงพอสาหรับคณะใน
ความเสีย่ งด้านงบประมาณ ทั้งด้านต้นทุนการดาเนินงานของ
อนาคต
คณะดุริยางคศาสตร์อยู่ในอัตราทีส่ ูง ซึ่งคณะฯ จัดการความ
เสี่ยงโดยการจัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
และนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ และ
ความเสีย่ งด้านการพึ่งพารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพียงแหล่งเดียว ซึ่งคณะฯ จัดการความเสีย่ งโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อหารายได้ผา่ นโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม
3. คณะฯ มุ่งเน้นการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ภายนอก ตลอดจนบุคคลที่สนใจและให้การสนับสนุน
ส่งเสริมทางด้านดนตรี จึงทาให้ได้รับการสนับสนุนนงบ
ประมาณ เช่น ทุนการศึกษาจาก รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล
และงบประมาณเพื่อพัฒนากายภาพและการขยายพื้นที่จาก
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ และอาจารย์
นนท์ บูรณสมภพ ตลอดจนการช่วยเหลือทีไ่ ม่ได้อยู่ในรูปของ
ตัวเงิน เช่น การสนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์เครื่องดนตรี
สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบ
กากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

1. พัฒนาระบบการทวนสอบที่เหมาะสม
กับธรรมชาติของสาขาดนตรี **

2. พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
**

ผลกำรดำเนินกำร
4. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับระบบและ
กลไกในการวิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามแผนปีปัจจุบันและการจัดทาแผนดาเนินงานปีต่อไป จาก
เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้สามารถ
นาผลการประเมินในปีการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแผนให้ทัน
ก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป ซึ่งได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่าน
ทราบแล้วในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
1. มอบหมายประธานหลักสูตรจัดทาแนวทางการทวนสอบที่
เหมาะสมของแต่ละหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร เสนอ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้
ความเห็นชอบเพื่อพัฒนาระบบการทวนสอบที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาดนตรี
2. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ทั้ง
ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ การผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง และการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน ในส่วนของการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาคณะ
มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ทมี่ คี ุณวุฒิปริญญาตรีทุกคน
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ทุนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิ
ระดับปริญญาโทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกปีละ 1 ทุน
โดยให้ยื่นความจานงค์ขอศึกษาล่วงหน้า การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ มีการเร่งรัดให้อาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบยื่นขอกาหนดตาแหน่งโดยการลงนามในข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานกับคณบดีเป็นรายบุคคล และได้จดั สรร
งบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่ได้รับกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จานวน 10,000 บาท และ
ศาสตราจารย์ จานวน 15,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551
กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในสถาบันกลุ่ม ค1 คือ สถาบันเฉพาะทาง
ทีเ่ น้นระดับบัณฑิตศึกษา
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บทที่ 2
ส่วนสำระ
การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาตามองค์ป ระกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัว บ่งชี้ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของคณะดุริยางคศาสตร์ พบว่าได้ดาเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน
อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ ระดับดี ค่าคะแนน 4.00 มีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ

ผลประเมินตำมเกณฑ์ สกอ.
ค่ำคะแนน
ค่ำคะแนน
3.01
การดาเนินงานระดับพอใช้
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
4.50
การดาเนินงานระดับดี
4.00
กำรดำเนินงำนระดับดี
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคำนวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

คะแนนที่ได้ =

หมำยเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ อุดมศึ กษาเห็ น ชอบ ไม่ต้ องน าคะแนนการประเมิ นของหลั ก สู ตรนั้ น มาคานวณในตัว บ่ งชี้นี้ แต่ต้อ ง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ตารางที่ 21 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
ระดับปริญญำบัณฑิต
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
ระดับปริญญำมหำบัณฑิต
5. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจยั และ
พัฒนา
ผลรวมค่ำคะแนนของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป:

3.36 คะแนน
3.30 คะแนน
3.01 คะแนน
3.01 คะแนน

องค์ประกอบที่ 1

ผลประเมิน

ระดับคุณภำพ

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.49 คะแนน
3.25 คะแนน
3.33 คะแนน
3.31 คะแนน

ดี
ดี
ดี
ดี

ผ่าน

3.13 คะแนน

ดี

16.51 คะแนน
5 หลักสูตร
3.30 คะแนน

ดี

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน:

3.36 คะแนน
3.30 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.01 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนจานวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญ ญาบั ณ ฑิ ตจ านวน 4 หลั กสู ตร และระดับบั ณ ฑิต ศึกษาจานวน 1 หลั กสู ต ร โดยหลั กสู ตรที่ มีผ ลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีจานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด
มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงดนตรี ผลประเมิน 3.49 คะแนน (ดย 1.1.1-1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแ จ๊ส
ผลประเมิน 3.25 คะแนน (ดย 1.1.1-2) หลัก สูต รดุริย างคศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าดนตรี เชิงพาณิชย์
ผลประเมิน 3.33 คะแนน (ดย 1.1.1-3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ผล
ประเมิน 3.31 คะแนน (ดย 1.1.1-4) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
ผลประเมิน 3.13 คะแนน (ดย 1.1.1-5) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะดุริยางคศาสตร์ คิด
เป็นค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 3.30 คะแนน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.1.1-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี ประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.1.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.1.1-3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.1.1-4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.1.1-5 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละขึ้นไป 80
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5

X 100

x5

หมำยเหตุ :
1. คุณวุฒิ ปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตารางที่ 22 จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559
ผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ
จำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ
หน่วยวัด
2555 2556 2557 2558 2559
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
คน
7
5
3
1
1
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
คน
17
17
19
18
19
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
คน
5
8
7.5
9
8
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คน
29
30
29.5
28
28
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร้อยละ 24.14 16.66 10.17 3.57 3.57
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร้อยละ 58.62 56.67 64.41 64.29 67.86
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 17.24 26.67 25.42 32.14 28.57
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป:

ร้อยละ 32.14
ร้อยละ 28.57
ร้อยละ 32
ร้อยละ 32

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน:

2.01 คะแนน
1.79 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.00 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง :
ในปี การศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 27 คน และมี
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจานวน 1 คน รวมอาจารย์ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวน 28 คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 8 คน ปริญญาโท 19 คน และปริญญาตรี 1 คน ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 28.57 (ดย 1.2.1-1) ได้แก่ ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย์ (ดย
1.2.1-2) ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล (ดย 1.2.1-3) อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน (ดย 1.2.1-4) อาจารย์ ดร.
พรพรรณ บรรเทิงหรรษา (ดย 1.2.1-5) ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (ดย 1.2.1-6) อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
(ดย 1.2.1-7) อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์ (ดย 1.2.1-8) และ ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (ดย 1.2.1-9)
คณะดุริยางคศาสตร์มีนโยบายและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาตาม
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะดุริยางคศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีนโยบายสนับ สนุน ให้ อาจารย์ ที่มีคุณ วุฒิ ปริญญาตรีทุกคนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ ทุน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นปีละ 1 ทุน โดยให้ยื่นความจานงค์ขอ
ศึกษาล่วงหน้า (ดย 1.2.1-10) และมีประกาศสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ (ดย 1.2.1-11) ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ประจาศึกษาต่อ
ระดับ ปริญญาเอกนอกเวลาราชการจานวน 3 คน โดยได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
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ปริญญาเอกเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
เพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์เป็นกรณีเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจาได้รับทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งคณะฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้อาจารย์
ลาศึกษาต่อต่างประเทศในเวลาราชการจานวน 1 คน และสนับสนุนให้อาจารย์ศึก ษาต่อระดับปริญญาเอก
นอกเวลาราชการด้วยงบประมาณส่วนตัว ซึ่งคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จานวน 1 คน
และสนับสนุนให้อาจารย์ประจาศึกษาต่อระดับปริญญาโทจานวน 1 คน (ดย 1.2.1-12)
ตารางที่ 23 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
จำนวนอำจำรย์
ลำศึกษำต่อ
หลักสูตร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวม

ปฏิบัติงำนจริง*

ลำปฏิบัติ
ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก รำชกำร
ต่ำงประเทศ

รวมจำนวน
อำจำรย์ประจำที่
ปฏิบัติงำนจริง
และลำศึกษำต่อ

6

-

1

-

-

7

5

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

5

6

-

-

-

-

6

27

-

1

-

-

28
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ตารางที่ 24 จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 - 2559
หลักสูตร

วุฒิปริญญำตรี

จำนวนอำจำรย์
วุฒิปริญญำโท

วุฒิปริญญำเอก

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59
หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต
3
3
1 8 7 7 6 6 1
1
1
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต
2
1
1 1 1
5 5 4 4 4 1
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต
2
1
1 3 4 5 5 5 สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
3 3 3 2
2
2
บันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีต 1 1
- 1 5 6 5.5 6
5
วิจัยและพัฒนา
รวม
7
5
3 1 1 17 17 19 18 19 5 8 7.5 9
8
ร้อยละ
24.14 16.66 10.17 3.57 3.57 58.62 56.67 64.41 64.29 67.86 17.24 26.67 25.42 32.14 28.57
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ตารางที่ 25 จ านวนอาจารย์ ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญ ญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2559 2563)
หลักสูตร

จำนวนอำจำรย์ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ในประเทศ (คน)
ต่ำงประเทศ (คน)
ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวมทั้งหมด

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

-

-

-

1

-

ตารางที่ 26 จานวนอาจารย์ที่จะเกษียณจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ
2559 - 2563
หลักสูตร
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

จำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2559 - 2563
วันทำงำนวันสุดท้ำย 30 กันยำยน (คน)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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หลักสูตร
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
5. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวมทั้งหมด

จำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2559 - 2563
วันทำงำนวันสุดท้ำย 30 กันยำยน (คน)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.2.1-1 ข้อมูลจานวนและวุฒิการศึกษาอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
ดย 1.2.1-2 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย์
ดย 1.2.1-3 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
ดย 1.2.1-4 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน
ดย 1.2.1-5 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา
ดย 1.2.1-6 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ดย 1.2.1-7 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
ดย 1.2.1-8 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.2.1-9 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
ดย 1.2.1-10 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะดุริยางคศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559 /
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 1.2.1-11 ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
ภายในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดย 1.2.1-12 เอกสารอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

112

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ ป ระจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5

X5

ตารางที่ 27 จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ปีการศึกษา 2555 2559
จำนวนอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ)
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
(ผศ., รศ. และ ศ.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มตี าแหน่งวิชาการ
(ผศ., รศ. และ ศ.)

หน่วย
วัด
คน
คน
คน
คน
คน

ผลกำรดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ
2555 2556 2557 2558 2559
1
3
3
4
6
28
27 26.50 24
22
29
30 29.50 28
28

ร้อยละ

3.45

10

10.17 14.29 21.43

คะแนน

0.22

0.63

0.64
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป:

ร้อยละ 14.29
ร้อยละ 21.43
ร้อยละ 15.00
ร้อยละ 20.00

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน:

0.89 คะแนน
1.34 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
1.25 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง :
ในปี การศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 27 คน และมี
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจานวน 1 คน รวมอาจารย์ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวน 28 คน โดยมีอาจารย์ ที่ ได้รั บ ตาแหน่งทางวิช าการระดับผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์เพิ่ มขึ้น 2 คน ได้แก่
อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน และอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรดนตรีและธุรกิจ
บัน เทิง รวมอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 จากอาจารย์ทั้งหมด 28 คน เท่ากับ 1.34 คะแนน (ตาราง
ที่ 28, 29 และ 30) (ดย 1.3.1-1) ได้แก่ ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย์ (ดย 1.3.1-2) ผศ.คมธรรม ดารงเจริญ
(ดย 1.3.1-3) ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล (ดย 1.3.1-4) ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา (ดย 1.3.1-5) ผศ.
วรพล กาญจน์วีระโยธิน (ดย 1.3.1-6) และ ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (ดย 1.3.1-7)
คณะดุริยางคศาสตร์มีน โยบายและกลไกสนับสนุนและส่งเสริ มให้ อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิช าการตามแผนบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล คณะดุ ริย างคศาสตร์ ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2559 /
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดย 1.3.1-8) และมีกลไกขับเคลื่อนเพื่อนาแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ โดยประกาศ
สนั บ สนุ น เงิน รางวัลส าหรับ ผู้ ที่สามารถขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จานวน 10,000 บาท และศาสตราจารย์ จานวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุน
และจูงใจให้คณาจารย์ทาผลงานเพื่อนาไปสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ (ดย 1.3.1-9) ตลอดจนจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้เป็นผลงานในการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดการความรู้เรื่องการเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี (ดย 1.3.1-10) รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ไปอบรม ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์และน ามาใช้ ในการขอตาแหน่งทางวิช ากร เช่น ส่ งเสริมให้ อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิช าการเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ" จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดนตรีวิทยา
นานาชาติ PASEA 2016 (Performing Arts of Southeast Asia) จั ด โดย International Council for
Traditional Music (ICTM) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ดนตรีศึกษา
ในประชาคมอาเซีย น จั ดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิช าศิล ปะ ดนตรี และนาฏศิล ป์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โดยในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 4 คน ได้แก่ อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ (ดย 1.3.1-11) อาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ์ (ดย 1.3.1-12)
อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน (ดย 1.3.1-13) และอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ (ดย 1.3.1-14)
ตารางที่ 28 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จาแนกรายหลักสูตร
จำนวนอำจำรย์ประจำ (คน)
หลักสูตร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวม
คิดเป็นร้อยละ

ลำ
ลำ
ปฏิบตั ิ
ศึกษำ ปฏิบตั ิ
งำนจริง
ต่อ งำน

รวม

จำนวนอำจำรย์ตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร (คน)
ไม่มี
ตำแหน่ง
ทำง
วิชำกำร

ผู้มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผศ.

รศ.

ศ.

รวม

คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ

6

1

-

7

6

1

-

-

1

14.29

0.89

5

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

4

1

-

-

1

20.00

1.25

5

-

-

5

3

2

-

-

2

40.00

2.50

6

-

-

6

4

2

-

-

2

33.33

2.08

- 6 21.43
- 21.43 21.43

1.34
1.34

27
1
96.43 3.57

-

28
22
6
100.00 78.57 21.43 -
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ตารางที่ 29 ข้อมูลจานวนอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการและจานวนที่ได้อนุมัติ ปีการศึกษา
2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
หลักสูตร

ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
จำนวน จำนวนที่ รอกำร จำนวน จำนวนที่ รอกำร จำนวน จำนวนที่ รอกำร
ที่ยื่น ได้อนุมัติ พิจำรณำ ทีย่ ื่น ได้อนุมัติ พิจำรณำ ทีย่ ื่น ได้อนุมัติ พิจำรณำ

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวม

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

6

2

4

ตารางที่ 30 จานวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ จาแนกรายหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
หลักสูตร
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวมทั้งหมด

จำนวนอำจำรย์ที่มีอำยุงำน
ไม่ถึงเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับต่ำงๆ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
รวม
-

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

2

1

-

-

1

2

3

-

5
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.3.1-1 ข้อมูลจานวนและวุฒิอาจารย์ ปีการศึกษา 2559
ดย 1.3.1-2 บันทึกแต่งตั้งอาจารย์เอกราช เจริญนิตย์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดย 1.3.1-3 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์คมธรรม ดารงเจริญ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดย 1.3.1-4 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดย 1.3.1-5 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดย 1.3.1-6 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดย 1.3.1-7 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดย 1.3.1-8 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะดุริยางคศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 /
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 1.3.1-9 ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลสาหรับตาแหน่งทาง
วิชาการ
ดย 1.3.1-10 การจัดการความรู้เรื่องการเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ดนตรี
ดย 1.3.1-11 เอกสารการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
ดย 1.3.1-12 เอกสารการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ์
ดย 1.3.1-13 เอกสารการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน
ดย 1.3.1-14 เอกสารการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ
สูตรกำรคำนวณจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เ ปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ
ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี
(FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี

จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

กำรปรับจำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำแยกตำมกลุ่มสำขำ
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็ม
กลุ่มสำขำ
เวลำต่ออำจำรย์ประจำ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
8:1
- แพทยศาสตร์
4:1
- พยาบาลศาสตร์
6:1
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
8:1
วิทยาศาสตร์กายภาพ
20:1
วิศวกรรมศาสตร์
20:1
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
8:1
เกษตร ป่าไม้และประมง
20:1
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
25:1
เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
50:1
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
30:1
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
8:1
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
25:1

สูตรกำรคำนวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5-

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 2.3)
4

ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 24 - 25 x 100
25
= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 32 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/สังคมศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 28 - 25 x 100
25
= ร้อยละ 12
คะแนน = 5 – (12)
4
=5–3
= 2 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ตารางที่ 31 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

นักศึกษำระดับ
นักศึกษำ
บัณฑิตศึกษำ
ปริญญำ
ปริญญำ ปริญญำ
ตรี
โท
เอก

กลุ่มศิลปกรรมศำสตร์
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ส่วนกลางคณะดุริยางคศาสตร์/
7.08
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ/ไม่ระบุ
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
60.58
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
90.64
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
130.64
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
รวม
กลุ่มสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
รวม

จำนวน จำนวน
ค่ำควำม
อัตรำส่วน
นักศึกษำ อำจำรย์
ต่ำงจำก
นักศึกษำ:
คะแนน
เต็มเวลำ (ปฏิบัติ
เกณฑ์
อำจำรย์
เทียบเท่ำ งำนจริง)
มำตรฐำน

-

-

7.08

27

0.26 : 1

-

-

60.58

6

10.10 : 1

-

-

90.64

5

18.13 : 1

-

-

130.64

5

26.13 : 1

43.63

-

43.63

6

7.27 : 1

288.94 43.63

-

332.57

22

15.12 : 1

133.89

-

-

133.89

5

26.78 : 1

133.89

-

-

133.89

5

26.78 : 1

ร้อยละ
-96.75
ร้อยละ
26.25
ร้อยละ
126.63
ร้อยละ
226.63
ร้อยละ
-9.13
ร้อยละ
89

0
คะแนน

ร้อยละ
7.12
ร้อยละ
7.12

3.22
คะแนน
3.22
คะแนน

เฉลี่ยคะแนนของ 2 กลุ่มสำขำ เท่ำกับ 1.61 คะแนน

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา
2559 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป:

ร้อยละ ร้อยละ < 18 : 1 และ > 20 : 1
< 18 : 1 และ < 35 : 1

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน:

0 คะแนน
1.61 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
0 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง :
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 2 กลุ่มสาขาวิชา จานวน 5 หลักสูตร
ได้แก่ กลุ่ มศิล ปกรรมศาสตร์ วิจิ ตรศิล ป์ และประยุกต์ศิล ป์ และกลุ่ มสั งคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ โดยกลุ่ ม
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่
หลั กสู ต รดุริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการแสดงดนตรี สาขาวิช าดนตรีแจ๊ส และสาขาวิช าดนตรีเชิ ง
พาณิชย์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคีตวิจัยและพัฒนา และสาหรับกลุ่มสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาเป็นจริงเท่ากับ 15.12 คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์ป ระจาตามเกณฑ์ม าตรฐาน (8:1) ร้อ ยละ 89 เท่ากับ 0 คะแนน และหลั ก สู ต รในกลุ่ม
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์มีสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาเป็นจริงเท่ากับ 26.78
คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
(25:1) ร้อยละ 7.12 เท่ากับ 3.22 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของคณะดุริยางคศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 จึงเท่ากับ 1.61 คะแนน (ตารางที่ 31) (ดย. 1.4.1-1 และ ดย.
1.4.1-2)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.4.1-1 รายงานจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559
ดย 1.4.1-2 ข้อมูลจานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร

เกณฑ์มำตรฐำน

มี

1

จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ



2

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา



3

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา



4

ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา

5
6

ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่มี





5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง :
1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
คณะดุริยางคศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้รอบและจิตสานึกที่ดีต่อสังคม เพื่อให้นักศึกษา
ของคณะดุริยางคศาสตร์มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงได้จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและโครงการรับน้องซึ่งจะให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการใช้
ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การบริการสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสุขภาพและทักษะด้านต่างๆ และการจัดให้มีหน่วยให้
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

123

คาปรึกษาสาหรับนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงานดังนี้
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มอบหมายคณะกรรมการวิชาการกากับดูแลการดาเนินงานตาม
ระบบการให้ ค าปรึ ก ษาทางวิช าการแก่ นั ก ศึ ก ษา และแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึก ษาทางวิช าการมี ห น้ าที่ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษา ซึ่งได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี้ (1) อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบ (2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและข้อปฏิบัติของนักศึกษา (3) พิจารณาคาร้องของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ (4) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา (5) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกเรียนรายวิชา (6) วิเ คราะห์ผลการ
เรียนและให้คาปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน (7) ควบคุมการลงทะเบียนเรียน และ (8) คัดกรองดูแลนักศึกษา
ที่เป็ น กลุ่ มเสี่ ยงหรื อมี ปั ญ หาในการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ และยังได้ กาหนดนโยบายให้ นั กศึกษาทุ กชั้ นปี เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการเรียนในภาค
การศึกษาต่อไป โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเรียนทางระบบทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(www.reg.su.ac.th) (ดย 1.5.1-1 และ ดย 1.5.1-2) นอกจากนี้ ยั งมี ก ารวางแผนการให้ ค าปรึก ษาทาง
วิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยกาหนด Office Hour ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเพื่อเป็นชั่วโมงให้
คาปรึกษา พร้อมจัดทาตารางการทางานติดไว้ หน้าห้องพักอาจารย์ และในเว็บไซต์ของคณะฯ อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถนาไปปฏิบัติ และให้นัก ศึกษา
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด (ดย 1.5.1-3 และ ดย 1.5.1-4)
สาหรับการจัดบริการให้คาปรึกษาในการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่ มอบหมายงานกิจการนักศึกษาของ
คณะดุริยางคศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม
2559 ณ คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ โดยผู้บริหารของคณะดุริยางคศาสตร์ชี้แจงนโยบายของคณะฯ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้การแนะนานักศึกษาในด้านการศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษา (ดย 1.5.1-5) และจัดทาคู่มือนักศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนและการวางแผนการศึกษา
ตลอดจนยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา (ดย 1.5.1-6) และจัดโครงการรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิท ยาเขตพระราชวังสนามจั น ทร์ เพื่ อส่ งเสริมให้ นั กศึ กษาใหม่ได้ ท าความรู้จักนั ก ศึก ษาภายในคณะและ
มหาวิทยาลัย และสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ดย 1.5.1-7)
นอกจากนี้ยังได้มอบหมายงานกิจ การนักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการให้ คาปรึกษาสาหรับนักศึกษา
ตามคาสั่งที่ 024/2556 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 ทาหน้าที่ในการแยกแยะปัญหาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของปั ญ หา ทั้ งปั ญ หาทางการศึ ก ษา ปั ญ หาสุ ข ภาพ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และปั ญ หา
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ครอบครัว ทาหน้าที่ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา และติดตามผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
หลังจากการได้รับความช่วยเหลือ (ดย 1.5.1-8) และงานกิจการนักศึกษายังได้ดาเนินงานด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ โดยมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาที่
กาลังสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ดย 1.5.1-9(1) และ ดย 1.5.1-9(2))
ด้านการบริการด้านสุขภาพและอนามัย จัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยา
เสพติด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ดย 1.5.1-10) และยังได้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับนักศึกษา (ดย 1.5.1-11) ด้าน
กีฬา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “SUFM Sport Day” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะดุริยางคศาสตร์
และสนามกีฬาฟีนิกซ์ (ดย 1.5.1-12)
ด้านการบริการสวัสดิการและทุนการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ จัดสรรงบประมาณสาหรับเป็นทุนการศึกษาปีงบประมาณ 2559 จานวน 2,600,000
บาท และปีงบประมาณ 2560 จานวน 2,950,000 บาท (ดย 1.5.1-13 และ ดย 1.5.1-14)
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ
และนอกเวลำแก่นักศึกษำ
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบดาเนินการจัดบริการ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
(ดย 1.5.2-1) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนัก ศึกษาของคณะฯ ทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านสื่อที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ได้แก่ คู่มือนักศึกษา
ใหม่ และโครงการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม่ ที่ จะมี การแนะนาบุคลากรภายในคณะและหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการติดต่อประสานงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิต
ในมหาวิ ท ยาลั ย ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตามจุ ด ต่ า งๆ ภายในคณะฯ (ดย 1.5.2-2) ช่ องทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ และสื่ อสั งคมออนไลน์ ทางเว็บไซต์ คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th (ดย 1.5.2-3)
Facebook ของคณะฯ และ Facebook เครือข่ายบัณฑิ ต (ดย 1.5.2-4) รวมทั้ งจัดท าสื่ อประชาสั มพันธ์ ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ LCD เพื่อให้นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และ
เปิ ดโอกาสให้ นั กศึกษาได้ศึกษาและหาประสบการณ์ ตามความถนัดและความสนใจของแต่ล ะบุคคล เช่น
ประกาศรับสมัครและประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
จากคณะฯ และหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาและการประกวดแข่งขัน
ต่างๆ เป็นต้น
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สาหรับการให้ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดตั้ง Young Professional Traning Unit โดยมอบหมายงานกิจการพิเศษทาหน้าที่
ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือในการจัดการแสดงดนตรี ซึ่งเป็นแหล่งงานให้กับ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ และจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศข่าวสารตามจุดต่างๆ ภายใน
คณะฯ ทางเว็ บ ไซต์ ค ณะดุ ริ ย างคศาสตร์ www.music.su.ac.th, Facebook คณ ะฯ และ Facebook
เครือ ข่า ยบัณ ฑิต เช่น เดีย วกัน รวมทั้งมีการจัดโครงการนิ ทรรศการคันหู แสดงผลงานศิล ปะนิพ นธ์ของ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี เชิ งพาณิ ช ย์ ที่ มี ก ารเชิ ญ ผู้ ป ระกอบการเข้ า มาร่ ว มชมผลงาน (ดย 1.5.2-5)
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัด โครงการ/กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและเป็นแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต ได้แก่ โครงการ Music Plus Academy ให้โอกาสนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเป็นผู้สอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
ผู้สนใจทางด้านดนตรี (ดย 1.5.2-6) และการแสดงดนตรีโดยวง Promusica วงดนตรีมืออาชีพโดยการรวมตัว
ของนักดนตรีชั้นนาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยคณะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้บรรเลงดนตรีร่วมกับ
ศิลปินผู้มีชื่อเสียงของวง Promusica ซึ่งจะนาเสนอรายการดนตรีคลาสสิกที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
เป็ น ประจ าทุกเดือนตลอดทั้งปี และจัดการแสดงทั้ งในประเทศ ทวีปยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน (ดย
1.5.2-7) นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุ นให้ทุกหลักสูตรจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒ นาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ มาจัด workshop masterclass และบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา (ดย 1.5.2-8) และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศ
ร่วมกับ Maastricht Conservatory, University of Northern Colorado และ Tokyo University of the
Arts ซึ่งมีนั กศึกษาปริญญาตรีและนั กศึกษาปริญญาโทได้ร่วมเรียนในรายวิชา เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ
นาเสนอผลงานและแสดงความสามารถทางด้านดนตรีในเทศกาลดนตรี (ดย 1.5.2-9 และ ดย 1.5.2-10)
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานทดสอบภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ คณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา
และกาลังจะก้าวเข้าสู่การทางาน และแนะนาเส้นทางการทางานสายดนตรีโดยผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน
ทางด้านดนตรี (ดย 1.5.1-9(1) และ ดย 1.5.1-9(2))
คณะฯ ยั งได้ส นั บ สนุ น ให้ การจั ดโครงการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ส่ งเสริมทั กษะการทางานและการ
ประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพในลักษณะ Resident Ensemble การแสดง
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ดนตรีโดยวง Promusica และวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่า ง
คณะ นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาได้มี รายได้ระหว่างการเรียน และได้ เรียนรู้การทางานแบบมืออาชีพ
(ดย 1.5.2-7 และ ดย 1.5.3-1) และโครงการ Music Plus Academy โดยให้โอกาสนักศึกษาและศิษย์เก่าได้
มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเป็นผู้สอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนและบุคคล
ทั่ว ไปผู้ส นใจทางด้านดนตรี (ดย 1.5.2-6) นอกจากนี้ยังมี โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing
Sound Around Art เมื่อวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ คณะดุ ริยางคศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร เป็ น
โครงการที่ ส นั บ สนุ น ให้ นั กศึก ษาทุก สาขาวิช าภายในคณะและนั กศึกษาจากคณะวิช าทางด้านศิล ปะของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีและเผยแพร่ผลงานศิลปะ เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษา เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย และให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางานจริงและได้รับประสบการณ์ตรง (ดย 1.5.3-2)
นอกจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานที่คณะเป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ยังเปิด
โอกาสให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในสาย
วิชาชีพของตนเอง เช่น สาขาวิชาการแสดงดนตรีจัด กิจกรรม Silpakorn Teacher Training สนับสนุนให้
นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ ฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาดนตรีตั้งแต่กระบวนการวาง
แผนการสอน การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียม
ความพร้อมให้ แก่นั กศึกษาก่อนออกไปฝึ กประสบการณ์ ให้ คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในระหว่างการฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารสอน และน ามาใช้ เป็ น ข้ อมู ล ย้ อ นกลั บ ในการปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลั กสู ต รการเรียนการสอน
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิงสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ดนตรี และสาขาวิช าดนตรี เชิงพาณิ ชย์ ยั งกาหนดให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการฝึ กงานเพื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและทักษะการปฏิบั ติงานในหน่ วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โดยมอบหมาย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาเป็นผู้ควบคุมและประสานงาน มีหลักเกณฑ์การประเมินผล และแบบประเมินผล
สาหรับหน่วยงาน อยู่ในสมุดบันทึกรายงานฝึกงาน (ดย 1.5.3-3)
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
คณะดุริยางคศาสตร์ สารวจคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้กับนักศึกษา เมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการในเกณฑ์ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 (ดย 1.5.4-1) ดังนี้
เกณฑ์ข้อ 1 จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ผลสารวจพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผลสารวจพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.59 คะแนน จาก
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คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ผลสารวจ
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
กำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
คณะดุริยางคศาสตร์ พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาโดยรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการให้บริการในเกณฑ์ข้อ 1-3 พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการประจาคณะฯ และคณะกรรมการวิชาการ เป็นประจาทุกปี โดยรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการฯ ประจาปีการศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และที่ป ระชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2559 (ดย 1.5.5-1, ดย 1.5.5-2 และ ดย 1.5.5-3) และรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการฯ
ประจาปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ดย 1.5.4-1, ดย 1.5.5-4
และ ดย 1.5.5-5) และนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ มา
พัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไปที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ดังนี้
ด้านการจัดบริการให้ คาปรึกษาทางวิช าการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา จากรายงานสรุปผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.60 คะแนน และไม่มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเพื่อให้กระบวนการการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและมีข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันต่อเวลา ปีการศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น การติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทางออนไลน์ และการใช้
ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากการพัฒนาการดาเนินงานทาให้ผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.62 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2558 และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนักศึกษาบางสาขาวิชาที่ได้รับคาแนะนาและการให้ คาปรึกษาจากนักศึกษารุ่นพี่
นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2559 คณะฯ ยังพบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานที่นักศึกษาบางกลุ่มไม่ทราบ
ระเบียบและข้อบังคับที่สาคัญจาเป็นในการศึกษา รวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัวระหว่างการศึกษา แม้ว่า
คณะจะมีการชี้แจงระเบียบปฏิบัติและอบรมการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จัดทาคู่มือนักศึกษาและมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และพบว่านักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาใกล้กับวันสุดท้ายในปฏิทินการศึกษา ดังนั้น ปีการศึกษา 2560 คณะฯ จึงจะ
พัฒ นาการดาเนินงานดังนี้ (1) สนับ สนุนให้อาจารย์ทุกท่านใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เพื่อบันทึก
ข้อมูลการให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา และจะส่งเสริมในแต่ละสาขามีวิธีการในเฝ้าระวัง
การให้คาปรึกษาแนะแนวการศึกษาและการการนาเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาร่วมใช้ในการให้คาปรึกษาและแนะ
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แนวนักศึกษา (2) จัดทาคลิปวีดีโอเผยแพร่ข้อมูลสาคัญ ในการศึกษาและการใช้ชีวิต ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษาให้ความสนใจ (ดย 1.5.5-6) และจะปรับปรุงเว็บไซต์คณะดุริยางค
ศาสตร์ให้มีข้อมูลและระเบียบข้อบังคับให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และ (3) ให้ข้อมูลและแจ้งเตือน
กาหนดการหรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับปฏิทินการศึกษาโดยดาเนินการ
ก่อนกาหนดเวลาเพื่อให้นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวและมีความพร้อมเมื่อต้องมาติดต่อกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา จากรายงานสรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวม 3.54 คะแนน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ต้องการให้คณะกาหนด
ทิศทางและพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดความหลากหลายและพิเศษสาหรับนักศึกษาและ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนการสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละสาขาได้มีโอกาสทางานร่วมกันและ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาขาเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้จัดตั้ง Young Professional Training
Unit ให้เป็นหน่วยงานที่ให้คาปรึกษา หน่วยงานรับงาน กระจายงาน ติดต่อกับบริษัทและองค์กรผู้จ้างงาน
แนะแนววิชาชีพและการวางตัวในการทางานให้นักศึกษาที่สนใจและต้องการสมัครเข้าร่วม จากการพัฒนาการ
ดาเนินงานทาให้ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.59
คะแนน ซึง่ สูงขึ้นจากปี 2558 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาที่ต้องการให้สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นหรือมีทุนสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งคณะฯ ได้วิเคราะห์สาเหตุพบว่าเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนมีความ
จาเป็ น ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ดังนั้น ปีการศึกษา 2560 คณะฯ จึงจะพัฒ นาการดาเนินงานดังนี้ (1)
พัฒ นาการดาเนิ นงานของ Young Professional Training Unit ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการที่ต้องการ
จ้างงานและดึงดูดให้นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานแหล่งงาน (2)
หาเครือข่ายความร่วมมือ จากภายนอกที่ช่ว ยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และ (3) งานกิจการ
นักศึกษาของคณะฯ ร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยทาโครงการ Silpakorn Connection สร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยรับสมัครสมาชิกสมาคมและโปรโมท
กิจการของสมาชิก (ดย 1.5.5-7)
ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา จากรายงาน
สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.54 คะแนน และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ต้องการให้ส นับ สนุนนัก ศึกษาได้ฝึกงานหรือ ปฏิบัติงานในพื้น ที่จริงใ ห้เยอะขึ้น ปี
การศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้จัดตั้ง Young Professional Training Unit เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการทางานอย่างเป็นมืออาชีพ จากการพัฒนาการดาเนินงานทาให้ผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.58 คะแนน ซึ่ง สูงขึ้นจากปี 2558 และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักศึกษาที่ต้องการให้มีงานมหกรรมสมัครงาน ซึ่งคณะฯ ได้ดาเนินการอยู่แล้วผ่าน
โครงการนิทรรศการคันหูที่ แสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนั กศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์และมีการเชิญ
ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมชมผลงาน อย่างไรก็ตามคณะฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรมเตรียม
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ความพร้อมให้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในวงการดนตรี
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงจะพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบดาเนินการจัดบริการ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า และแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์
เก่า ตามคาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ 004/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 ประกอบไปด้วยศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยคณบดีทาหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมระหว่าง
ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและคณะฯ (ดย 1.5.6-1) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ทาหน้าที่เป็น
ศูนย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ เพื่อเสริมทักษะทางด้านอาชีพหรือด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการ ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย ข่าวการรับสมัคร
งาน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ คณะดุริยางค
ศาสตร์ www.music.su.ac.th Facebook ของคณะฯ และ Facebook เครือข่ายบัณฑิต (ดย 1.5.2-3 และ
ดย 1.5.2-4) และมีการจั ด โครงการเพื่ อพั ฒ นาความรู้และประสบการณ์ ให้ ศิษ ย์เก่า ได้ แก่ การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) และโครงการให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า (ดย
1.5.6-2 และ ดย 1.5.6-3) นอกจากนี้ ยั งมี โครงการส่ งเสริมอาชีพ ในลั กษณะ Resident Ensemble การ
แสดงดนตรีโดยวง Promusica และวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ซึ่งเป็นกิจกรรม
ระหว่างคณะ นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาได้มีงานทาและเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพ (ดย 1.5.2-7 และ
ดย 1.5.3-1) และโครงการ Music Plus Academy โดยให้โอกาสนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการ
ให้ บ ริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเป็ นผู้สอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปผู้สนใจ
ทางด้านดนตรี (ดย 1.5.2-6)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.5.1-1 ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ
ดย 1.5.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
พิจารณาระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ดย 1.5.1-3 Office hour อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ดย 1.5.1-4 การเผยแพร่ Office hour อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
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หมำยเลข
ดย 1.5.1-5
ดย 1.5.1-6
ดย 1.5.1-7
ดย 1.5.1-8
ดย 1.5.1-9(1)
ดย 1.5.1-9(2)
ดย 1.5.1-10
ดย 1.5.1-11
ดย 1.5.1-12
ดย 1.5.1-13
ดย 1.5.1-14
ดย 1.5.2-1
ดย 1.5.2-2
ดย 1.5.2-3
ดย 1.5.2-4
ดย 1.5.2-5
ดย 1.5.2-6
ดย 1.5.2-7
ดย 1.5.2-8
ดย 1.5.2-9

ดย 1.5.2-10
ดย 1.5.3-1
ดย 1.5.3-2
ดย 1.5.3-3
ดย 1.5.4-1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2559
คู่มือนักศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ 024/2556 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการให้คาปรึกษาสาหรับนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด
การจัดทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับนักศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพ SUFM Sport Day
แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ช่องทางการให้บริการข่าวสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
ช่องทางการให้บริการข่าวสารทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th
Facebook ของคณะดุริยางคศาสตร์ และ Facebook เครือข่ายบัณฑิต
โครงการนิทรรศการคันหู
โครงการ Music Plus Academy
การแสดงดนตรีโดยวง Promusica
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
กิจกรรม Masterclass Workshop และวิทยากรพิเศษ
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการกับ สถาบันดนตรีระหว่างประเทศ ณ Maastricht Conservatorium ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และTokyo University of Fine Arts and Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการกับ สถาบันดนตรีระหว่างประเทศ ณ University of Northern Colorado
การแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds
โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art
สมุดบันทึกรายงานฝึกงานสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
รายงานการสารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปีการศึกษา 2559
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หมำยเลข
ดย 1.5.5-1
ดย 1.5.5-2

ดย 1.5.5-3

ดย 1.5.5-4

ดย 1.5.5-5

ดย 1.5.5-6
ดย 1.5.5-7
ดย 1.5.6-1
ดย 1.5.6-2
ดย 1.5.6-3

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
(หน้า 13-14)
รายงานการสารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปีการศึกษา 2558
(หน้า 15)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
วาระพิจารณารายงานการสารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
วาระพิจารณารายงานการสารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2560 วาระพิจารณารายงานการสารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วาระพิจารณารายงานการสารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจาปี
การศึกษา 2559
คลิปวีดีโอคู่มือนักศึกษาออนไลน์
โครงการ Silpakorn Connection มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ 004/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
การบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius)
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

5

จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6

นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

2

3
4

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

มี

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่มี










4 คะแนน
5 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดทำแผนและกำรจัดกิจกรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบด้านงานกิจการนักศึกษา
และการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกัน
คุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสรุปผลการดาเนิ นงานตามแผนในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์หาประเด็นที่
ควรพั ฒ นาและน ามาใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการวางแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559/
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดย 1.6.1-1) เพื่อพั ฒ นานั กศึ กษาให้ มีคุณ ลั กษณะตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตของคณะดุริยางคศาสตร์
อีก 1 ด้าน คือ (6) ด้านทักษะพิสัย ซึ่งได้เสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ในปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน และ (2) เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา โดยมีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาทั้งหมดจานวน 20
โครงการ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาทั้ง
โครงการที่นักศึกษาดาเนินการและโครงการที่คณะเป็นผู้ดาเนินการ (ดย 1.6.1-2, ดย 1.6.1-3, ดย 1.6.1-4
และ ดย 1.6.1-5)
นอกจากนี้ ยั งมี ร ะบบและกลไกการจั ดกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อเป็ น แนวทางการดาเนิ น งานให้ แ ก่
นักศึกษาและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา
ต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้โครงการ จากนั้ นจึงเสนอความคิดเห็นพร้อมลงนามเสนอคณบดี
พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการและงบประมาณ และเมื่ อ สิ้ น สุ ด การด าเนิ น งานของโครงการแล้ ว นั ก ศึ ก ษา
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมคณะทางานเพื่อสรุปผลการดาเนินงานโครงการ และเสนอรายงานสรุปผลต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณารายงานผลการดาเนินงานเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้ น
จึงเสนอความคิดเห็นพร้อมลงนามเสนอคณบดีพิจารณา (ดย 1.6.1-6)
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2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วนประกอบด้วย (1)
คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบถ้วน
ทั้ ง 5 ด้ าน และครอบคลุ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของคณะดุ ริย างคศาสตร์อีก 1 ด้ าน คื อ ด้ านทั กษะพิ สั ย
ประกอบไปด้วยโครงการทั้งหมดจานวน 20 โครงการ โดยโครงการของคณะสามารถบูรณาการเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตได้มากกว่า 1 ด้าน (ดย 1.6.2-1) แบ่งออกเป็น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจานวน 13 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์
ปี การศึก ษา 2559 (2) โครงการรับ น้องรวมทุกคณะวิช า มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร ปีการศึกษา 2559 (3)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (4) โครงการไหว้ครู คณะดุริยางคศาสตร์ ประจาปี
2559 (5) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 (6) โครงการ
อาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
พิการ (7) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้าน
เด็ ก นนทภู มิ (8) โครงการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มโดยรอบคณะดุ ริ ย างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (9) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า
อบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (10) โครงการส่งเสริมสุขภาพ SUFM Sport
Day#5 (11) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า (12) โครงการบาเพ็ญ
ประโยชน์ศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชา และ (13) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษาใหม่
อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรี
เปิดหมวกเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ พิการ (ดย 1.6.2-2) และ โครงการ
อาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (ดย 1.6.23) เป็นโครงการที่นาความสามารถของนักศึกษาทั้งด้านการแสดง การสร้างความสนุกสนาน และการสร้าง
ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ในการทากิจกรรมสันทนาการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบาบัดจิตใจ จึงเป็น
โครงการที่แสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ที่ มีความเสียสละ
ต้องการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสิ่งที่ตนเองมีให้กับคนในสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการ
ดารงตนและการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้ มีจานวน 11 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา
2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (4) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ปี
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การศึกษา 2559 (5) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (6) โครงการพัฒ นาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า อบรมเรื่องโปรแกรมการ
บันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (7) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around
Art 2017 (8) โครงการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารท างานทดสอบภาษาอั งกฤษนั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั งจะส าเร็ จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 (9) โครงการสักวันฉันจะโตมาปกป้องโลกปี 2 (10) โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า และ (11) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษา
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560
ตั ว อย่ า งโครงการส่ ง เสริ ม ด้ า นความรู้ เช่ น โครงการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารท างานทดสอบ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษาและกาลังจะก้าวเข้าสู่การทางาน ให้นักศึกษาได้รู้จุดบกพร่องของตนเองใน
เรื่องภาษาอังกฤษและนาไปฝึกหัดและพัฒ นาตนเองได้ และแนะนาเส้ นทางการทางานสายดนตรีโดยผู้ ที่มี
ประสบการณ์การทางานทางด้านดนตรี (ดย 1.6.2-4(1) และ ดย 1.6.2-4(2))
ด้านทักษะทางปัญญา มีจานวน 8 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปี
การศึกษา 2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (4) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยา
เสพติด ปีการศึกษา 2559 (5) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรม
การบั น ทึ ก โน้ ต เพลง (Program Sibelius) (7) โครงการเทศกาลดนตรี แ ละงานศิ ล ปะ Playing Sound
Around Art 2017 และ (8) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า
ตัว อย่ างโครงการส่ งเสริ ม ด้านทั กษะทางปั ญ ญา เช่น โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติก ารเชิงประกั น
คุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เป็นโครงการที่เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผลอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาในการจัดโครงการ/กิจกรรม สามารถรวบรวม
วิเคราะห์ ประเมินและสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ประยุกต์ความรู้และทักษะนาไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการจัดโครงการ/กิจกรรมได้ (ดย 1.6.1-1)
ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ มี จ านวน 17 โครงการ ได้ แ ก่ (1)
โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 (2) โครงการรั บ น้ อ งรวมทุ ก คณะวิ ช า
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (4)
โครงการไหว้ครู คณะดุริยางคศาสตร์ ประจาปี 2559 (5) โครงการสนับสนุนความสามารถนัก ศึกษา ด้านการ
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 (6) โครงการร่วมระหว่างสถานศึกษาและคณะแสดงความสามารถประกวดทีม
เชี ย ร์ ระหว่ า งคณะดุ ริ ย างคศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร กั บ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (7) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาเงิน
สมทบทุน ช่ว ยเหลือสัตว์พิการ มูล นิธิส งเคราะห์สัตว์พิการ (8) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกัน
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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คุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (10) โครงการบาเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะดุริย างคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (11)
โครงการพัฒ นาความรู้และประสบการณ์ แก่ศิษ ย์เก่า อบรมเรื่องโปรแกรมการบัน ทึกโน้ ตเพลง (Program
Sibelius) (12) โครงการส่งเสริมสุขภาพ SUFM Sport Day#5 (13) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ
Playing Sound Around Art 2017 (14) โครงการสักวันฉันจะโตมาปกป้องโลกปี 2 (15) โครงการพัฒ นา
ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า อบรมเรื่องโรคซึมเศร้า (16) โครงการบาเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานเนื่อง
ในวัน วิ ส าขบู ช า และ (17) โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารวางแผนรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ อ ย่ างสร้างสรรค์ ปี
การศึกษา 2560
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น โครงการ
รับนั กศึกษาใหม่ อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 (ดย 1.6.2-5) และ โครงการรับ น้องรวมทุกคณะวิช า
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (ดย 1.6.2-6) เป็นโครงการที่ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับคนกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน นักศึกษาได้เรียนรู้การแบ่งงานตาม
แผนดาเนิ น งานซึ่งแต่ละหน้ าที่มีความสาคัญ และบทบาทที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่
จะต้องดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด รวมถึงส่งเสริมทักษะในการสื่อสารและ
การประสานงานกับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจานวน 5 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (2) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (3) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่อง
โปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (4) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound
Around Art 2017 และ (5) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า
ตั ว อย่ า งโครงการส่ งเสริ ม ด้ านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง
โดยใช้โปรแกรม Sibelius ซึ่งเป็นโปรแกรมดนตรีที่สามารถจัดพิมพ์เอกสารดนตรีสากลและใช้เขียนโน้ตดนตรี
แยกเป็ นเครื่องมือต่างๆ ได้ และส่ งเสริมให้ นักศึกษาและศิษย์เก่า ประสบความสาเร็จในการทางานโดยนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (ดย 1.6.2-7)
ด้านทั ก ษะพิ สั ย มี จ านวน 18 โครงการ ได้แ ก่ (1) โครงการรับ นั ก ศึ กษาใหม่ อ ย่างสร้างสรรค์ ปี
การศึกษา 2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (4) โครงการไหว้ครู คณะดุริยางคศาสตร์ ประจาปี 2559
(5) โครงการสนับสนุนความสามารถนัก ศึกษา ด้านการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 (6) โครงการร่วม
ระหว่างสถานศึกษาและคณะแสดงความสามารถประกวดทีมเชียร์ ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ศิลปากร กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (7) โครงการส่งเสริมความรู้
เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 (8) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรี
เปิดหมวกเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ (9) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ
การเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนั กศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10) โครงการอาสา
พัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (11) โครงการ
บาเพ็ญประโยชน์ และรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2559 (12) พัฒ นาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า อบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง
(Program Sibelius) (13) เทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art 2017 (14) โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การทางานทดสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาสาขาการแสดงดนตรี
ปีการศึกษา 2559 (15) โครงการสักวันฉันจะโตมาปกป้องโลกปี 2 (16) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า (17) โครงการบาเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชา และ (18)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น โครงการ
เทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาภายในคณะและนักศึกษาจาก
คณะวิชาทางด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีและเผยแพร่ผลงานศิลปะ เพื่อ
สร้างความสามัคคีและสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษา เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะและ
ภายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางานจริงและได้รับประสบการณ์ตรง (ดย 1.6.2-8)
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความรู้ด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษาแก่ผู้นานักศึกษาและนักศึกษา
ทั่วไป โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เผยแพร่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย (ดย 1.6.3-1) สาหรับ
การดาเนินงานของคณะดุริยางคศาสตร์ งานกิจการนักศึกษาของคณะฯ ได้ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการนากระบวนการ PDCA มา
ประยุกต์ใช้ ในการจั ดโครงการ/กิจกรรม หลั กการเขียนข้อเสนอโครงการและการประเมินผลโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความสาคัญของการประกัน คุณภาพการศึกษาที่มีต่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ดย 1.6.1-1)
นอกจากนี้ ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ ายกิจ การนั กศึก ษาของคณะฯ ยังทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับ สนุนให้นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การจัดทาโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการ
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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ปฏิบัติงานที่ชัดเจน การประเมินผลการทากิจกรรม และการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการทางานครั้ง
ต่อไป และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ (ดย 1.6.3-2)
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำ
ผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
คณะดุริ ย างคศาสตร์ กาหนดให้ ทุก กิจกรรมที่ ดาเนิน การตามแผนพั ฒ นานั กศึก ษา จะต้ องมี การ
กาหนดวัตถุป ระสงค์และระบุ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และต้องมีการ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามวัตถุป ระสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมิน มาปรับ ปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาของคณะฯ
กากับดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการใช้กระบวนการ PDCA ในการดาเนินงานกิจกรรม
โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องมีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
และให้ระบุประเด็นการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานลงในแบบเสนอโครงการให้ชัดเจนในกรณีที่เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง (ดย 1.6.4-1)
ในปีการศึก ษา 2559 มีโ ครงการตามแผนพัฒ นานัก ศึก ษาจานวน 20 โครงการ เป็นโครงการที่
ดาเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุป ระสงค์จานวน 20 โครงการ ความสาเร็จของแผนเท่ากับร้อยละ 100 (ดย
1.6.2-1) สาหรับโครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกโครงการ ได้นาผลการประเมินโครงการจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผน
ดาเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติในกิจกรรมรับนักศึกษา
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อทาความเข้าใจกับคณะกรรมการนักศึกษาในการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์
และเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมรับนักศึกษา จากผลการดาเนินงานโครงการพบว่า ในปีการศึกษา
2557 นักศึกษาบางส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือขอบเขตในการจัดกิจกรรมรับน้ องใหม่ในระดับ
น้ อ ย (ดย 1.6.4-2) ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 จึ งได้ เชิ ญ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการและวิ ท ยากรมาเป็ น ผู้ ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับน้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาแนวทางการรับน้องไปใช้ในการดาเนินโครงการได้ในระดับมากที่สุด (ดย 1.6.4-3) ดังนั้นในปี
การศึกษา 2559 งานกิจ การนักศึกษาจึง ได้เชิญ อาจารย์ที่ป รึกษาโครงการและวิท ยากรมาให้คาแนะนา
ในโครงการดังกล่าว เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นพี่ใ น
การให้คาแนะนาต่อนักศึกษาใหม่ และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับในการแต่งกายของนักศึกษา ซึ่งพบว่า
เครือข่ายนักศึกษาในการทากิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และของคณะมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ร่วมกันวางแผนและ
ดาเนิ นงานกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ให้ สาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีการประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
และขอความร่วมมือจากสถาบันให้กากับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จะ
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พัฒนาการวางแผนดาเนินงานรับน้องใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการประจาคณะทบทวนและปรับแนวทางการ
ต้อนรับน้องใหม่ของคณะฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ สกอ. (ดย 1.6.4-4)
5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒ นา
นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 1.6.5-1 และ ดย 1.6.5-2) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ดย 1.6.5-3 และ ดย 1.6.5-4) และ
รอบ 12 เดือน รายงานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2560 และ
เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ พัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า และปรับปรุงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะดุริยางคศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
แนวทางตามประกาศของ สกอ. จากผลการประเมินพบว่า การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดย 1.6.5-5, ดย 1.6.5-6 และ ดย 1.6.5-7)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติครบถ้ว นทั้ง 6 ด้าน มี จานวนโครงการ/กิ จกรรมที่ สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจานวน 20 โครงการ โดยโครงการของคณะสามารถบูรณาการเพื่อส่งเสริม
คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ตได้ มากกว่า 1 ด้าน ดังนี้ (1) ด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม 13 โครงการ ผลประเมิน พบว่า
นักศึกษามีความเสียสละ เรียนรู้การทางานเป็นทีม มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม (2) ด้านความรู้ 11 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาดนตรีและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ (3) ด้าน
ทักษะทางปั ญ ญา 8 โครงการ ผลประเมิน พบว่า นักศึกษามีการทางานอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้ (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 17 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถสื่อสารและทางานร่วมกับกลุ่ม
คนหลากหลาย มีความรับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมาย ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการ
ทางานทั้งในบทบาทของผู้ น าและผู้ ร่วมทีม (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทาง
facebook กิจการนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแลให้คาปรึกษา และภายหลังการจัดโครงการสามารถ
จัดทาสื่อวีดีโอนาเสนอสารคดีสรุปโครงการและนาไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การเข้ าร่ ว มโครงการและเชิญ ชวนให้ ผู้ ส นใจเข้ าร่ว มโครงการในครั้งต่อ ไป และ (6) ด้ านทั กษะพิ สั ย 18
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โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีเข้ากับศาสตร์ในสาขาอื่น พัฒนา
ทักษะทางดนตรีอย่างรอบด้าน และนามาใช้ผ ลิต งานดนตรีได้อย่างมีค วามคิดสร้า งสรรค์ อย่างไรก็ตาม
นอกจากการพัฒ นานักศึกษาให้ มีคุณ ลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ครบถ้วนทั้ง 6 ด้านดังที่กล่าวมาแล้ว คณะฯ ยังเห็นถึงความสาคัญของการเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพของนักศึกษา
จากการร่วมงานและการให้คาปรึกษาแนะนาจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว จึง จะสนับสนุนการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า เพื่อพัฒ นาความสั มพั นธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาให้ มีการดาเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา มี
โครงการส่ ง เสริมอัตลั ก ษณ์ของนักศึก ษาจานวน 7 โครงการ ดังนี้ อัต ลั ก ษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ 2
โครงการ ได้ แ ก่ (1) โครงการ Playing Sound Around Art และ (2) โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงดนตรี รวมทั้ ง มี ค วามรู้ และเข้าใจแนวทางการรับ นั ก ศึก ษาใหม่ อ ย่างสร้างสรรค์ อย่ างไรก็ ต าม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และ
ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และขอความร่วมมือจากสถาบันให้กากับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงจะพัฒนาการวางแผนดาเนินงานรับน้องใหม่โดยทบทวนและปรับแนวทางการ
ต้อนรับน้องใหม่ของคณะฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ สกอ. ในส่วนของอัตลักษณ์ด้านจิตอาสามี 5
โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตอาสา การแสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาเงินสมทบทุน
ช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ (2) โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตอาสา สถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (3) โครงการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสภาพแวดล้อม
(4) โครงการบาเพ็ญประโยชน์ทานุบารุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา และ (5) โครงการสักวันฉันจะ
โตมาปกป้องโลก ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน ผลประเมินพบว่า นักศึกษามีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสิ่งที่
ตนเองมีให้กับคนในสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการดารงตนและการปฏิบัติงานได้
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
คณะดุริ ย างคศาสตร์ น าผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด กิจกรรมเพื่ อพั ฒ นา
นักศึกษา โดยจัดให้มีการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาหลังสิ้นสุดปีการศึ กษา เพื่อประเมินโครงการและ
แผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้ว วิเคราะห์หาข้อดีและประเด็นที่ควรพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเสนอคณะกรรมการบริหารและนาเสนอในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เป็นประจาทุกปี
การประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 ที่นามาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ (ดย 1.6.5-1 และ ดย 1.6.5-2)
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วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน ผลการดาเนินงานพบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเผยแพร่ภาพ
กิจ กรรมผ่ านทางสื่ อ สั งคมออนไลน์ เป็ น ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยีพื้ น ฐานทั่ ว ไปและอาจยั งไม่ เพี ย งพอต่ อ
การศึกษาและการทางานในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีที่ หลากหลาย ดังนั้นในปีการศึกษา 2559
จึงพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาในด้านอื่นๆ โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทา
วิดีโอนาเสนอสารคดีสรุปโครงการและนาไปเผยแพร่ทางสื่อสั งคมออนไลน์ และจะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางานมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่ของคณะ
ในการดูแลระบบและช่องทางการเผยแพร่ทาง facebook กิจการนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแลให้
คาปรึกษา ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
วี ดี โ อและฝึ ก ฝนการเรี ย บเรี ย งและถ่ า ยทอดความคิ ด อย่ า งชั ด เจนเป็ น ระบบเกิ ด ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ส่ งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาทางด้ านความคิ ด สร้า งสรรค์ แ ละจิ ต อาสา ผลการ
ดาเนิ น งานพบว่า ในบางโครงการคณะเป็ น ผู้ ริเริ่มและให้ แ นวคิ ดแก่ นัก ศึกษาในการดาเนิ น งาน ซึ่งท าให้
นักศึกษาไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มและออกแบบโครงการทุกโครงการที่นั กศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้นาเสนอแนวคิดในการจัดโครงการให้มากขึ้น ผลการ
ดาเนินงานพบว่า นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตัดสินใจได้ด้วยตนเองในการวางแผนและออกแบบ
วิธีดาเนินงานโครงการ สามารถเลือกใช้ข้อมูลในการนาไปแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
สาหรับการประเมิน ผลแผนพัฒ นานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 จะนาไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6
ด้าน ควรเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพของนักศึกษาจากการร่วมงานและการให้คาแนะนาปรึกษาจากบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาไปแล้ว จากการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาให้
มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บรรจุโครงการในแผนพัฒ นานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 /
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์
และจิตอาสา ได้พัฒนาการดาเนิน งานโครงการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยทบทวนและปรับ
แนวทางการต้อนรับน้องใหม่ของคณะฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ สกอ. โดยคานึงถึงหลักสิทธิ
เสรีภาพ ความปลอดภัยและความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ดาเนินงานไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม
2560 (ดย 1.6.6-1, ดย 1.6.6-2 และ ดย 1.6.6-3)
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน :
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 1.6.1-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 1.6.1-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดย 1.6.1-3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 1.6.1-4 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 วาระพิจารณา-แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.6.1-6 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ดย 1.6.2-1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.6.2-2 โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์
พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ
ดย 1.6.2-3 โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด
บ้านเด็กนนทภูมิ
ดย 1.6.2-4(1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทางานทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
ดย 1.6.2-4(2) การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ดย 1.6.2-5 โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559
ดย 1.6.2-6 โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
ดย 1.6.2-7 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง
โดยใช้โปรแกรม Sibelius
ดย 1.6.2-8 โครงการ Playing Sound Around Art
ดย 1.6.3-1 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559
ดย 1.6.3-2 Website นักศึกษากับประกันคุณภาพการศึกษา
ดย 1.6.4-1 แบบฟอร์มการเสนอโครงการพัฒนานักศึกษาและรายงานสรุปผลการจัดโครงการ
ดย 1.6.4-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนดาเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจาปี
การศึกษา 2557
ดย 1.6.4-3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนดาเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจาปี
การศึกษา 2558
ดย 1.6.4-4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนดาเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจาปี
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หมำยเลข
ดย 1.6.5-1
ดย 1.6.5-2

ดย 1.6.5-3
ดย 1.6.5-4

ดย 1.6.5-5
ดย 1.6.5-6
ดย 1.6.5-7

ดย 1.6.6-1
ดย 1.6.6-2

ดย 1.6.6-3

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
การศึกษา 2559
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2560 วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 รอบ 12 เดือน / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
แผนพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่
23 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
เป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

1.1

3.01 คะแนน

3.30 คะแนน

3.30 คะแนน

1.2

ร้อยละ 32

ร้อยละ 28.57

1.79 คะแนน

1.3

ร้อยละ 15

ร้อยละ 21.43

1.34 คะแนน

1.4

< 18 : 1 และ
> 20 : 1

15.12 : 1 และ
26.78 : 1

1.61 คะแนน

1.5

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

1.6

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. มีหลักสูตรทางด้านดนตรีที่หลากหลาย ส่งเสริมการทางานร่วมกันและการบูรณาการความรู้ภายใน
คณะ เช่น สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์เป็นหลักสูตรที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีและตอบรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปั จจุบั นและอนาคต และสาขาวิช าดนตรีและธุรกิจบันเทิง สะท้อนความ
ต้องการของตลาดแรงงานและนักศึกษา และเติมเต็มจุดที่หายไปของอุตสาหกรรมดนตรี เป็นหลักสูตรที่สร้าง
บุคลากรด้านการบริหารจัดการผลงานดนตรีไปต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์
2. คณาจารย์เป็นนักดนตรีอาชีพและนักวิชาการดนตรีที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. มีเครือข่ายด้านการศึกษาในต่างประเทศและจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน ดนตรี
ต่างประเทศในลักษณะการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทาให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษา
และได้รับ ประสบการณ์ จ ากวิทยากรและผู้ เชี่ยวชาญมืออาชีพ ได้ ร่วมแสดงดนตรีและประกวดแข่งขันใน
เทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ
4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านความสามัคคี โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาทุก
สาขาได้ทางานร่วมกันทั้ง 4 สาขา
5. นักศึกษาและบัณฑิตของคณะดุริยางคศาสตร์มีจิ ตอาสามีน้าใจให้ความร่วมมือต่อการทางานของ
ส่วนรวม และกล้าแสดงออก กล้าคิดนอกกรอบ
6. บรรยากาศภายในคณะมีความอบอุ่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง มี
ความรักและความผูกพันธ์ต่อสถาบันการศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนำ
1. พัฒนาให้คณาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
เพิ่ มมากขึ้น แม้ ว่าคณะฯ จะมี น โยบายในการพั ฒ นาคุ ณ วุฒิ การศึก ษาและตาแหน่ งทางวิช าการ แต่ค วร
สนับสนุนอาจารย์ให้มากขึ้นในทุกหลักสูตร โดยเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร
2. อัตรากาลังอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อจานวนนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเกินกว่ามาตรฐานของ สกอ. ซึ่ง
กาหนดค่า FTES ไว้ที่ 1:8 สาหรับกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และ 1:25 สาหรับกลุ่ม
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ จึงควรหาแนวทางในการลดค่าเฉลี่ย FTES ที่เกินมาตรฐาน
3. พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่ข้อบังคับทางการศึกษา วินัยนักศึกษา และระเบียบปฏิบัติ ของคณะ
และมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการติดต่อขอรับบริการทางการศึกษา
4. หาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าทีแ่ นะแนวอาชีพ เพื่อให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพ
แก่นักศึกษา
6. จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาให้มีการดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์มากขึ้น และส่งเสริมให้เครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง
เข้าร่วมกิจกรรมของคณะมากยิ่งขึ้น และกลับมาพัฒนาคณะฯ
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรื อหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ งอ านวยความสะดวกหรื อ การรัก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรือ การผลิ ต งาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัด แสดงงานสร้า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะหรือ ศาสตราจารย์ รับ เชิ ญ
(visiting professor)



3

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

4

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้ม ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด




2

5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

มี

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่มี






5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยพั ฒ นา
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์เพื่อให้บุคลากรของคณะและหน่วยงาน
ภายนอกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ได้ และคณะฯ ยังใช้ฐ านข้อมูล ดังกล่าวในการปฏิบั ติงาน การวางแผน
ดาเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ฐานข้อมู ล ผลงานวิจั ย และงานสร้ างสรรค์ที่ มีการตีพิ มพ์ และเผยแพร่ และฐานข้อมู ล ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยสร้างสรรค์ ข้อมูลด้านระบบ
และกลไกสนับ สนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ และประกาศสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ เช่น ระบบและกลไกการบริห ารงานวิจั ยสร้างสรรค์ ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ ข้อมูลกฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ประกาศให้ ทุ น อุ ด หนุ น การวิจั ย และงานสร้างสรรค์ จากเงิน รายได้ ประกาศให้ ทุ น
สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ประกาศการให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
และประกาศให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ สาหรับนักศึกษา (ดย 2.1.1-1)
คณะฯ มอบหมายคณะกรรมการวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ กากับดูแลระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการบรรจุแผนด้านการวิจัยไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ 2559 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ดย 2.1.1-2) และได้จัดทาแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 / ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการบริ ห ารในการประชุ ม ครั้ง ที่
8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 2.1.1-3 และ ดย 2.1.1-4) มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนิ น งานตามแผนปี ละ 3 ครั้ง เสนอคณะกรรมการบริห าร/คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ ผลการดาเนิ น งานตามแผนบริห ารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ป ระจาปีก ารศึ กษา 2558 /
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2559 (ดย 2.1.1-5 และ ดย 2.1.1-6) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประจาปีการศึกษา
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจาคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ดย 2.1.1-7 และ ดย 2.1.1-8) และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน เสนอในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 และเสนอคณะกรรมการประจาคณะในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จากผลการดาเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 2558 และ 2559
คณะได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักภาพการเขียนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งทาให้
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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อาจารย์หลายท่านสนใจที่จะเข้าสู่กระบวนการทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มากขึ้น และตระหนักถึง
ความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อีกทั้งคณะฯ ยังมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ อย่างไรก็
ตามยังมีประเด็นที่คณะควรพัฒนาการดาเนินงาน เช่น การวางแผนการทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และเตรียมความพร้อมด้านผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (ดย 2.1.1-9, ดย 2.1.1-10 และ ดย 2.1.1-11)
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจ กรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัด
แสดงผลงำนสร้ ำ งสรรค์ กำรจั ด ให้ มี ศ ำสตรำจำรย์ อ ำคั น ตุ ก ะหรื อ ศำสตรำจำรย์ รั บ เชิ ญ (visiting
professor)
คณะดุริยางคศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้ ด้านห้องปฏิบัติการ
และศูนย์ให้คาปรึกษาและสนั บสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการจัดหาทรัพยากรและแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งการให้มีห้องซ้อม ห้องอัดเสียง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยชั้น 7 ในปีการศึกษา 2558
ได้ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ 501 ให้เป็นหอแสดงดนตรี โดยใช้ชื่อว่า หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ
เพื่ อ เป็ น สถานที่ เผยแพร่ งานวิ จั ย และจั ด แสดงผลงานสร้า งสรรค์ ข องคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยเพิ่มจานวนจาก 20 ที่นั่ง เป็น 40 ที่นั่ง และย้ายจากห้องเรียน 201 ไปใช้พื้นที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย อาคารสานักงานอธิการบดี รวมถึงมีอุปกรณ์และเครื่องดนตรีไว้
ให้บริการสาหรับการทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
งานสร้างสรรค์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทาหน้าที่ประสานงานและให้คาปรึกษาใน
การทางานวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ (ดย 2.1.2-1, ดย 2.1.2-2 และ ดย 2.1.2-3)
คณะดุริยางคศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือตาราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทา
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีสานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านดนตรีและด้านอื่นๆ และมี แหล่งบริการ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสืบค้นผลงานวิจัยสาหรับการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัย
ผ่านรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์
JSTOR และ PROQUEST สาหรับการค้นคว้าบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านดนตรี (ดย 2.1.2-4,
ดย 2.1.2-5 และ ดย 2.1.2-6) ส่วนในระดับคณะยังมีหนังสือตาราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ โดยห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ได้สารวจ
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ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีและจัดทาแผนดาเนินงานห้องสมุดดนตรีของคณะดุริยางค
ศาสตร์ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีมติให้ต่ออายุการ
บอกรับวารสารดนตรีและฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ Naxos Music Library และฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
และจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท สาหรับการจัดซื้อหนังสือ โน้ตเพลงและสื่อดนตรี ตามความ
ต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา (ดย 2.1.2-7 และ ดย 2.1.2-8) และได้จัดทารายงานสรุปผลทรัพยากร
สารสนเทศทางดนตรีเสนอคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เป็นประจาทุกปี โดยในปีการศึกษา 2559 มีหนังสือ
ด้านดนตรีภาษาไทยและต่างประเทศจานวน 1,583 รายการ วารสารดนตรีภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จานวน 635 รายการ โน้ตเพลงจานวน 3,963 รายการซีดีเพลงจานวน 3,152 รายการ ดีวีดีการแสดงดนตรี
จานวน 1,383 รายการฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ JSTOR และ PROQUEST ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos
Music Library (Classic and Jazz) และฐานข้ อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตลอดจนมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ให้ บ ริ ก ารคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบ SU-Wi-Fi เพื่ อ ให้ ใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยภายในคณะและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสนับสนุนให้มี การสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ VPN เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา ใน
ปีการศึกษา 2558 ได้เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการวิจัยและสร้างสรรค์ โดยจัดทา Ensemble Library ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใหม่ ณ อาคารศูนย์สันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร และในปีการศึกษา 2559 ขอความร่วมมือ
จากห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรให้นักศึกษาของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานและ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี (ดย 2.1.2-9, ดย 2.1.2-10, ดย 2.1.2-11
และ ดย 2.1.2-12)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ โดยพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์เพื่อให้
บุคลากรของคณะและหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ และคณะฯ ยังใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวใน
การปฏิบัติงาน วางแผนดาเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ฐานข้อมูล ผลงานวิจั ย และงานสร้างสรรค์ที่ มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ และฐานข้อมู ล
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยังได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยสร้างสรรค์
ข้อมูลด้านระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ และประกาศสนับสนุนด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ (ดย 2.1.1-1) นอกจากนี้ยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
ได้แ ก่ (1) ฐานข้อ มูล JSTOR (Music Collection) เป็น ฐานข้อ มูล วารสารฉบับ ย้อ นหลัง ในสาขาวิช า
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและ
เอกสารฉบับเต็มจากวารสารทางวิชาการมากกว่า 1,500 ชื่อ (2) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &
Thesis เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้ว ยเอกสารฉบับเต็มของ
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอกและปริ ญ ญาโทตั้ ง แต่ ปี 1997 ถึ ง ปั จ จุ บั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.1 ล้ า นรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (3) ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos Music Library
(Classic and Jazz) มีซีดีเพลงมากกว่า 128,330 รายการ มีจานวนเพลงมากกว่า 1,932,500 เพลง และมีซีดี
เพลงใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า 800 รายการต่ อ เดื อ น โดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง เพลงออนไลน์ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ นอกจากบริการเพลงออนไลน์แล้ว ฐานข้อมูล Naxos Music Library ยังมีการ
วิเคราะห์ผลงานเพลง หรือใส่รายละเอียดของเพลง ซึ่งทาให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลเพลงนั้นๆ อีกด้วย และ (4)
ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยทั้งด้านเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหภาค ด้าน
การเงิน และด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นที่สนใจในขณะนั้น รวมถึง
ดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและเงินตราต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยใน
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (ดย 2.1.2-6, ดย 2.1.2-9 และ ดย 2.1.2-10)
ด้านกิจ กรรมวิช าการที่ ส่ งเสริม งานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ คณะดุริย างคศาสตร์ ร่ว มกั บ บั ณ ฑิ ต
วิท ยาลั ย และคณะวิช าทางศิล ปะของมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร จั ดประชุ มวิช าการและการจัดแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Creative
Art Disseminating 2017) (ICAD) ในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ หอดนตรี ศาสตราจารย์ ตรึงใจ บู รณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ (ดย 2.1.2-13) นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย โดยการให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น อ.พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ เผยแพร่งานสร้างสรรค์บทเพลง Pantamitra
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2560 และเผยแพร่งานสร้างสรรค์บทเพลงเรียบเรียง
Sound of Bell และ Carinhoso สาหรับ กีต าร์ ณ ประเทศมาเลเซีย ให้ร างวัล สนับ สนุน การเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
และให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติสาหรับนักศึกษา (ดย 2.1.2-14, ดย 2.1.2-15, ดย 2.1.2-16 และ ดย 2.1.2-17) นอกจากนี้
ยัง มีก ารเชิญ ผู้เ ชี่ย วชาญจากต่า งประเทศและหน่ว ยงานภายในประเทศมาร่ว มทา Masterclass and
Workshop เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัย และสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสั่งสม
ประสบการณ์นามาต่อยอดในการทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น NIRMITA COMPOSERS WORKSHOP
AND CONCERT ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีวิทยากรชาวต่างประเทศบรรยายในหัวข้อต่างๆ
เช่น Dr.Chinary Ung, Dr.Sean Heim และ Dr.Koji Nakano และอาจารย์ประจาได้ร่วมบรรยายได้แก่
อาจารย์อานันท์ นาคคง และ ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล (ดย 2.1.2-18 และ ดย 2.1.2-19)
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3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป็ น ทุ น วิจั ย หรื อ งานสร้างสรรค์ ให้ แ ก่ ค ณาจารย์
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรซึ่ งก าหนดให้ จั ด ตั้ งกองทุ น วิจั ย และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ ให้มีก ารขยายงาน
ทางด้านวิจัยและสร้างสรรค์ และให้งานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและต่อเนื่องโดย
ให้จัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้เพื่อสมทบเป็นกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
คณะดุริย างคศาสตร์ (ดย 2.1.3-1, ดย 2.1.3-2 และ ดย 2.1.3-3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีละจานวน 3,000,000 บาท
ซึ่งมีการจัดทาแผนดาเนิ น งานกองทุนวิจัย และงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย โครงการวิจัยและสร้างสรรค์
โครงการวิ จั ย และสร้ า งสรรค์ แ บบบู ร ณาการ การเสนอผลงานวิ ช าการและสร้ า งสรรค์ ในประเทศและ
ต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงาน การแต่งตารา/หนังสือ การสนับสนุนการขอตาแหน่งทางวิชาการ และการ
จัดทาจุลสารคณะดุริยางคศาสตร์ (ดย 2.1.3-4 และ ดย 2.1.3-5)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็น
เงิน 3,861,183.33 บาท โดยมาจากเงินภายใน 1,494,833.33 บาท แบ่งเป็น งบประมาณจากคณะดุริยางค
ศาสตร์จานวน 1,482,333.33 บาท และงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจานวน 12,500 บาท และเงิน
ภายนอกจานวน 2,366,350 บาท (ดย 2.1.3-6) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะดุริยางคศาสตร์มี
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นเงิน 2,731,250 บาท โดยเป็นงบประมาณจากคณะดุริยางค
ศาสตร์จานวน 1,484,583.33 บาท และเงินสนับสนุนจากภายนอกจานวน 1,246,666.67 บาท (ดย 2.1.3-7)
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
คณะดุริยางคศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามแผนดาเนินงานกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 550,000 บาท
(ดย 2.1.3-4) และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 300,000 บาท (ดย 2.1.3-5) ประกอบไปด้วยการให้ทุน
สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ส าหรับ บุ คลากรและนั กศึกษา และสนับสนุนงบประมาณเป็น รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สาหรับบุคลากร (ดย 2.1.2-14, ดย 2.1.2-15, ดย 2.1.2-16 และ ดย 2.1.2-17)
โดยมีคณะกรรมการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ กากับดูแลระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ดย 2.1.4-1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) สนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สาหรับบุคลากรจานวน 6,500 บาท โดยมีผลงานที่
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ได้รับทุนจานวน 1 ผลงาน (ดย 2.1.4-2) และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สาหรับบุคลากรจานวน 25,000 บาท โดย
มีผลงานที่ได้รับทุนจานวน 3 ผลงาน สาหรับนักศึกษาจานวน 1,200 บาท โดยมีผลงานที่ได้รับทุนจานวน 1
ผลงาน (ดย 2.1.4-3)
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์นักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์
และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์จานวน 1 โครงการ ได้แก่ การจัดการความรู้เรื่องการเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 (ดย 2.1.5-1 และ ดย 2.1.5-2) สนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อาจารย์อานันท์ นาคคง เข้าร่วมการ
ประชุม วิช าการดนตรีวิท ยานานาชาติ PASEA 2016 (Performing Arts of Southeast Asia) จัด โดย
International Council for Traditional Music (ICTM) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2559
และอาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล เข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ดนตรี
ศึกษาในประชาคมอาเซียน จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560
(ดย 2.1.5-3) และมีการเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยสร้างสรรค์ แก่คณาจารย์โดยบรรจุไว้ในแบบ
เสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์ คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
คณะดุริยางคศาสตร์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะฯ (ดย 2.1.5-4 ดย 2.1.5-5 และ ดย 2.1.5-6) นอกจากนี้
คณะฯ ยังได้สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการแสดงดนตรีในงานเทศกาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สั่งสมประสบการณ์และทักษะในการทาผลงานสร้างสรรค์ เช่น อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับทุน
สนับสนุนการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ บทเพลง Pantamitra ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 57 มีนาคม 2560 จานวน 10,000 บาท และเผยแพร่งานสร้างสรรค์บทเพลงเรียบเรียง Sound of Bell และ
Carinhoso สาหรับกีตาร์ ณ ประเทศมาเลเซีย จานวน 10,000 บาท และอาจารย์เผ่าพันธุ์ อานาจธรรม ได้รับ
ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงเอพิโสดหมายเลข 1-3 สาหรับกลองทิ มพานี
จานวน 10,000 บาท (ดย 2.1.5-7, ดย 2.1.5-8 และ ดย 2.1.5-9)
สาหรับการสร้างขวัญและกาลังใจแก่คณาจารย์ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น คณะดุริยางคศาสตร์ มีการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นที่
ได้รับกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทางเว็บไซต์และ facebook คณะดุริยางคศาสตร์ และจัดสรรเงินรางวัลแก่
อาจารย์ผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 รางวัลละ
5,000 บาท โดยในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นจานวน 2 คน
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (ดย 2.1.5-10
และ ดย 2.1.5-11) นอกจากนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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คณะฯ ยังมีประกาศการให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ดย 2.1.2-15) โดย
คณะกรรมการวิชาการของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบจัดสรร
เงิน รางวัลให้อาจารย์ที่ได้เผยแพร่ ผ ลงาน ในปี พ.ศ.2559 จานวน 8 ผลงาน เงิน รางวัล ทั้ง หมดจานวน
28,000 บาท (ดย 2.1.5-12) นอกจากนี้ยังมีประกาศการให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ สาหรับ บุคลากร (ดย 2.1.2-14) ประกาศการให้ ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานสร้างสรรค์ (ดย 2.1.2-16) และประกาศการให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สาหรับนักศึกษา (ดย 2.1.2-17)
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในกำรคุ้ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงำนวิจั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ น ำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
คณะดุริยางคศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 29
เมษายน 2554 (ดย 2.1.6-1) มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการดาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549 (ดย 2.1.6-2) โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ ทาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในกรณีที่มีการดาเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมีคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทาโดยโครงการ
จั ดตั้ งหน่ ว ยจั ดการทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญาและถ่ ายทอดเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยศิ ล ปากร เป็ นแนวทางการ
ดาเนินงาน (ดย 2.1.6-3) นอกจากนี้ยังได้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เผยแพร่ ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ (ดย 2.1.1-1)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 2.1.1-1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางค
ศาสตร์
ดย 2.1.1-2 แผนยุทธศาสตร์ 2559 – 2563
ดย 2.1.1-3 แผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
ดย 2.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2559 – วาระพิจารณา แผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจาปี
การศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดย 2.1.1-5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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หมำยเลข
ดย 2.1.1-6

ดย 2.1.1-7
ดย 2.1.1-8

ดย 2.1.1-9
ดย 2.1.1-10
ดย 2.1.1-11

ดย 2.1.2-1
ดย 2.1.2-2
ดย 2.1.2-3
ดย 2.1.2-4
ดย 2.1.2-5
ดย 2.1.2-6
ดย 2.1.2-7
ดย 2.1.2-8
ดย 2.1.2-9
ดย 2.1.2-10
ดย 2.1.2-11
ดย 2.1.2-12

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2559 – วาระพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจาปีการศึกษา 2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2560 – วาระพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560 – วาระพิจารณา รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
รายงานข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องซ้อมห้องอัดเสียง และห้องปฏิบัติการวิจัย
ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระบบการสืบค้นหนังสือและตารา ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ JSTOR และ PROQUEST
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน
2559 วาระพิจารณารายงานการสารวจความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี
แผนดาเนินงานห้องสมุดดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos Music Library
ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
รายงานผลการดาเนินงานห้องสมุดดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2559
ระบบ SU-Wi-Fi และระบบ VPN
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หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 2.1.2-13 โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International
Creative Art Disseminating 2017) (ICAD)
ดย 2.1.2-14 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สาหรับบุคลากร
ดย 2.1.2-15 ประกาศการให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดย 2.1.2-16 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ดย 2.1.2-17 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สาหรับนักศึกษา
ดย 2.1.2-18 NIRMITA COMPOSERS WORKSHOP AND CONCERT
ดย 2.1.2-19 กิจกรรม Masterclass and Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและหน่วยงาน
ภายในประเทศ
ดย 2.1.3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555
ดย 2.1.3-2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ดย 2.1.3-3 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.3-4 แผนดาเนินงานกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดย 2.1.3-5 แผนดาเนินงานกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25560
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดย 2.1.3-6 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(จาแนกตามหลักเกณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ดย 2.1.3-7 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(จาแนกตามหลักเกณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ดย 2.1.4-1 ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ดย 2.1.4-2 สรุปผลการดาเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.4-3 สรุปผลการดาเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.5-1 แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง การเขียนและ
การนาเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
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หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 2.1.5-2 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี
ดย 2.1.5-3 อาจารย์เข้าร่วมอบรมการนาเสนอผลงานวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
ดย 2.1.5-4 แบบเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.5-5 คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.5-6 การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยทางเว็บไซต์
ดย 2.1.5-7 อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
บทเพลง Pantamitra
ดย 2.1.5-8 อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์
บทเพลงเรียบเรียง Sound of Bell และ Carinhoso สาหรับกีตาร์
ดย 2.1.5-9 อาจารย์เผ่าพันธุ์ อานาจธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์บท
ประพันธ์เพลงเอพิโสดหมายเลข 1-3 สาหรับกลองทิมพานี
ดย 2.1.5-10 ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
ดย 2.1.5-11 การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นที่ได้รับกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการทางเว็บไซต์และ facebook คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.5-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 พิจารณารางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปี พ.ศ.2559
ดย 2.1.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 29
เมษายน 2554 วาระที่ 4.1 พิจารณาแนวทางการดาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะดุริยางคศาสตร์
ดย 2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549
ดย 2.1.6-3 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยโครงการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพำะคณะที่กลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรกำรคำนวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
หมำยเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ
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2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สั ญ ญารั บ ทุ น โดยอาจารย์ ป ระจ าหรื อ นั ก วิจั ย แต่ ไม่ ส ามารถนั บ เงิน โครงการวิจั ย สถาบั น ที่ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ตารางที่ 32 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560
รำยกำร
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท)
1.งบรายได้ของคณะวิชา
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มศก.
รวมเงินสนับสนุนภายใน
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท)
1 = แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ.
วช.
2=แหล่งทุนต่างประเทศ
3=หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ
4= หน่วยงานภาคเอกชน
- บริษัท Head & Heart Creative & Strategic
Solution
5=แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)
- มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙
- สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กร
มหาชน)

จำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
56
57
58
59
60

818,814.93
35,416.67
854,231.60

2,322,696
83,333
2,406,029

2,403,457 1,482,333.33 1,484,583.33
37,500
12,500
2,440,957 1,494,833.33 1,484,583.33

-

470,000

510,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

132,000

-

-

-

-

166,666.67
-

700,000

-

114,000.00
3,333,000.00
-

937,777.78 946,666.67
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รำยกำร
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- Japan Foundation
รวมเงินสนับสนุนภายนอก
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รับทุนวิจัย / สร้างสรรค์
- จากภายในสถาบัน
- จากภายนอกสถาบัน
- จากภายในและภายนอกสถาบัน
จานวนอาจารย์ประจา (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจา (ลาศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัย (ลาศึกษาต่อ)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ)
เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่ออำจำรย์
ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
56
57
58
59
60
728,571.43
100,000
3,447,000.00 602,000 676,666.67 2,366,349.21 1,246,666.67
4,301,231.60 3,008,029 3,117,623.67 3,861,182.54 2,731,250.00
8
1
3
30
30
30

8
2
3
29.5
29.5
29.5

10
2
3
29.5
29.5
29.5

8
5
1
28
28
28

6
3
2
27
27
1
28

-

-

-

-

-

143,374.39 101,967.08 105,682.16 137,899.38 101,157.41
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ตารางที่ 33 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามหลักสูตร
จำนวนเงินสนับสนุน
ภำยในสถำบัน

หลักสูตร

จำนวน
อำจำรย์และ
นักวิจัยที่
ปฏิบตั ิงำน
งบประมำณ
จริง
แผ่นดิน
(ปีกำรศึกษำ
2559)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
รวมระดับคณะ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

เงินรำยได้

จำนวนเงิน
สนับสนุน
ภำยนอก
สถำบัน

รวม

เงินสนับสนุน
งำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์
ภำยใน
คะแนน
และภำยนอก ตำมเกณฑ์
ต่อจำนวน
สกอ.
อำจำรย์ประจำ
ปีงบประมำณ
พ.ศ.2560

6

-

500,000.00

946,666.67

1,446,666.67

241,111.11

5

5

-

-

-

-

-

-

5

-

92,083.33

-

92,083.33

18,416.67

0.92

5

-

437,500.00

-

437,500.00

87,500.00

4.38

6

-

455,000.00

300,000

755,000.00

125,833.33

5

101,157.41

5

27

1,484,583.33 1,246,666.67 2,731,250.00

137,899.38 บาท
101,157.41 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 27 คน และมี
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจานวน 1 คน รวมอาจารย์ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวน 28 คน ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ 2560 รวม 14 ทุน แบ่งเป็น
ทุนจากภายใน 9 ทุน เป็นเงิน 1,484,583.33 บาท และเป็นทุนจากภายนอก 5 ทุน เป็นเงิน 1,246,666.67 บาท
รวมเป็น เงิน ทุน ทั้งหมด 2,731,250 บาท คิดเฉลี่ ยต่ออาจารย์และนักวิจัยเป็นเงิน 101,157.41 บาทต่อคน
(ตารางที่ 32, 33, 34 และ 35) (ดย 2.2.1-1 และ ดย 2.2.1-2)
ตารางที่ 34 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2560
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ชื่อผู้วิจัย
ระยะเวลำ แหล่งเงินทุน
งบประมำณ
สนับสนุน (ระบุ)
(บำท)
1 การแต่งเพลงโดยใช้หลักการ
อาจารย์สาเภา มี.ค.2559 - เงินรายได้
83,333.33
"เสียงของคา"
ไตรอุดม
ก.พ.2560 โครงการพิเศษ
(ดย 2.2.1-3)
2 Ensemble Multilatérale : A Dr.Jean-David มี.ค.2559 - เงินรายได้
125,000.00
cross-cultural and
Caillouët และ ก.พ.2560 โครงการพิเศษ
interdisciplinary
ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี
collaborative exploration
วงศ์ธราดล
of musical performance
(ดย 2.2.1-4)
3 สารวจแนวทางการส่งเสริมการ อาจารย์ ดร.นลิน พ.ค.2559 - เงินรายได้
291,666.67
บริโภคการแสดงดนตรี ของ
เพร็ชอินทร์
เม.ย.2560 โครงการพิเศษ
ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
(ดย 2.2.1-5)
4 การประเมินหลักสูตรดุริ
อาจารย์กานต์ ก.ค.2559 - เงินรายได้
8,750.00
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุริยาศศิน และ ต.ค.2559 โครงการพิเศษ
ดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตร
คณะ
ปรับปรุง พ.ศ.2555)
(ดย 2.2.1-6)
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ลำดับ
5

6

7

8

9

ชื่อโครงกำร

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลำ

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
ต.ค.2559 - เงินรายได้
ก.ย.2560 โครงการพิเศษ

งานสร้างสรรค์บทเพลงน้อม
อาจารย์ดาริห์
ราลึก สาหรับเดี่ยวแซกโซโฟน
บรรณวิทยกิจ
วงเครื่องลมทองเหลือง 3 ชิ้น
วงมโหรีปี่พาทย์ และวงวินด์
ออร์เคสตร้า (ดย 2.2.1-7)
ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ มี.ค.2560 ต่างชาติสู่แผนการตลาด
ราชรักษ์
ก.พ.2561
ยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวด้าน
ดนตรี (กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่) (ดย 2.2.1-8)
ผลของการใช้แนวคิดการ
อาจารย์
เม.ย.2560 เรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อ
ดร.ภัทรภร
มี.ค.2561
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ผลิตากุล
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดนตรี (ดย 2.2.1-9)
บทประพันธ์ “ILLUSION”
อาจารย์กิตติพันธ์ ก.ค.2560 สาหรับ Exotic Percussion,
จันทร์บัวลา
ธ.ค.2560
Feroci Philharmonic และ
คอมพิวเตอร์สังเคราะห์
(ดย 2.2.1-10)
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์
มิ.ย.2560
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ดร.ภัทรภร
ก.ย.2560
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
ผลิตากุล
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ดย 2.2.1-11)
รวมจำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในสถำบัน

งบประมำณ
(บำท)
500,000.00

เงินรายได้
โครงการพิเศษ

145,833.33

เงินรายได้
โครงการพิเศษ

60,000.000

เงินรายได้
โครงการพิเศษ

170,000.00

เงินรายได้
โครงการพิเศษ

100,000.00
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ตารางที่ 35 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2560
ลำดับ
ชื่อโครงกำร
ชื่อผู้วิจัย
ระยะเวลำ แหล่งเงินทุน
งบประมำณ
สนับสนุน (ระบุ)
(บำท)
1 ร้อยเรียงสาเนียงสยาม :
อาจารย์จามร
พ.ค.2559 สานักงาน
666,666.67
บทเพลงร่วมสมัยสาหรับ
ศุภผล
ต.ค.2560 คณะกรรมการ
เปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้
วิจัยแห่ง่ชาติ
แรงบันดาลใจจากเพลงไทย
(วช.)
เดิม
(ดย 2.2.1-12)
2 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์
อาจารย์ ดร.ยศ ก.ค.2559 สานักงาน
200,000.00
ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรม
วณีสอน
ธ.ค.2560
กองทุน
เพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุง
สนับสนุนการ
รัตนโกสินทร์ โครงการย่อย 3
วิจัย (สกว.)
เพลงไทยคลาสสิกสาหรับวง
เครื่องลม
(ดย 2.2.1-13)
3 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์
ผศ. ดร.พิมพ์ชนก ก.ค.2559 สานักงาน
80,000.00
ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรม
สุวรรณธาดา
ธ.ค.2560
กองทุน
เพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุง
สนับสนุนการ
รัตนโกสินทร์ โครงการย่อย 4
วิจัย (สกว.)
สยามดุริยางค์เชมเบอร์
(ดย 2.2.1-14)
4 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ดาริห์
มี.ค.2560 - บริษัท Head & 200,000.00
"พ่อหลวงของชลประทาน"
บรรณวิทยกิจ
มิ.ย.2560
Heart
(ดย 2.2.1-15)
Creative &
Strategic
Solution
5 งานสร้างสรรค์บทเพลง
ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี ม.ค.2560 Japan
100,000.00
North Wind
วงศ์ธราดล
มิ.ย.2560 Foundation
(ดย 2.2.1-16)
รวมจำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบัน
1,246,666.67
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 2.2.1-1 ตารางสรุปผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 2.2.1-2 รายชื่อและจานวนอาจารย์ประจา คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ดย 2.2.1-3 การแต่งเพลงโดยใช้หลักการ "เสียงของคา"
ดย 2.2.1-4 Ensemble Multilatérale : A cross-cultural and interdisciplinary collaborative
exploration of musical performance
ดย 2.2.1-5 สารวจแนวทางการส่งเสริมการบริโภคการแสดงดนตรี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ดย 2.2.1-6 การประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)
ดย 2.2.1-7 งานสร้างสรรค์บทเพลงน้อมราลึก สาหรับเดี่ยวแซกโซโฟน วงเครื่องลมทองเหลือง 3 ชิ้น วง
มโหรีปี่พาทย์ และวงวินด์ออร์เคสตร้า
ดย 2.2.1-8 ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวด้านดนตรี
(กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
ดย 2.2.1-9 ผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี
ดย 2.2.1-10 บทประพันธ์ “ILLUSION” สาหรับ Exotic Percussion, Feroci Philharmonic และ
คอมพิวเตอร์สังเคราะห์
ดย 2.2.1-11 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดย 2.2.1-12 ร้อยเรียงสาเนียงสยาม : บทเพลงร่วมสมัยสาหรับเปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้แรงบันดาลใจจาก
เพลงไทยเดิม
ดย 2.2.1-13 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โครงการย่อย 3 เพลงไทยคลาสสิกสาหรับวงเครื่องลม
ดย 2.2.1-14 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โครงการย่อย 4สยามดุริยางค์เชมเบอร์
ดย 2.2.1-15 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "พ่อหลวงของชลประทาน"
ดย 2.2.1-16 งานสร้างสรรค์บทเพลง North Wind
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคำนวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

x

100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภำพ
- บทความวิจั ย หรือ บทความวิชาการฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจั ยหรือ บทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ตี พิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภำพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ตารางที่ 36 สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559
ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำ
1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีไ่ ม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

น้ำหนัก

จำนวน

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

หลักฐำน/
ตำรำงอ้ำงอิง

0.20

1

0.20

ตารางที่ 37

0.20

-

-

0.40

-

-

0.40

2

0.80

0.40

-

-

0.40

-

-

0.40

-

-

0.60

2

1.20

0.60

-

-
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ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำ
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
5.8 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับ

น้ำหนัก

จำนวน

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

0.80

-

-

0.80

-

-

0.80

-

-

0.80

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-
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หลักฐำน/
ตำรำงอ้ำงอิง
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ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจำ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจา
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจา
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

ร้อยละ 65.71
ร้อยละ 45
ร้อยละ 40
ร้อยละ 40

น้ำหนัก

จำนวน

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก

หลักฐำน/
ตำรำงอ้ำงอิง

0.20

1

0.20

ตารางที่ 40

0.40
0.60

2

1.20

ตารางที่ 40

0.80

-

-

1.00

9

9

ตารางที่ 40

28 คน
5 ผลงาน
12 ผลงาน
2.20
10.40
ร้อยละ 7.86
ร้อยละ 37.14
0.98 คะแนน
4.64 คะแนน

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
คณะดุริยางคศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็ น เลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
งานวิ จั ย เชิ ง สร้ างสรรค์ และมี งบประมาณสนั บ สนุ น การเผยแพร่งานวิ จั ย และงานสร้ างสรรค์ ตามแผน
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ดาเนินงานกองทุนวิจัย ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 27
คน และมีอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจานวน 1 คน รวมอาจารย์ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อจานวน 28 คน โดยมีบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จานวน 1 ผลงาน ระดับนานาชาติ จานวน 2 ผลงาน บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จานวน 2 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ online จานวน 1 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับ ชาติ จานวน 2 ผลงาน และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภ าคอาเซียน/นานาชาติ
จานวน 9 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้าหนักเท่ากับ 12.60 คิดเป็นผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ ร้อยละ 45 เท่ากับ 5 คะแนน (ตารางที่ 36, 37, 38, 39 และ 40) (ดย 2.3.1-1, ดย
2.3.1-2, ดย 2.3.1-3, ดย 2.3.1-4, ดย 2.3.1-5, ดย 2.3.1-6, ดย 2.3.1-7, ดย 2.3.1-8, ดย 2.3.1-9, ดย
2.3.1-10, ดย 2.3.1-11, ดย 2.3.1-12, ดย 2.3.1-13, ดย 2.3.1-14, ดย 2.3.1-15, ดย 2.3.1-16, ดย
2.3.1-17, ดย 2.3.1-18 และ ดย 2.3.1-19)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 2.3.1-1 รายชื่อและจานวนอาจารย์ประจา คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ดย 2.3.1-2 การตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยใน
สังคมไทยปัจจุบัน
ดย 2.3.1-3 การตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง The forgotten Artist "Chang"
ดย 2.3.1-4 การตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง Sounding Treasures : David Morton’s 1960s Thailand
Field Recording of Significant Compositions by Luang Pradithphairoh (Sorn
Silpabanleng)
ดย 2.3.1-5 การตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง TEACHING METHOD OF MUSIC SKILL BASED ON DMITRY
SITKOVETSKY, WOLFRAM CHRIST, AND RAPHAEL CHRIST
ดย 2.3.1-6 การตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง จากปี่ในสู่ปี่นอก
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ผู้อานวยดนตรีและเรียบเรียงเพลงประกอบละครเวทีเรื่อง
ดย 2.3.1-7
ก๊วนคานทอง Love Game
ดย 2.3.1-8 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ บทประพันธ์เพลงดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต สาหรับกีตาร์
ดย 2.3.1-9 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Whispers of Lost Souls
ดย 2.3.1-10 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงมองอะไร
ดย 2.3.1-11 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงช้าง
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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หมำยเลข
ดย 2.3.1-12
ดย 2.3.1-13
ดย 2.3.1-14
ดย 2.3.1-15
ดย 2.3.1-16

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงจูบ
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงค้างคาวกินกล้วย
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงฉันจะฝันถึงเธอ
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ศกุนตลา (Sakuntala)
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Compositions from an analysis of Carcassi's 25 pieces for
solo guitar Opus 60
ดย 2.3.1-17 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ "Siam Duriyalikhit" Thai Music for Piano Solo
ดย 2.3.1-18 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Tone for Clarinet Ensemble
ดย 2.3.1-19 ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีเพื่อการเผยแพร่
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ตารางที่ 37 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper) ที่
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม
ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี
หลักฐำน
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุม
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ
/ตำรำง
วิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)
ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับ
ประกอบ
กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
1
การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรี
อาจารย์อานันท์ นาคคง
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ ดย 2.3.1-2
ไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากร
วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์" วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์
2559
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ตารางที่ 38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้าหนัก 0.40)
ลำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม
ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี
หลักฐำน
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุม
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ
/ตำรำง
วิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)
ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับ
ประกอบ
กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
1
The forgotten Artist "Chang"
อาจารย์อานันท์ นาคคง
The 2nd Chula International Music
ดย 2.3.1-3
Conference and Cultural Performance
"The Panchromatic Music of the Asia
Pacific Cultural Horizon" 15-16 มกราคม
2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
Sounding Treasures : David Morton’s
อาจารย์อานันท์ นาคคง
The Performing Arts of Southeast Asia ดย 2.3.1-4
1960s Thailand Field Recording of
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559
Significant Compositions by Luang
ณ มหาวิทยาลัยปีนัง ประเทศมาเลเซีย
Pradithphairoh (Sorn Silpabanleng)
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ตารางที่ 39 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้าหนัก 0.60)
ลำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม
ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี
หลักฐำน
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุม
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ
/ตำรำง
วิชำกำร (ไทย/อังกฤษ)
ไม่นับซ้ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับ
ประกอบ
กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
หลำยครั้งก็ตำม
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1
TEACHING METHOD OF MUSIC SKILL
อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล และ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Vol ดย 2.3.1-5
BASED ON DMITRY SITKOVETSKY,
อาจารย์ ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา
9, No 4 (2016) ฉบับ International
WOLFRAM CHRIST, AND RAPHAEL CHRIST
Humanities, Social Sciences and arts
(January - June 2016)
2
จากปี่ในสู่ปี่นอก
อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน
Veridian E-Journal, Silpakorn University ดย 2.3.1-6
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
เดือน พ.ค.-ส.ค.2559
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ตารางที่ 40 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)
ลำดับที่
ชื่องำนสร้ำงสรรค์
ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่ำน้ำหนัก 0.20)
1
ผู้อานวยดนตรีและเรียบเรียงเพลงประกอบละคร
อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์
โรงละคร เคแบงค์สยามพิฆเนศ
เวทีเรื่อง ก๊วนคานทอง Love Game
สยามสแควร์วัน เมื่อวันที่ 22 – 31
กรกฎาคม 2559
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ค่ำน้ำหนัก 0.60)
1
บทประพันธ์เพลงดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต
ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย์
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
สาหรับกีตาร์
และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 :
บูรณาการศาสตร์และศิลป์" เมื่อวันที่ 11-21
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
Whispers of Lost Souls
ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล
หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559
งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
1
เพลงมองอะไร
อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
งาน Thailand International Jazz
(เรียบเรียงและเล่นเปียโน)
Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
เพลงช้าง
อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
งาน Thailand International Jazz
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ
ดย 2.3.1-7

ดย 2.3.1-8

ดย 2.3.1-9

ดย 2.3.1-10

ดย 2.3.1-11
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ลำดับที่

ชื่องำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

แหล่งเผยแพร่

(เรียบเรียงและเล่นเปียโน)

Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
งาน Thailand International Jazz
Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
งาน Thailand International Jazz
Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
งาน Thailand International Jazz
Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมเล็ก
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
วันที่ 3-5 มีนาคม 2559
(Intercultural Performance)
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd

3

เพลงจูบ

อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
(เรียบเรียงและเล่นเปียโน)

4

เพลงค้างคาวกินกล้วย

อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
(เรียบเรียงและเล่นเปียโน)

5

เพลงฉันจะฝันถึงเธอ

อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ
(เรียบเรียงและเล่นเปียโน)

6

ศกุนตลา (Sakuntala)

อาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ์

7

Compositions from an analysis of
Carcassi's 25 pieces for solo guitar Opus

ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย์
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ดย 2.3.1-15

ดย 2.3.1-16
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ลำดับที่

ชื่องำนสร้ำงสรรค์

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม

60

8

"Siam Duriyalikhit" Thai Music for Piano
Solo

9

Tone for Clarinet Ensemble

ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา

อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน
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แหล่งเผยแพร่
International Creative Art
Disseminating 2016) เมื่อวันที่ 4 และ 1213 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd
International Creative Art
Disseminating 2016) เมื่อวันที่ 4 และ 1213 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd
International Creative Art
Disseminating 2016) เมื่อวันที่ 4 และ 1213 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

หลักฐำน
/ตำรำงประกอบ

ดย 2.3.1-17

ดย 2.3.1-18
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

2.1

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

2.2

100,000 บาท

101,157.41 บาท

5 คะแนน

2.3

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

5 คะแนน

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
จุดเด่น
1. มีระบบกลไกในการส่งเสริมด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ดี และมีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
จากเงิน รายได้ของคณะดุริย างคศาสตร์ทาให้ มี เงินทุน สนับสนุ นการวิจัยจานวนมาก เพื่ อเป็น แรงจูงใจให้
คณาจารย์ทาวิจัยสร้างสรรค์
2. อาจารย์มีศักยภาพในการทาผลงาน ส่งผลให้ได้รับงบประมาณภายนอกสนับสนุนการทางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานระดับชาติ เช่น สกว. วช. และหน่วยงานภาคเอกชน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะดุริยางคศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจาตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เช่ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
2. วางแผนการทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
และเตรียมความพร้อมด้านผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
3. กระตุ้นและติดตามให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามกาหนด
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :









5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง :
1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนด
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำคณะ
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
คณะดุริยางคศาสตร์ สารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อนาข้อมูลมาใช้จัดทาแผนบริการวิชาการวิชาการ 3 แนวทาง ได้แก่ การสารวจความต้องการของ
สังคม การเปิดให้ห น่วยงานภายนอกขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งทางเว็บไซต์และ
จดหมายขอความร่วมมือ และการศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางที่ 1 คณะสารวจความต้องการโดยใช้แบบฟอร์มการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
ซึ่งครอบคลุมประเภทการบริการวิช าการหรือประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือ สถานที่และระยะเวลาที่
ต้องการรับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ทาแบบสารวจ คือ ผู้เข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ จานวน 520 คน และ
หน่วยงาน/บุคคลที่ยังไม่เคยเข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ อีกจานวน 220 คน จากผลการสารวจพบว่า
กลุ่มผู้เข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ มีความต้องการรับบริการวิชาการมากที่สุดในด้านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/การประชุม/สัมมนาวิชาการ เฉลี่ยร้อยละ 70 ในขณะที่หน่วยงาน/บุคคลที่ยังไม่เคยเข้ารับบริการ
วิชาการฯ มีความต้องการรับบริการวิชาการมากที่สุดในด้านการแสดงดนตรี เฉลี่ยร้อยละ 49.55 (ดย 3.1.1-1
และ ดย 3.1-1-2)
แนวทางที่ 2 การเปิดให้หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งทาง
เว็บไซต์ facebook และจดหมายขอความร่วมมือ เช่น โรงเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ (สามเสน) และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ขอความร่วมมือจากคณะฯ ใน
การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Percussion สาหรับวงโยธวาทิต ซึ่งคณะฯ ได้บรรจุ กิจกรรมอบรมด้าน
เครื่องกระทบสากล (Percussion) ลงในแผนบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการ Percussion Academy by
Silpakorn Percussion Group (ดย 3.1.1-3 และ ดย 3.1.1-4) โรงเรียนวัดศรีสุทธารามขอความร่วมมือใน
การจั ด กิจ กรรมอบรมวงโยธวาทิ ตแบบนั่ งบรรเลง และ Percussion คณะฯ จึงบรรจุ กิจกรรมดั งกล่ าวใน
โครงการ Silpakorn Music Roadshow (ดย 3.1.1-5 และ ดย 3.1.1-6) และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือทางวิชาการจัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่
นั กเรี ย นผู้ มีความสามารถพิ เศษด้ านทั ศนศิ ล ป์ ดนตรี และนาฎศิล ป์ และการอบรมเชิงปฏิบั ติ การส าหรับ
นักเรียนวงดุริยางค์เครื่องลมจากโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค คณะฯ จึงบรรจุกิจกรรมดังกล่าวในโครงการศิลปากร
รั บ ผิ ด ชอบสั ง คม (University Social Responsibility) กิ จ กรรม Feroci Philharmonic Academy) (ดย
3.1.1-7 และ ดย 3.1.1-8)
แนวทางที่ 3 การศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ โดยมีสถาบันการศึกษาภายนอกที่
ขอความร่วมมือทางวิชาการในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน จานวน 4 หน่วยงาน ซึ่งเป็น
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

181

โครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 มาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2549 ร่วมจัดโครงการกับโรงเรียนวัด
สุทธิวราราม ปี พ.ศ. 2554 ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี และปี พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (ดย 3.1.1-9)
คณะฯ ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดทาแผนกิจกรรมประจาปีโดยได้บรรจุโครงการ
ที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือไว้ในแผน และจัดประเภทโครงการตามแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
ความถนัดของคณะฯ และความต้องการของสังคม โดยได้กาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
ของการบริการวิชาการแก่สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม และจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคมจานวน 1,250,000 บาท (ดย 3.1.1-10, ดย 3.1.1-11 และ ดย 3.1.1-12) โดย
คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดทาแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์การบริการวิชาการที่
คณะก าหนดไว้ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารให้ ค วามเห็ น ชอบในการประชุ ม ครั้งที่ 8/2559 เมื่ อ วัน ที่ 23
กันยายน 2559 และมีการเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ดย 3.1.1-13 และ ดย 3.1.1-14)
คณะฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของโครงการทั้งในมิติ
ของผลลัพธ์และผลผลิต ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ (1) ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (2)
ความรู้ความเข้าใจของผู้ รับ บริก าร (3) ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่รับบริการวิช าการและวิช าชีพต่ อ
ประโยชน์ จ ากการบริ ก าร (4) จ านวนผู้ เข้ ารับ บริการ (5) ความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริการในกระบวนการ
ให้ บ ริการ (6) งานบริการวิชาการแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด และ (7) ค่าใช้จ่ายของการให้ บริการ
วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สาหรับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนจานวน 3 ข้อ และตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จจานวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มุ่งให้การบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กับชุมชนและสังคม กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มีจานวนโครงการบริการวิชาการแก่
สั งคม อย่ างน้ อ ย 20 โครงการ และ (2) มี ระบบและกลไกในการบริก ารวิช าการตามเป้ าหมายของคณะ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย /สร้างสรรค์ กาหนดตัวบ่ งชี้วัด ความส าเร็จ 2 ตัว ชี้วัด ได้แก่ (1) มีการบู รณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 โครงการ และ (2) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สั งคมกั บ งานวิจั ย /สร้ างสรรค์ อย่ างน้ อย 2 โครงการ และวัตถุป ระสงค์ข้ อที่ 3 มุ่งให้ บ ริการวิช าการเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของสังคม โดยหน่วยงานหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้จริงและนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
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กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาต่อยอดสู่บทความวิชาการ อย่างน้อย 1 บทความ (2) มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาจากการให้บริการวิชาการ
อย่างน้อย 3 ช่องทาง และ (3) หน่วยงานหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีการนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้อย่างน้อย 2 โครงการ (ดย 3.1.1-13)
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
คณะดุริยางคศาสตร์จัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน และสังคม โดยมุ่งหวังให้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯ จัดขึ้นสามารถพัฒ นา
ศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่ร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถพัฒนาตนเองมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โครงการบริการ
วิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เพื่อสั่งสมทักษะและประสบการณ์ ต่อยอดสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ (ดย 3.1.2-1)
โครงการที่ มี แ ผนการใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาชุ มชนสั งคมและผู้ เข้าร่ว มโครงการ มี จ านวน 5
โครงการ โดยมีผลกระทบอันเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
โครงกำรควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีและศำสตร์แขนงอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
โครงการสามารถบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาทางด้านดนตรีและสามารถพัฒนาองค์ความรู้นาไปต่อยอด
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้ได้รับ
การพัฒ นาสูงสุดเต็มสมรรถภาพ และส่งเสริมให้มีมาตรฐานทางดนตรีสู่ระดับสากล จากการดาเนินงาน
โครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ทาให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานที่ร่วมมือได้
อย่างชัดเจน โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงทางด้านดนตรีในประเทศไทยได้ ตลอดจนยังสามารถแสดงผลงานเป็นที่ได้รับการยอมรับจากการ
ประกวดแข่งขันต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปีการศึกษา 2559 นายเจตวัฒน์ วิจารณญาณ นักเรียนแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รับรางวัลชมเชยและการแสดงยอดเยี่ยมจาก
การประกวดบรรเลงเดี่ยวเครื่อง Tuba ในงาน Low Brass Festival and Competition Thailand 2017 ใน
รุ่นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต (ดย
3.1.1-9 และ ดย 3.1.2-2)
โครงกำร Silpakorn School of Music Project โครงกำรฝึกอบรมทำงด้ำนดนตรีให้แก่เยำวชน
และบุคคลผู้มีควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านดนตรี
จากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางดนตรี ยกระดับคุณ ภาพและสร้างมาตรฐานการศึกษาดนตรีใน
ประเทศไทย ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน
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เพลง กระทรวงพาณิชย์ โดยได้ดาเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากผลการดาเนินงานโครงการพบว่า
มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีศักยภาพทางด้านดนตรีและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยปีการศึกษา 2557
ด.ญ.พัชรพร จิระสานต์ ผู้เข้าร่วมโครงการ Silpakorn School of Music Project ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
2 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีตาร์คลาสสิก ระดับรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในงานมหกรรม
กีตาร์คลาสสิกระดับโลก เพื่อชีวิตสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และรางวัล
Special Prize จากการแข่ ง ขั น Pattaya Classical Guitar Festival and Competition 2015 ประเภท
Junior ปีก ารศึก ษา 2558 ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ ที่ 1 จากการแข่ ง ขัน Altamira Thailand
International Guitar Competition ประเภท CAT A: Up to 12 years old เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2559 ณ Bangkok Guitar Society และปี การศึกษา 2559 ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน 3 รายการ ได้ แก่
รางวัลชมเชย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขัน Asia International Guitar Festival and Competition
เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 ณ The Sukosol – Bangkok รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 17 ปี จากการ
แข่ งขัน Korat International Guitar Festival & Competition 2017 เมื่ อ วัน ที่ 12 - 13 มิ ถุ น ายน 2560
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขัน Altamira Thailand International
Guitar Competition 2017 เมื่อวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ Dureeya Music Studio ซึ่งในการแข่งขัน
รายการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ Silpakorn School of Music Project ได้รับรางวัลอีก 2 คน ได้แก่ ด.ช.
ภูริณัฐ มธุรสพงศ์พันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ ด.ช.ต้นน้า ไกรศรีสวัสดิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ดย 3.1.2-3 และ ดย 3.1.2-4)
สาหรับโครงการที่มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสังคมและผู้เข้าร่วมโครงการอีกจานวน 3
โครงการ ได้แก่ โครงกำรศิลปำกรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) มุ่งหวังให้
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
สามารถนาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้ (ดย 3.1.1-8 และ ดย 3.1.2-5) โครงกำร Percussion Academy by
Silpakorn Percussion Group เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
บริการวิช าการไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งสามารถนาไปเผยแพร่ให้ แก่ผู้อื่นได้ (ดย 3.1.1-4 และ ดย
3.1.2-6) และโครงกำรนิทรรศกำรคันหู ผลิตผลงานศิลปะนิพนธ์และการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการทาดนตรี
เชิงพาณิชย์ให้สามารถเกิดประโยชน์สาหรับผลิตภัณฑ์ การรณรงค์ส่งเสริมและพั ฒนาองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งมี
องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานนาผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ เช่น ปีการศึกษา
2557 มอบผลงานให้เป็นเพลงประจาสโมสรฟุตบอลฉะเชิงเทรา เอฟซี และปีการศึกษา 2559 มอบผลงานให้
เป็นเพลงประจาสโมสรและเพลงเชียร์สโมสรสมุทรสงคราม อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี (ดย 3.1.2-7 และ ดย 3.1.28)
โครงการที่มีแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการต่อการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ต่อ
ยอดสู่การพัฒนาการเรียนการสอนจานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อ
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ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีและศำสตร์แขนงอื่นๆ
นาองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา Producer Practice IV (ดย 3.1.1-9 และ ดย
3.1.2-9) และ (2) โครงกำร International Music Education Exchange พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
Large Ensemble (ดย 3.1.2-10 และ ดย 3.1.2-11) และพัฒ นาการวิจัย/สร้างสรรค์จานวน 2 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงกำรศิลปำกรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) นาองค์ความรู้มาต่อยอด
พั ฒ นางานสร้ างสรรค์ แบบฝึ ก หั ด ส าหรั บ บทเพลง EL Carmino Real ส าหรั บ วงโยธวาฑิ ต นั กเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา (Air support Exercise on “EL Carmino Real” for High school Band Practice) (ดย 3.1.1-8
และ ดย 3.1.2-12) และ (2) โครงกำร Music and Entertainment Business Talk นามาพัฒนางานวิจัย
เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวด้านดนตรี (กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ) (The study of foreign tourists behavior for
planning the strategic city of music (a case study in the tourist districts of Chiang Mai)) (ดย
3.1.2-13 และ ดย 3.1.2-14)
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 ที่อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
คณะดุริยางคศาสตร์ กาหนดนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็ น
ระบบ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ มีหลายลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ด้านวิชาการ หลักสูตรอบรมระยะสั้นสาหรับบุคคลทั่วไป และการบรรยายให้ความรู้ประกอบการแสดงดนตรี
ในปีการศึกษา 2559 มีโครงการทั้งหมด 20 โครงการ เป็นโครงการที่ให้บริการแบบให้เปล่า จานวน 18
โครงการ เช่น โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) ประกอบด้วย 2
กิจ กรรม ได้แ ก่ กิ จ กรรม Feroci Philharmonic Academy และกิจกรรม Pro Musica Junior ซึ่ งทั้ งสอง
กิจกรรมดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 เป็นโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลในส่วนภูมิภ าคและขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้การแนะนาและ
พัฒ นาพื้นฐานทางดนตรี ได้เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนความสามารถทางดนตรีจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตและนักศึกษาของคณะ ซึ่งยังเป็นการพัฒนาให้บัณฑิตและนักศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์ มีจิตอาสา
มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านกิจกรรมดนตรี (ดย 3.1.1-8) สาหรับ กิจกรรม Feroci Philharmonic Academy ได้ร่วมมือกับ บริษัท
หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Music and Creativity for Luukrieang Club ในการสนับสนุนกลุ่ม
ลูกเหรียง เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ให้
ได้สัมผัสการเรียนดนตรี การสร้างเเรงบันดาลใจ ได้รับการกระตุ้นแนวคิดการสร้างสรรค์ เเละปูพื้นฐานดนตรีที่
ส าคัญ ท าให้ เยาวชนผู้ เข้ าร่ ว มโครงการสามารถเรีย งร้อ ยถ้อ ยคาออกมาเป็ น ประโยคในบทเพลงได้ ซึ่ งมี
เครือข่ายทางวิช าการโรงเรีย นมหาวชิราวุธ และมหาวิทยาลั ย ราชภั ฎ สงขลาสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
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สถานที่เเละนักศึกษาช่วยงาน (ดย 3.1.3-1) ในส่วนของกิจกรรม Pro Musica Junior Camp ได้รับการ
สนั บ สนุ น โดย บริ ษั ท บุ ญ รอดบริ ว เวอรี่ จากั ด คั ด เลื อ กตั ว แทนเยาวชนมาเข้ า ร่ ว มอบรมและฝึ ก ฝน
ความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีหลายๆ ท่าน ในปีนี้ได้เพิ่มเติมให้มี
การประกวด Flute and Piccolo Competition โดยเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกเหล่านี้ จะมีโอกาสบรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ์ภายใต้วง Pro Musica Junior Orchestra ควบคุมวงโดยอาจารย์ทัศนา นาควัชระ และ
ภายหลังการจัดกิจกรรมอาจารย์ทัศนา นาควัชระ ยังได้จัดทาวีดีโอคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนไวโอลิน
และแบบฝึกหัดและความรู้ดนตรีเครื่องสายที่ต้องฝึกฝน เพื่อเผยแพร่ความรู้ งานบริการวิชาการแก่สังคมสู่
สาธารณชนทางสื่อออนไลน์ (ดย 3.1.3-2)
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมนอกแผนที่คณะดุริยางคศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมื อใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะโครงการที่บริการแบบให้เปล่า เช่น โครงการ 2017 NIRMITA
COMPOSERS WORKSHOP AND CONCERT ร่วมมือกับสถาบัน NIRMITA COMPOSERS คัดเลือกนักศึกษา
จานวน 10 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประพันธ์เพลง และเผยแพร่ ผลงานการประพันธ์เพลง
ของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดแสดงโดยศิลปินจากสถาบัน NIRMITA COMPOSERS นอกจากนี้ยังจัดการแสดง
ดนตรีผลงานการประพันธ์เพลงของวิทยากรและศิลปินจากสถาบัน NIRMITA COMPOSERS และผลงานของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล อาจารย์ประจาคณะฯ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2560 ณ
คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ และจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (ดย 3.1.3-3) และโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
Composition and Instrumental Workshop และการแสดงคอนเสิร์ตโดย MultiLatérale Ensemble
จากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย สานักบริหารศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2560
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ดย 3.1.3-4)
อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังได้พัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้
ตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และคณะด้ า นการปรั บ ปรุ ง ระบบการเงิ น และงบประมาณอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Silpakorn School of Music Project เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ส่งเสริม อบรมและพัฒ นาศักยภาพทางด้านดนตรี สร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านดนตรีที่
ถูกต้อง ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ตลอดจนช่วยฝึกประสบการณ์ด้านการสอนดนตรีของนักศึกษาของ
คณะดุริยางคศาสตร์ โดยค่าใช้จ่ายตลอดโครงการจะบริหารจัดการจากเงินรายได้ค่าสมัครเรียน (ดย 3.1.2-3)
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีฯ โดยคณะและโรงเรียนที่
มีความร่วมมือทางวิชาการได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรศิลป์ดนตรีที่มีสัดส่วนวิชาพื้นฐานและวิชาดนตรี คณะฯ มี
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หน้าที่ในการบริหารจัดการด้านอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เยาวชน
เหล่านี้ได้รับความรู้และทักษะทางด้านดนตรีที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัยโดยเล็งผลความเป็นเลิศในระดับสากลบน
พื้นฐานความเชื่อที่ว่านักดนตรีที่ประสบความสาเร็จจะต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนที่มีความร่วมมือ (ดย 3.1.1-9)
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และ
นำเสนอกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
คณะดุริยางคศาสตร์ มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
โดยกาหนดให้ ทุกโครงการที่ดาเนิ นการตามแผนจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์และระบุตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายความสาเร็จของโครงการ และต้องมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป (ดย 3.1.4-1) มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
การดาเนิน งานปี ล ะ 3 รอบ และมีคู่มื อการดาเนินงานบริการทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางให้ แก่บุคลากร
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน (ดย 3.1.4-2) โดยมอบหมายฝ่ายกิจการพิเศษรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
ดุริยางคศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 3.1.4-3 และ ดย 3.1.4-4)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอ
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ดย 3.1.4-5
และ ดย 3.1.4-6) และรอบ 12 เดือน รายงานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 17 มิถุนายน 2560 และเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้ พัฒ นาแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณในการ
ดาเนินการ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างรายได้ (ดย 3.1.4-7, ดย
3.1.4-8 และ ดย 3.1.4-9)
ผลการดาเนิ นงานโครงการตามแผนบริการวิชาการปีการศึกษา 2559 พบว่า มีโครงการตามแผน
ทั้งหมด 20 โครงการ โดยทุกโครงการดาเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์และตั วบ่งชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการ (ดย 3.1.4-10) เช่น โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ ำนดนตรี และศำสตร์ แขนงอื่น ๆ กาหนดวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่ อพั ฒ นำและส่งเสริมนักเรี ยน
นั ก ศึ ก ษำที่ มี ค วำมสำมำรถพิ เศษทำงด้ ำ นดนตรี และศำสตร์ แ ขนงอื่ น ๆ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำสู ง สุ ด เต็ ม
สมรรถภำพ ผลการดาเนินงานพบว่านักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
วิทยากรที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในวงการดนตรี และได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบันทึกเสียงการแสดงสดของวง SUWO ในการแสดงดนตรี Friendship Concert ให้กับนักศึกษาจากคณะ
ดุริยางคศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำมีมำตรฐำนทำงดนตรีสู่
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ระดับสำกล ผลการดาเนินงานพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะฯ
ดาเนิ นการจัด และที่จัดโดยหน่ วยงานภายนอก วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒ นำนักเรียนให้มีทักษะทำง
ดนตรีและสำมำรถนำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุ ข ผลการดาเนินงาน
พบว่านักเรียนนักศึกษาสามารถจัดการแสดงดนตรี โดยนาทักษะเทคนิคที่ได้รับจากในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้
และสร้างสุนทรียภาพทางดนตรีให้กับผู้ที่เข้าชมการแสดง โดยนักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ และสาขา
วิ ศ วกรรมดนตรี แ ละสื่ อ ประสม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ร่วมกันจัดการแสดงดนตรี Friendship Concert เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ข้อที่
4 เพื่อเน้น ให้นักเรียนที่มีค วำมพร้อ มด้ำ นดนตรีศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำ งต่อเนื่อง ผลการ
ดาเนิ น งานพบว่านั กเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 คณะดุริยำงคศำสตร์ได้นักศึกษำที่มีควำมโดดเด่นด้ำนดนตรีเข้ำเรียนต่อในชั้นปีที่ 1
ของคณะฯ ผลการด าเนิ น งานพบว่ า มี นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะดุ ริย างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 3 คน จากจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 16 คน ในส่วนของการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้โครงการพบว่า (1) ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 92.71 (2) ความรู้
ความเข้าใจของผู้รับบริการร้อยละ 88.00 (3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ต่อ ประโยชน์ จ ากการบริ ก ารร้ อ ยละ 87.38 (4) จ านวนผู้ เข้ารับ บริก าร 103 คน (5) ความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ 85.22 และ (6) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนดร้อยละ 85 และ (7) ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,041,000
บาท
สาหรับการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ดาเนินงานแล้ว
บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้แผนทุกข้อ รายละเอียดดังนี้ (ดย 3.1.4-7)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มุ่งให้กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกับชุมชนและสังคม ผล
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของแผนมีรายละเอียดดังนี้ (1) โครงการบริการวิชาการทั้ง 20
โครงการ สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานและผู้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทางดนตรีตามบริบทและ
ความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนยังสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยมีผลประเมินเฉลี่ยแต่ละ
โครงการไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 (2) มีการดาเนิ นการอย่างครบถ้วน เป็น ขั้นตอนตามหลั ก PDCA และมุ่ ง
เสริมสร้างการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม โดยได้รับ
ความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินกิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและ
องค์กรต่างประเทศ แต่ยังมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สนับสนุนให้หน่วยงำนดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำรกับกำร
เรี ย นกำรสอน และกำรวิ จั ย /สร้ ำ งสรรค์ ผลประเมิน ความส าเร็จ ตามตั ว บ่ งชี้วั ด ความส าเร็จ ของแผนมี
รายละเอียดดังนี้ (1) โครงการที่นามาพัฒนาการเรียนการสอนจานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี และ
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ศาสตร์ แ ขนงอื่ น ๆ และโครงการ International Music Education Exchange และ (2) พั ฒ นาการวิ จั ย /
สร้างสรรค์จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility)
และโครงการ Music and Entertainment Business Talk จากผลประเมินดังกล่าวพบว่าอาจารย์ให้ความ
สนใจในการนาองค์ความรู้กลับมาพัฒนาต่อยอดในเชิงวิชาการและการวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์
และยังได้สนับสนุนให้นักศึกษานาความรู้ไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของชุมชนและองค์กร ทั้งในด้านการแสดง
ดนตรีสู่สาธารณชน การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจ และการวางแผนการตลาดและธุรกิจ
ดนตรี ให้ แก่ห น่ ว ยงานธุร กิจ ดังนั้ น จึ งควรสนั บ สนุ นให้ อาจาร์และนั กศึ กษาบู รณาการองค์ ความรู้ ในมิติ ที่
หลากหลายมากขึ้นครอบคลุมสาขาวิชาที่คณะเปิดสอนและมีความเชี่ยวชาญเพื่อ ประชาสัมพันธ์ความสามารถ
ของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มุ่งให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจของสังคม
โดยสังคมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตได้จริงและนำ
ควำมรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ ผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของแผนมีรายละเอียด
ดังนี้ (1) อาจารย์กิตติพันธ์ จันบัวลา นาองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการโครงการ Music Composition
และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว (Tokyo University of Arts) ประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดสู่
การเขียนบทความเรื่อง การเดินทางของการแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว ซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน (ดย 3.1.4-11) (2) มี
การเผยแพร่บทความวิชาการ 3 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ ทาง facebook ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์
นอกจากนีภ้ ายหลังการจัดกิจกรรมยังได้จัดทาวีดีโอคลิปให้ความรู้เบื้องต้นการเรียนไวโอลินและเผยแพร่ความรู้
งานบริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชนทางสื่อออนไลน์ จากผลดังกล่าวพบว่าช่องทางการเผยแพร่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสมกับพฤติกรรมการรับสารในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ
วีดีโอซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้าง และ (3) ผู้รับบริการนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Silpakorn School of Music Project กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรม
ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางดนตรี และโครงการประกวดจัดทาแผนการตลาดธุรกิจดนตรีและบันเทิง
จากผลดังกล่าวพบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับโดยมีผลประเมินเฉลี่ยแต่
ละโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจากการติด ตามผลการนาไปใช้ประโยชน์ภายหลังการเข้าร่วมอบรม
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และนาไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือในการจัดโครงการยังได้ใช้ประโยชน์จากแผนการตลาด
ฯ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสารวจความต้องการของชุมชนและสังคมทาให้คณะสามารถให้บริการที่ตรง
กับความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้จริง
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5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
คณะดุ ริย างคศาสตร์ ได้ น าผลการประเมิ น การให้ บ ริก ารทางวิช าการไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการ
ให้บริการทั้งในระดับแผนงาน โครงการ และระบบ/กลไกการให้บริการ สาหรับการพัฒนาในระดับโครงการ
กาหนดให้โครงการต่อเนื่องทุกโครงการต้องนาผลการประเมินจากปีก่อนหน้ามาใช้พัฒนาการดาเนินงาน เช่น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนง
อื่น ๆ ร่วมกับ โรงเรียนวัดสุ ทธิวราราม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลั ย โรงเรียนอัส สัมชัญ ธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบประเด็นที่ควร
พัฒนาด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์การเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2558 จึงได้มอบหมายให้
บุคลากรผู้ประสานงานโครงการ รายงานให้ทางสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข จาก
การพัฒนาดังกล่าวทาให้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีดาเนินการก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ดนตรี เพื่อรองรับจานวน
นักเรียนในหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 ยังพบประเด็นที่ควรพัฒนา (1) ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เนื่องจากยังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2559 จึงได้หารือในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกเสียงการแสดงสดของ
วง SUWO ในการแสดงดนตรี Friendship Concert โดยอาจารย์โสฬส ปุณกะบุตร และร่วมกันจัดการแสดง
ดนตรี Friendship Concert ผลจากการดาเนินงานปีการศึกษา 2559 พบว่ามีปัญหาในเรื่องของระยะเวลา
ดาเนิ น งานและงบประมาณของการจั ดกิจ กรรม จึงจะพัฒ นาการดาเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยจะจัด
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินงานจานวนมาก เช่น การเข้าเรียนในรายวิชา Independent Study
(Live Sound) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของ
คณะ และ (2) ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสอบคั ดเลื อกเข้าศึ กษาต่อ ในโครงการฯ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้เปิดศูนย์สอบดนตรีเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยพิจารณาระยะเวลาให้ สอดคล้องกับกาหนดการรับสมัครของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็น
จานวน 3 รอบ ผลจากการดาเนินงานปีการศึกษา 2559 พบว่ามีจานวนนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือกจานวน
น้อย จึงจะพัฒนาการดาเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยจะดาเนินการสอบคัดเลือกพร้อมกันทั้ง 3 โรงเรียน
จานวน 1 รอบ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 โดยเริ่มประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เดือนธันวาคม
2560 (ดย 3.1.5-1 และ ดย 3.1.1-9)
ฝ่ ายกิ จ การพิ เศษ ได้ น าผลประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคมปี
การศึกษา 2558 มาใช้พัฒ นาแผนปีการศึกษา 2559 ดังนี้ (1) เพื่อความเหมาะสมในการบริห ารจัด การ
งบประมาณในปีก ารศึก ษา 2559 คณะกรรมการบริห ารจึง มีม ติให้ป รับ กิจ กรรม Silpakorn Teacher
Training ออกจากแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รายวิชา (2) ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณคณะกรรมการบริ หารจึงมีความเห็นให้หาความร่วมมือจากผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียและหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น จากการดาเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือและผู้สนั บสนุ น ทรัพยากรในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอสาหรับบางโครงการ (3)
โครงการส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการนาความรู้ในหลักสูตรไปเผยแพร่แต่ยังไม่ได้เน้นให้นักศึกษานาความรู้
ไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของชุมชน จึงจะสนับสนุนให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้นาไปสู่การปฏิบัติจริงใน
การดาเนิ น ชีวิตได้ตามบริบ ทของชุมชน ท้องถิ่นและสั งคมอย่างสร้างสรรค์ จากการดาเนินงานพบว่าในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ให้ความสนใจในการนาองค์ความรู้กลับมาพัฒ นาต่อยอดในเชิงวิชาการและวิจัย
สร้างสรรค์ และยังได้สนับสนุน ให้นักศึกษานาความรู้ไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของชุมชนและองค์กร ทั้งใน
ด้านการแสดงดนตรีสู่ส าธารณชน การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจ และการวางแผน
การตลาดและธุรกิจดนตรีให้แก่หน่วยงานธุรกิจ (4) จานวนโครงการที่นามาใช้พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์ยังมี
จานวนน้อย จึงจะสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์นาองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพิ่มมากขึ้น จากการดาเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 มีโครงการที่นามาใช้พัฒ นางานวิจัยสร้างสรรค์
จานวน 2 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีจานวน 1 โครงการ (5) บทความวิชาการสอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการ สามารถนามาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน จากการดาเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเขียน
บทความจากโครงการบริการวิชาการจานวน 1 บทความ (6) ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสมกับพฤติกรรมการรับสารในยุคปัจจุบัน จากการดาเนินงานพบว่าใน
ปีการศึกษา 2559 มีการเผยแพร่ทางช่องทางเดิม ทั้งเว็บไซต์ facebook และห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์
และมีช่องทางใหม่ได้แก่วีดีโอคลิปให้ความรู้ทางดนตรีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (7) การสารวจความต้องการ
ของชุมชนและสังคมทาให้คณะสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้จริง จากการ
ดาเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 ได้สารวจความต้องการของชุมชนและสังคมนอกเหนือจากหน่วยงาน
และบุคคลที่มาร่วมกิจกรรมของคณะวิชาอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น ทาให้พบปัญหาหรือความต้องการรับบริการ
วิชาการในประเด็นที่หลากหลายและขยายเครือข่ายชุมชนที่ขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น (ดย 3.1.1-13 และ ดย
3.1.4-7)
สาหรับการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา 2559 ได้
นาไปใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2560 (ดย 3.1.5-2) ดังนี้ (1) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้อง
กับงบประมาณในการดาเนินการ โดยคณะกรรมการประจาคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560 มีการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการปีการศึกษา 2560 ในระดับคณะและหลักสูตรตาม
สัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
สร้างรายได้ (ดย 3.1.4-9) (2) ขยายเครือข่ายความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนิน
กิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรต่างประเทศ โดยปีการศึกษา 2560 โครงการ Silpakorn
International Guitar Festival คณะฯ องค์ กร และกลุ่ ม นั ก ดนตรีกีต้ าร์คลาสสิ กที่ ส่ งเสริม การเล่ น กี ต าร์
คลาสสิก ในอาเซีย น กาหนดจัด การประกวด SEA Guitar Competition (South East Asia Guitar
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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Competition) โดยร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการและจะหมุนเวียนให้สมาชิกในแต่ละประเทศ
ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละปี (3) สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษานักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้
ในมิติที่ห ลากหลายมากขึ้น ครอบคลุ มสาขาวิช าที่ คณะเปิ ดสอนและมีความเชี่ยวชาญเพื่ อประชาสั มพั น ธ์
ความสามารถของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับ เช่น การประพันธ์
หรือเรียงเรียงเสียงประสานผลงานดนตรีสร้างสรรค์ (4) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์นาองค์ความรู้ที่ได้
จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาต่อยอดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (5) บทความหรือสื่อออนไลน์
สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการ สามารถนามาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒ นาทักษะการจัดการเรียนการสอน จึงจะส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนบทความหรือสื่อ
ออนไลน์ อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน (6) ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้จากการบริการวิชาการสามารถเข้าถึง
ได้ ง่ายและเหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมการรั บ สารในยุ ค ปั จ จุ บั น จึ งจะเผยแพร่ ท างช่ อ งทางเดิ ม ทั้ งเว็บ ไซต์
facebook และห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ และช่องทางใหม่ได้แก่การจัดทาวีดีโอคลิปให้ความรู้ทาง
ดนตรีและเผยแพร่ความรู้ งานบริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชนทางสื่อออนไลน์ (7) นาผลสารวจความ
ต้องการของชุมชนและสังคมและความต้องการรับบริการที่ชุมชนสังคมขอความร่วมมือจากคณะฯ มาใช้จัดทา
แผนบริการวิชาการโดยขยายเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนที่ต้องการรับบริการวิชาการกลุ่มใหม่ในโครงการ
Silpakorn Jazz สัญจร และ Silpakorn Music Roadshow และเพิ่มวัตถุประสงค์โครงการโดยมุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับมัธยมศึกษา
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
คณะดุริยางคศาสตร์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ได้แก่ โครงการวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะฯ ได้เข้าร่วมจัด
กิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยการจัดประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 ซึง่ กาหนดการ
แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ กรุงเทพฯ และ
รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับการแสดงดนตรี (Stage Performance) โดย อาจารย์ศิริพล ศิรินินาทกุล
ซึ่งวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ ทุกวงจะได้เข้ารับการอบรม เพื่อ สนับสนุนให้
เยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีต่อสาธารณชนและเป็นเวทีเพื่อ
พั ฒ นาทั กษะทางด้ านดนตรี ต่อ ไปในอนาคต นอกจากนี้ ยั งร่ว มจั ด กิจ กรรมการแนะแนวการศึก ษาต่ อ ใน
โครงการดังกล่าวด้วย (ดย 3.1.6-1) ตลอดจนยังได้สนับสนุนให้อาจารย์ของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ อาจารย์ประจาของคณะฯ มี
ส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ และวิทยากรให้กับ สถาบันบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการ
บริหารโครงการ ซึ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหรือสาขาที่มหาวิทยาลัย
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มีศักยภาพในการให้บริการ ประสานงานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิชา หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ เป็นหัวหน้า
โครงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (ดย 3.1.6-2)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 3.1.1-1 แบบฟอร์มการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ดย 3.1.1-2 ผลสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2559
ดย 3.1.1-3 จดหมายขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Percussion สาหรับวงโยธวาทิต
ดย 3.1.1-4 โครงการ Percussion Academy by Silpakorn Percussion Group
ดย 3.1.1-5 จดหมายขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมวงโยธวาทิตแบบนั่ง
บรรเลง และ Percussion
ดย 3.1.1-6 โครงการ Silpakorn Music Roadshow
ดย 3.1.1-7 จดหมายขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ดย 3.1.1-8 โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility)
ดย 3.1.1-9 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ
ดย 3.1.1-10 แผนยุทธศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปรับแผน) พ.ศ. 2559 –
2563 และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
ดย 3.1.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
วาระพิจารณา-แผนยุทธศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปรับแผน)
พ.ศ. 2559 – 2563 และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
ดย 3.1.1-12 คาของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 3.1.1-13 แผนบริการวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดย 3.1.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23
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หมำยเลข

ดย 3.1.2-1
ดย 3.1.2-2
ดย 3.1.2-3
ดย 3.1.2-4
ดย 3.1.2-5
ดย 3.1.2-6
ดย 3.1.2-7
ดย 3.1.2-8
ดย 3.1.2-9
ดย 3.1.2-10
ดย 3.1.2-11
ดย 3.1.2-12
ดย 3.1.2-13
ดย 3.1.2-14
ดย 3.1.3-1
ดย 3.1.3-2
ดย 3.1.3-3
ดย 3.1.3-4
ดย 3.1.4-1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
กันยายน 2559 วาระพิจารณา - แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559 /
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559/
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รางวัลจากการประกวดแข่งขันของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ
โครงการ Silpakorn School of Music Project
รางวัลจากการประกวดแข่งขันของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ Silpakorn School of
Music Project
ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social
Responsibility)
ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการ Percussion Academy by Silpakorn Percussion
Group
โครงการนิทรรศการคันหู
ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการนิทรรศการคันหู
การพัฒนาการเรียนการสอนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและศาสตร์แขนงอื่นๆ
โครงการ International Music Education Exchange
การพัฒนาการเรียนการสอนจากโครงการ International Music Education Exchange
งานวิจัยเรื่อง แบบฝึกหัดสาหรับบทเพลง EL Carmino Real สาหรับวงโยธวาฑิตนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
โครงการ Music and Entertainment Business Talk
งานวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตร์เมือง
ท่องเที่ยวด้านดนตรี (กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรม Music and Creativity for Luukrieang Club
วีดีโอคลิปให้ความรู้เบื้องต้นการเรียนไวโอลิน
โครงการ 2017 NIRMITA COMPOSERS WORKSHOP AND CONCERT
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Composition and Instrumental Workshop และการแสดง
คอนเสิร์ตโดย MultiLatérale Ensemble จากประเทศฝรั่งเศส
แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและแบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
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หมำยเลข
ดย 3.1.4-2
ดย 3.1.4-3

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
คู่มือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 12 เดือน
ดย 3.1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 –
วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
ดย 3.1.4-5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 6 เดือน
ดย 3.1.4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 – วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6
เดือน
ดย 3.1.4-7 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีการศึกษา 2559 รอบ
12 เดือน / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
ดย 3.1.4-8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2560
ดย 3.1.4-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 – วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
ดย 3.1.4-10 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีการศึกษา 2559
ดย 3.1.4-11 บทความเรื่อง การเดินทางของการแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว
โดย อ.กิตติพันธ์ จันทร์บัวลา
ดย 3.1.5-1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอื่นๆ ปีการศึกษา 2558
ดย 3.1.5-2 แผนบริการวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดย 3.1.6-1 การจัดประกวดดนตรีเยาวชนมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 ในโครงการวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี พ.ศ.2559
ดย 3.1.6-2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

3.1

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

5/1 = 5 คะแนน
ระดับคุณภาพดีมาก

ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
จุดเด่น
1. มีโ ครงการบริก ารวิช าการที่ห ลากหลายและมีเนื้อ หาที่ต รงกับ ความต้อ งการของชุม ชนและ
ผู้รับบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแสดง การบริหารจัดการการแสดง
ดนตรี และการบริการความรู้แก่สาธารณชน
2. มีโครงการบริการชุมชนในลักษณะของโครงการเพื่อสังคมเช่น การจัดการเรียนการสอนและอบรม
สัมมนาสาหรับบุคคลทั่วไป การจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีในระดับ
มัธยม
3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านดนตรีภายในประเทศและต่างประเทศ
4. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ และมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ
5. มีการติดตามผลจากผู้เข้ารับบริการวิชาการในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. จัดหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการ
และพัฒนารูปแบบการดาเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้
2. พัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปสู่การให้บริการวิชาการระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จัดตั้งศูนย์บริการด้านดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อ
กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1
2

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :









5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ มอบหมายรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษรับผิดชอบใน
การกากับดูแลระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทาแผนงาน การกากับติดตาม และ
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (ดย 4.1.1-1 และ ดย 4.1.1-2) ในระดับโครงการได้มอบหมายให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการซึ่งได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนลงในแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ดย 4.1.1-3 และ ดย 4.1.1-4) โดยมีผู้รับผิดชอบงานกิจการ
พิ เศษท าหน้ า ที่ ในการอ านวยความสะดวกและประสานงานในการจั ด โครงการระหว่ างคณะ หลั ก สู ต ร
หน่ ว ยงานภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย รวมทั้ ง ได้ กาหนดระบบและกลไกการท านุ บ ารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนเข้าใจแนวทางการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ (1) อาจารย์ผู้เสนอโครงการเสนอร่างโครงการให้อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชา
(2) อาจารย์ผู้ประสานงานสาขารวบรวมเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการพิเศษ (3)
คณะกรรมการกิจการพิเศษพิจารณาร่างแผนโครงการบริการวิชาการและทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม หาก
เห็นชอบจะนาเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติแผนงานฯ หากไม่เห็นชอบจะส่งกลับไปยังอาจารย์ผู้ประสานงาน
สาขาวิชาเพื่อทบทวนแก้ไข (4) คณบดีพิจารณาอนุมัติแผนงานฯ และเสนอแผนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร (5) ในกรณีที่ต้องการจัดโครงการตามแผน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการ
ตามแบบฟอร์มของคณะเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ หากเป็นโครงการนอกแผนให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา (6) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและลงนามในผู้รับผิดชอบโครงการ และ (7)
เมื่อดาเนิ นงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จ เรียบร้อยแล้วอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องจัดทา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานพร้อมสรุปค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อ
เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบต่อไป (ดย 4.1.1-5)
2. จั ด ทำแผนด้ ำ นทำนุ บำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและกำหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ควำมสำเร็ จ ตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้ กาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดยก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมบนพื้ น ฐานการบู ร ณาการบริ ก ารทางวิ ช าการและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี การศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่
8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจานวน 200,000 บาท (ดย 4.1.2-1, ดย 4.1.2-2 และ ดย 4.1.2-3)
คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดทาแผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา
2559 / ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ราชการ และ
หลักเกณฑ์การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะกาหนดไว้ เสนอคณะกรรมการบริหารให้ ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวัน ที่ 23 กัน ยายน 2559 และมีการเสนอคณะกรรมการบริห ารพิ จารณาปรับ
แผนงานท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จของโครงการทั้งในมิติของผลลัพธ์และผลผลิต ใน
เชิงปริ มาณและเชิงคุณ ภาพ จ านวน 6 ตัว ชี้วัด ได้แก่ (1) จานวนกิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (3)
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (4) โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (5) โครงการที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลา และ (6) ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สาหรับแผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนจานวน 3 ข้อ และตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จจานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานในประเทศและนอกประเทศ กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนหน่วยงานที่
สร้างความร่วมมือภายในประเทศ 1 หน่วยงาน และภายนอกประเทศ 1 หน่วยงาน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ
พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีสู่ระดับนานาชาติ กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มี
การใช้เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ และนักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ จานวน 1 กิจกรรม และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการนาลักษณะ
ดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็นไทยหรือบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเผยแพร่ อย่างน้อย 1 โครงการ (ดย 4.1.1-3
และ ดย 4.1.1-4)
3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษ กาหนดระบบในการติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อผลักดันการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยฝ่ายกิจการพิเศษยังมีหน้าที่ในการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผน ทบทวนแผนและเสนอปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนและพัฒนาแผนในปีต่อไป (ดย 4.1.3-1) นอกจากนี้ยังได้กาหนดระบบในการรายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาปีละ 3 ครั้ง โดยรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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กันยายน 2559 (ดย 4.1.3-2 และ ดย 4.1.3-3) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนประจาปีการศึกษา 2559
/ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ดย 4.1.3-4 และ ดย 4.1.3-5) และรอบ 12 เดือน รายงานใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2560 และเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้มุ่งเน้น
การบูรณาการร่วมกับดนตรีพื้นเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น และมุ่ งเน้นเรื่อง Local Inspired Composition (ดย
4.1.3-6, ดย 4.1.3-7 และ ดย 4.1.3-8)
ผลการดาเนินงานพบว่า มีโครงการตามแผนทั้งหมด 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ Thailand jazz
competition ครั้งที่ 12 (ดย 4.1.3-9) โครงการวันนริศ (ดย 4.1.3-10) โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว โครงการวั น ศิ ล ป์ พี ร ะศรี (ดย 4.1.3-11) โครงการวั น มหาธี ร ราชเจ้ า โครงการวั น สถาปนา
มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี 2559 (ดย 4.1.3-12) โครงการไหว้ ค รู (ดย 4.1.3-13) โครงการจั ด ตั้ ง
เครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป (ดย 4.1.3-14)
โครงการการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวงดุริยางค์เครื่องลม
Feroci Philharmonic Winds (ดย 4.1.3-15) และโครงการ ASEAN MUSIC EVENT (ดย 4.1.3-16) ทุ ก
โครงการดาเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้โครงการ และมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและน าผลไปปรับ ปรุ งและพั ฒ นาการด าเนิ น งานครั้งต่ อ ไป เช่ น
โครงการ Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 12 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
คณะฯ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละก าหนดตั ว บ่ งชี้ วัด ความส าเร็จ ของโครงการจ านวน 3 ข้ อ ผลประเมิ น
ความสาเร็จของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นดั่งผู้บุกเบิกดนตรีแจ๊สในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพด้านดนตรี ผลการดาเนิน มีการจัดการแข่งขันโดยนาบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกฎกติกาเพลงบังคับในการแข่งขันประเภท Jazz Big Band วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ
สนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจดนตรีแจ๊สได้มีเวทีแสดงความสามารถอย่าง
ถูกต้อง มีมาตรฐาน และเป็นสากล ผลการดาเนินงาน โครงการต้องการสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สให้มีความ
ถูกต้องตามประเภทการเล่นดนตรีแจ๊ส ซึ่งมีทั้งวงใหญ่ วงเล็ก และนักร้อง มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้าน
ดนตรีแจ๊ส นักร้อง นักดนตรีมืออาชีพ มาเป็นกรรมการตัดสิน การเลือกเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นเพลงที่
ใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี มีการแบ่งระดับความยากง่าย และกาหนดสไตล์เพลงอย่างชัดเจน ซึ่งการ
วางกติกาการแข่งขันนี้ก็เพื่อให้การแข่งขันดนตรีมีคุณภาพ สามารถเทียบเท่ากับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก ต่ อ สาธารณชน ผลการ
ดาเนินงาน คณะดุริยางคศาสตร์ได้ดาเนินการตามพันธกิจที่ตั้งไว้ในการบริการวิชาการด้านดนตรีที่มีมาตรฐาน
ต่อสังคมควบคู่ไปกับการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดนตรี ผลการดาเนินงาน มี
สื่อมวลชน อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกว่า 1,000
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คน มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่กี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และเผยแพร่ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาผ่านการแสดงดนตรี ในส่วนของการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้โครงการพบว่า (1) จานวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 1 กิจกรรม (2) ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 89.60 (3) จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการศิลปวัฒนธรรม 1,136 คน (4) โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 (5)
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100 และ (6) ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 765,000 บาท (ดย 4.1.3-9)
4. ประเมิน ควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ มีการประเมินความสาเร็จของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับโครงการ
และแผนงาน สาหรับการประเมินในระดับโครงการ คณะฯ กาหนดให้ทุกโครงการที่ดาเนินการตามแผนจะต้อง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม และต้องมีการ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามวัตถุป ระสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมิน มาปรับ ปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป (ดย 4.1.4-1) ในระดับของแผนงานได้ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ดาเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์
และตัวบ่งชี้แผนทุกข้อ รายละเอียดดังนี้ (ดย 4.1.4-2)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนในประเทศและนอก
ประเทศ ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ 1 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ จ ำนวนหน่ ว ยงำนที่ ส ร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ
ภำยในประเทศ 1 หน่วยงำน และภำยนอกประเทศ 1 หน่วยงำน ผลการดาเนินงาน คณะฯ มีการสร้างความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศจานวน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานในต่างประเทศจานวน
1 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวง
ดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ได้สร้างความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ในการต่อยอดความรู้และทักษะดนตรีของเยาวชนผู้มีใจรักในดนตรี โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชน
นักดนตรีจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรเลงร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds ซึ่งถือเป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่แก่วงการนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมในไทยที่ไม่มีการแบ่งสังกั ดทุกคนสามารถเข้าร่วม
ได้ อีกทั้งยังได้ร่วมบรรเลงและเรียนรู้ประสบการณ์การเล่นดนตรีกับนักดนตรีอาชีพ นักดนตรีรับเชิญ และ
วาทยกรผู้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะจัดการแสดงดนตรีเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยบทเพลงพระราช
นิพนธ์ และโครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบั นการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒ นาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์
ภาคพื้ น ทวีป ได้ส ร้างความร่ว มมื อกั บ Faculty of Fine Arts, University of Agder (UiA), Kristiansand
Norway สนับสนุนให้ศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงในผลงาน
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สร้างสรรค์ทางดนตรี SILPASEAN นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะฯ ร่วม
สร้างสรรค์ผลงาน โดยได้ ร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดการแสดงผลงานดังกล่าวใน
โครงการ Asean Music Event ซึ่งเป็ นการนาเครื่องดนตรีจากประะเทศสมาชิกในอาเซียนมาบรรเลงและ
แสดงในงาน Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Concert จำกผลประเมิ น พบว่ ำ
คณะฯ มีการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒ นธรรมกับ หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
และเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน และพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการร่วมแสดงดนตรี โดยการร่วมมือกันสร้างสรรค์บทประพันธ์และ
เรี ย บเรี ย งเสี ย งประสานบทเพลง ซึ่ ง ก่ อ ให้ เกิด การบู รณาการความรู้แ ละแลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรมไทยและ
วัฒนธรรมพื้นบ้านอาเซียน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางานเพื่อเผยแพร่ชื่อเสี ยงของอาจารย์แ ละพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักในแวดวง
วิชาการทางด้านดนตรี โดยรูปแบบการจัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะดาเนินการ
ภายในประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย น เช่ น ประเทศสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพพม่ า
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนำมำตรฐำนศิลปวัฒนธรรมด้ำนดนตรีสู่ระดับนำนำชำติ กาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 มีกำรใช้เกณฑ์กำรประกวดดนตรีในระดับนำนำชำติ ผล
การดาเนิน งาน โครงการ Thailand Jazz Competition ได้พัฒ นาเกณฑ์ก ารประกวดดนตรีในระดับ
นานาชาติที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ มีการแบ่งระดับความยากง่าย และกาหนดสไตล์เพลงอย่างชัดเจน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเกณฑ์การแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ทางสื่อสาธารณะและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ทาให้มีนักดนตรีจากประเทศสิงคโปร์ให้การ
ตอบรับเข้าร่วมการแสดงดนตรี และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเป็นกรมการ
ตัดสิน และตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษำและบุคลำกรได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นำนำชำติ จำนวน 1 กิจกรรม ผลการดาเนินงาน คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาที่เคยประกวดในโครงการ
Thailand Jazz Competition เข้าร่ว มโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อพัฒ นา
ความก้าวหน้ าทางวิชาการกับ สถาบั นดนตรีระหว่างประเทศ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึ กอบรม ณ
University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมเทศกาลดนตรี The UNC/Greeley Jazz
Festival ซึ่ งนั ก ศึก ษาได้น าผลงานการประพั น ธ์เพลงของตนเองไปจัด แสดงโดยน าท านองดนตรีไทยเดิ ม
ผสมผสานเข้ากับโครงทานองหลักทางดนตรีแจ๊ส ทาให้มีนักศึกษาได้รับรางวัล Outstanding Musicians จาก
เครื่องดนตรีแซกโซโฟนและกลอง จำกผลประเมินพบว่ำ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะดุริยางค
ศาสตร์ เป็ นโครงการที่ มีการจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ระดับประเทศและขยายความร่วมมือไปยังหลากหลายประเทศ ทาให้ มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นทั้ง
การแสดงดนตรี การประกวดแข่งขัน และการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ในปีการศึกษา 2558 มีผู้สมัคร
จากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชาชนจีน เข้าร่วมการแข่งขันประเภท Jazz Ensemble
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Competition และผู้สมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการแข่งขันประเภท Jazz Vocal Competition
รวมทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะดุริยางคศาสตร์ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Thailand Jazz Competition
ยังได้รับ รางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการยอมรับถึงมาตรฐานการแข่งขันของ
โครงการที่เทียบเท่าได้ในระดับสากล เช่น ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและ
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asian Beat 2014 Acoustic Grand Final ที่กรุงโตเกียวประเทศ
ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558 ผู้ได้รับรางวัลจากคณะดุริยางคศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Singapore International
Jazz Festival ณ สาธารรรัฐสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน ASIAN
SAXOPHONE CONGRESS ณ ประเทศไต้ ห วัน และรางวั ล Outstanding Musicians จากเทศกาลดนตรี
The UNC/Greeley Jazz Festival ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการจัดโครงการให้เทียบเท่าในระดับสากล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้เกิดกำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชำติด้ำนดนตรี กาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีกำรนำลักษณะดนตรีที่แสดงออกถึงควำมเป็นไทยหรือบทเพลงพระ
รำชนิพนธ์มำเผยแพร่ อย่ำงน้อย 1 โครงกำร ผลการดาเนินงานมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Thailand
Jazz Competition มีการจัดการแข่งขันประเภท Jazz Big Band Competition โดยให้ผู้เข้าแข่งขันบรรเลง
บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมให้เพลงพระราชนิพนธ์
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรีเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และกิจกรรมการประกวดดนตรีเนื่องในงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร กาหนดเกณฑ์ การตั ดสิ น ด้ านความคิ ดสร้างสรรค์ ม าเป็น ส่ วนหนึ่ งในการ
พิ จ ารณาคะแนน โดยให้ ผู้ แ ข่ง ขัน เรีย บเรีย งเนื ้อ ร้อ ง ท านอง จัง หวะ เพื ่อ เป็น การส่ง เสริม ศิล ปะและ
วัฒนธรรมประจาชาติ สามารถนาบทเพลงไทยเดิม บทเพลงลูกทุ่ง มาใช้เป็นเพลงประกวดตามข้อบังคับ หรือ
มีการเรียบเรียงเสียงประสานให้มีการน าเครื่องดนตรีไทยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการแสดง ซึ่งจากการ
ประกวดในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 มีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลนักดนตรีที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมี
ความประสงค์จ ะเข้า ศึก ษาต่อ ในคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับทุนดุริยสังคีต ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร จำกผลประเมิน พบว่ำ คณะมีจุดเด่นในการเผยแพร่ งานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
สามารถนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพดนตรีมาบูรณา
การเข้ากับศิลปวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนให้ชุมชน สังคมและเยาวชนไทยตระหนักถึงความสาคัญของการ
สร้างสรรค์ผลงานที่อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านดนตรีของประเทศ จึงควรพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ
และข้อกาหนดทางศิลปะในการแสดงดนตรีที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการ
แสดงออกถึงความเป็น ไทยหรือ การเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ และพัฒ นาแหล่งรวบรวมจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูลทางดนตรีในรูปแบบ Digital Archive

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

203

5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้นาผลการประเมินการทานุบารุงศิลปะะและวัฒนธรรมไปพัฒนาคุณภาพทั้งใน
ระดับแผนงาน โครงการ และระบบ/กลไกการดาเนินงาน สาหรับการพัฒ นาในระดับโครงการ กาหนดให้
โครงการต่อเนื่องทุกโครงการต้องนาผลการประเมินจากปีก่อนหน้ามาใช้พัฒนาการดาเนินงาน (ดย 4.1.4-1)
เช่น โครงการ Thailand Jazz Competition รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช จากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่อยู่
ในกรุงเทพ ผู้จัดโครงการต้องการขยายการรับรู้และกระแสความนิยมการเล่นดนตรีแจ๊สออกไปทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถทางดนตรีแจ๊สของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ให้มีความทัดเทียมกัน ในปี
การศึ ก ษา 2559 จึ ง ได้ มี แ นวทางการแก้ ไ ขโดยจั ด สรรงบประมาณ เพิ่ ม เติ ม ในการท า Roadshow
ประชาสั ม พั น ธ์การจั ด โครงการไปยั งสถาบั น การศึ กษาในต่างจั งหวัด มี การแสดงดนตรีโดยอาจารย์ และ
นักศึกษาของคณะฯ พร้อมด้วยการอบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊ส จึงทาให้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ที่มาจากโรงเรียนในต่างจั งหวัด มากขึ้น และตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จานวนผู้ส มัครประเภท Jazz Vocal
Competition เริ่มมีแนวโน้มลดลง ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 จึงได้มีแนวทางการแก้ไขโดยผลักดันให้
อาจารย์ผู้สอนเอกขับร้องกระตุ้นให้นักศึกษาเอกขับร้องมีส่วนร่วมในการประกวด ถึงแม้ว่าจานวนผู้สมัครใน
ประเภทดังกล่าวจะยังไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและฝึกฝนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้จัดโครงการจึงจะยังคงใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าจานวนงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งภายนอกลดลง ในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีแนวทางการแก้ไขโดยวางแผนและกาหนด
ระยะเวลาการขอรับทุนสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภายนอกให้เร็วขึ้นและมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาให้คาปรึกษา ทั้งนี้สัดส่วนงบประมาณภายนอกที่ได้รับยังไม่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรในการ
บริห ารจั ดการโครงการ ในปี การศึกษา 2560 ผู้ จัดโครงการจึงได้ร่วมมือกับผู้บริห ารคณะฯ ในการพั ฒ นา
รูปแบบการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จากเดิมที่ขอในนามโครงการ/กิจกรรมและมี
ความร่วมมือระยะสั้ น เฉพาะกิจ กรรมนั้ น ๆ ปรับเปลี่ยนเป็ นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ว ยงาน
ภายนอกในรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านสถานที่ งบประมาณ ทุนการศึกษา การจ้างงานแสดงดนตรีและงาน
บริการวิชาการ โดยขอรับการสนับสนุนผ่านคณะดุริยางคศาสตร์และวางแผนให้มีกิจกรรมสร้างความร่วมมือ
ตลอดทั้งปี (ดย 4.1.5-1)
ฝ่ ายกิ จ การพิ เศษ ได้ น าผลประเมิ น ความส าเร็ จตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนงานท านุ บ ารุ งศิ ล ปะะและ
วัฒนธรรมปีการศึกษา 2558 มาใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2559 (ดย 4.1.5-2) ดังนี้ (1) สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่จัดให้มีการบริการวิชาการอยู่แล้ว ให้สามารถนามาต่อยอดในลักษณะการให้บริการวิชาการความรู้
ทางด้านดนตรีที่สามารถเอามาบู รณาการจนเกิดเป็นการแสดงศิลปวัฒ นธรรม และสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนให้ครบทุกประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม และความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยโครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึ กษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน
อุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้มีโครงการ Asean Music Event
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เพิ่มขึ้นมาเพื่อจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงการที่
สามารถนาผลงานจากโครงการเครือข่ายฯ มาต่อยอดให้การความรู้ทางวิชาการ ในรูปแบบของการแสดงดนตรี
ในโปรเจค SILPASEAN ซึ่งเป็นการนาเครื่องดนตรีจากประะเทศสมาชิกในอาเซียนมาบรรเลงและแสดงในงาน
Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Concert (ดย 4.1.3-15 และ ดย 4.1.3-16) (2) ใช้
เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ โดยคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ในการประชุมครั้ง
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้กาหนดเกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ โดยต้องเป็น
การประกวดที่เปิดกว้างสาหรับ ทุกประทศ (ดย 4.1.5-3) และ (3) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ เพื่อให้มีการพัฒนาโครงการ
ให้ มีการส่งเสริมการอนุ รักษ์ เอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี ได้แก่ สานักศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม และโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชน ได้กาหนดให้
นาเครื่องดนตรีไทยและลักษณะดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็นไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคะแนน
พิเศษ (ดย 4.1.5-4)
สาหรับการนาผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานทานุบารุงศิลปะะและวัฒ นธรรม ปี
การศึกษา 2559 ไปใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดทาแผนงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะกรรมการประจา
คณะให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยมีประเด็นการพัฒนา/
ปรับปรุงดังนี้ (ดย 4.1.5-5 และ ดย 4.1.5-6) (1) สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานนอก
ภูมิภาคอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว Japan Foundation Asia บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน) สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงแรม ซี.
เอส. ปัตตานี นาวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ไปแสดงดนตรีที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยผสมผสานวัฒ นธรรมทาง
ดนตรีระหว่าง shamisen เครื่องดนตรีญี่ปุ่น กับเครื่องดนตรีไทยแสดงโดยอาจารย์อานันท์ นาคคง เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒ นธรรมไปแสดงต่างประเทศนอกเหนื อจากระดับ อาเซียน (2) รักษามาตรฐานการจัดโครงการให้
เทียบเท่าในระดับ สากล โดยใช้เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ
มุ่งเน้นการแสดงดนตรี จากศิลปินต่างชาติ และเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดที่เป็นชาว
ต่างประเทศ และ (3) พัฒนามาตรฐานทางวิชาการและข้อกาหนดทางศิลปะในการแสดงดนตรี ที่ส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้นาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแสดงออกถึงความเป็นไทยหรือ การเผยแพร่บทเพลง
พระราชนิ พนธ์ โดยส่ งเสริมการบู รณาการร่วมกับดนตรีพื้นเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้น แนวคิด Local
Inspired Composition และพั ฒ นาแหล่งรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ทางดนตรีในรูป แบบ Digital
Archive

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

205

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
คณะดุริยางคศาสตร์มีการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณชนในลักษณะของการประกวดแข่งขันและการแสดงดนตรี รวมทั้งมีความร่ว มมือกับ
หน่ วยงานหรือองค์กรภายนอกสร้างเครือข่ายทางด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมเพื่อขอความร่ วมมือในการใช้
สถานที่จัดกิจกรรม เช่น โครงการ Thailand Jazz Competition รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560 จัดแสดง ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุง เทพมหานคร โครงการแสดงดนตรีเ ฉลิม พระเกีย รติ โดยวงดุริย างค์เ ครื่อ งลม
Feroci Philharmonic Winds เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 จัดแสดง ณ ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไปยังหน่วยงานใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ โครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒ นาดนตรีพื้นบ้าน
อุษ าคเนย์ ภ าคพื้ น ทวีป ในการศึกษา 2557 ได้จัดกิ จกรรมร่วมกั บ The Royal University of Fine Arts in
Phnom Penh, Cambodia มหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลป์ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และโรงเรี ยน
ศิลปะและการแสดงดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีการศึกษา 2558 จัดโครงการ
เมื่อวัน ที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2559 ณ University Sains Malaysia และโรงเรียนมหาวชิ ราวุธ และในปี
การศึกษา 2559 จัดทาผลงานสร้างสรรค์ SILPASEAN ซึ่งเป็นการนาเครื่องดนตรีจากประะเทศสมาชิกใน
อาเซีย นมาบรรเลงและเผยแพร่โ ดยการแสดงดนตรีในงาน Tribute to His Majesty King Bhumibol
Adulyadej Concert (ดย 4.1.6-1) นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซต์คณะฯ www.music.su.
ac.th (ดย 4.1.6-2) ทาง YouTube “SUFM Music Plus” (ดย 4.1.6-3) facebook ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียน
(ดย 4.1.6-4) และมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมทางเว็บไซต์ flickr.com (ดย 4.1.6-5)
7. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
คณะดุ ริย างคศาสตร์ มี การก าหนดและสร้างมาตรฐานทางด้ านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมในโครงการ
ประกวดดนตรีแจ๊ส รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Thailand
Jazz Competition) ซึง่ ดาเนินการต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 12 ด้านมาตรฐานทางวิชาการและข้อกาหนดทางศิลปะใน
การแสดงดนตรีระดับ เยาวชนและวงบิ๊กแบนด์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณ วุฒิ ทางด้านดนตรีแจ๊สจาก
หลากหลายวิช าชี พ ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ เช่ น นั ก ดนตรี นั ก วิช าการ นั ก ดนตรีอิส ระ ร่ว มเป็ น
คณะกรรมการตัดสิน และมีนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดแสดงดนตรีแจ๊สใน
โครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา คณะฯ ได้พัฒนามาตรฐานการจัดโครงการเพื่อให้เป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันในโครงการและมีกรรมการตัดสินจาก
ต่างประเทศ และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ผู้จัดเทศกาลดนตรีในต่างประเทศให้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับรางวัล
จากคณะดุริยางคศาสตร์เข้าร่วมเทศกาลดนตรีในปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2559 ได้สนับสนุนเข้า
ร่วมเทศกาลดนตรี The UNC/Greeley Jazz Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดย 4.1.3-9 และ ดย 4.1.7-1)
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ตลอดจนบุคลากรของคณะฯ ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับองค์กร ระดับ
ชุมชน ระดับ ชาติ และระดับ นานาชาติ รวมทั้งมีผ ลงานวิจัยสร้างสรรค์ ด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมที่มีการ
เผยแพร่ในระดับ ชาติ และนานาชาติ เช่น อาจารย์อานันท์ นาคคง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษา สาขาดนตรี, กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง,
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร แต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเพลง (เพชรในเพลง)
เนื่ อ งในวั น ภาษาไทยแห่ งชาติ พ.ศ.2560, ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นและเทศกาลดนตรีร ะดั บ นานาชาติ
มอบหมายเข้าร่ว มประชุมวางแผนโครงการ C asean Consonant 2017 ร่ว มกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
วัฒนธรรมจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และร่วมแสดงดนตรีอาเซียนในประเทศต่างๆ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, เป็นหัวหน้าคณะเผยแพร่ดนตรีไทย โครงการไหว้คุณครู บูชาเครื่องดนตรีไทย หลวงประดิษฐ์
ไพเราะ (ศรศิลปบรรเลง) ณ สถาบันดนตรีชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองจีลีส (UCLA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดย 4.1.7-2 และ ดย 4.1.7-3)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 4.1.1-1 ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างคณบดี กับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
ดย 4.1.1-2 ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ดย 4.1.1-3 แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559
ดย 4.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 วาระ
พิจารณา-แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
ดย 4.1.1-5 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดย 4.1.2-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปรับแผน) พ.ศ. 2559 –
2563 และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
ดย 4.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 วาระ
พิจารณา-แผนยุทธศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปรับแผน) พ.ศ.
2559 – 2563 และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
ดย 4.1.2-3 คาของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดย 4.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดย 4.1.3-2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 12 เดือน
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หมำยเลข
ดย 4.1.3-3

ดย 4.1.3-4
ดย 4.1.3-5

ดย 4.1.3-6
ดย 4.1.3-7
ดย 4.1.3-8

ดย 4.1.3-9
ดย 4.1.3-10
ดย 4.1.3-11
ดย 4.1.3-12
ดย 4.1.3-13
ดย 4.1.3-14
ดย 4.1.3-15
ดย 4.1.3-16
ดย 4.1.4-1
ดย 4.1.4-2
ดย 4.1.5-1

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 วาระ
พิจารณา-รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559 /
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2560 วาระพิจารณา-รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 และ
รายงานประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
วาระพิจารณา-รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ Thailand jazz competition ครั้งที่ 12 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
โครงการวันนริศ
โครงการวันศิลป์ พีระศรี
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการไหว้ครู
โครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์
ภาคพื้นทวีป
โครงการการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวง
ดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds
โครงการ ASEAN MUSIC EVENT
แบบฟอร์มเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 และ
รายงานประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
โครงการ Thailand jazz competition ครั้งที่ 11 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
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หมำยเลข
ดย 4.1.5-2
ดย 4.1.5-3
ดย 4.1.5-4
ดย 4.1.5-5
ดย 4.1.5-6

ดย 4.1.6-1
ดย 4.1.6-2
ดย 4.1.6-3
ดย 4.1.6-4
ดย 4.1.6-5
ดย 4.1.7-1
ดย 4.1.7-2
ดย 4.1.7-3

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
พระเจ้าอยู่หัว
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 และ
รายงานประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 วาระ
พิจารณา-เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประกวดดนตรีเยาวชน โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
2559
แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2560 วาระพิจารณา-แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560 /
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อต่อสาธารณชน
เว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th
YouTube “SUFM Music Plus
facebook ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียน
เว็บไซต์ https://www.flickr.com/ photos/music_silpakorn/
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลโครงการประกวดดนตรีแจ๊ส รางวัลถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บุคลากรคณะฯ ที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

4.1

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

5/1 = 5 คะแนน
ระดับคุณภาพดีมาก
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ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. มีโครงการประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ผ่านบท
เพลงพระราชนิพนธ์ในลักษณะดนตรีแจ๊ส จัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี กิจกรรมนี้ถือว่าเป็น Best Practice Project
ของคณะ มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นชาวไทย ชาวต่างประเทศ เป็นนักดนตรีมืออาชีพ นักดนตรีสมัค รเล่นที่
จริงจัง และนักศึกษาดนตรีที่มีคุณภาพสูง เข้าร่วมเป็นจานวนมาก
2. สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง มี
ความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน และพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้ง
การแสดงดนตรีและการสร้างสรรค์บทประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับดนตรีพื้นเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นแนวคิด Local Inspired
Composition
2. พัฒนาแหล่งรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางดนตรีในรูปแบบ Digital Archive
3. พัฒนาให้คณะฯ เป็นที่รวมของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5- 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน
ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสยั ทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่ งลดลงจากเดิม
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีจากความรู้ทมี่ ีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ ด้ปรับให้การดาเนินงานด้านการ

2

3

4
5

6
7

กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี
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ข้อ

กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี

เกณฑ์มำตรฐำน
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของคณะตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. พั ฒ นำแผนกลยุทธ์ จ ำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกั บวิ สัยทั ศ น์ ข องคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
คณะดุริยางคศาสตร์มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ปรับแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2559-2563 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559-2562 (ดย
5.1.1-1) ให้สอดคล้องกับการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559-2563 โดยคานึงถึง
วิสัยทัศน์ของคณะ และผลการวิเคราะห์ Canvas Model (ดย 5.1.1-2) ที่ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ระดับในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2558 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
เน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ใน
การสร้างงาน เป็นผู้นา ทันสมัย เพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมด้านดนตรี และ
ธุรกิจบันเทิง ซึ่งเป็นประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม และวิธีการเรียนการสอน
การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิง หรือตลาดแรงงาน ที่
ให้มุ่งเน้นการสื่อสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์ (Brand) การสร้างพันธมิตร และสร้างงาน/ผลผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการ สามารถแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเป็นประเด็นในการปรับปรุงด้านการ
สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร การบูรณาการข้ามศาสตร์ งานวิจัย/สร้างสรรค์ รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายต่างๆ
พัฒนาการให้บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ตอบโจทย์ทั้งนโยบายของภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถใช้ เป็ น ช่ อ งทางในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการสื่ อ สารกั บ องค์ ก รภายนอก เข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งของคณาจารย์และนักศึกษา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ให้เอื้อและสนับสนุนต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของคณาจารย์
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และนักศึกษา
พัฒนาคณาจารย์ผู้สอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เฉพาะด้านที่มี
การบู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ พั ฒ นาทั ก ษะ องค์ ค วามรู้ ให้ มี ค วาม
หลากหลาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยนาประเด็นนี้ไปปรับปรุง/พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการทบทวนและปรับเล็กน้อยในส่วนของค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.1-3)
ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ดย 5.1.1-4) นาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีไป
พัฒนาสู่แผนการดาเนินงาน ได้แก่ แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งแผนทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.1-5)
ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินซึ่งมีการวางแผน
การเงินในแต่ละกิจกรรม/โครงการ และระบุแหล่งที่มา ควบคู่กันไปกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของ
คณะซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนของคณะฯ ได้แก่ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณเงินแผ่นดิน
ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินสนับสนุนจากภายนอก โดยมีแผนกลยุทธ์ด้าน
การเงินประจาปี พ.ศ. 2559-2563 มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างระบบกลไกในการบริห ารการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย ใช้จ่ายเงินโดยมุ่งเน้น
การลดจุดอ่อนเรื่องกายภาพ งานวิจัย และงานบุคคล สร้างจุดแข็งเรื่องการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ และ
มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพสูง (ดย 5.1.1-6) ในปีงบประมาณ 2559 แผนกลยุทธ์
การเงินบรรลุตามเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด จาก 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 (ดย 5.1.1-7) โดยคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เสนอแนวทางการพัฒนาฯ ให้หา
มาตรการในการเพิ่มรายได้ และจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระยะยาว ในปีงบประมาณ 2560 ยังคง
ดาเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือน มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้าหมายแล้ว 7 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ได้ดาเนินการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ได้แก่ การเปิดศูนย์ เผยแพร่ผลงานทางด้านดนตรีของคณะ Music Plus Forum ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม Music
Plus Academy เพื่อเป็นช่องทางในการจัดจาหน่ายผลงานสร้างสรรค์ของคณะ เป็นสถานที่จัด Master class,
Workshop ที่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนสาหรับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
คณะดุริยางคศาสตร์เป็นที่รู้จักสาหรับบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น (ดย 5.1.1-8)
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คณะฯ มีการดาเนินงานตามแผนฯ และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนการดาเนินงานเป็นระยะ ปีละ 3 ครั้ง รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน (ดย 5.1.1-9, ดย
5.1.1-10 และ ดย 5.1.1-11) ดังนี้
การติดตามผลโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
N/A

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ บรรลุ 16
ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.19 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น
36 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการติดตามผล
รอบ 9 เดือน ทั้งหมด 26 ตัว ชี้วัด มี การดาเนิน งานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุ เป้าหมายแล้ว 9 ตัวชี้วัด และ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปี ทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมายแล้ ว 20 ตัวชี้วัด (ดย 5.1.1-12 และ ดย
5.1.1-13)
การติดตามผลในแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ประเมินและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
อาจมีข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สนับสนุนทั้งด้านนโยบายและแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปปฏิบัติหรือ
พัฒนาแผนฯ ทั้งที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานและปรับปรุงแผนฯ ในปีต่อไป
2. ดำเนิน กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ที่ประกอบไปด้วยต้น ทุน ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสใน
กำรแข่งขัน
คณะดุริยางคศาสตร์เป็นหน่วยงานในกากับ ต้องบริหารจัดการด้วยงบประมาณเงินรายได้ของตนเอง
เป็นหลัก ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ประกอบกับการลงทุนการศึกษาด้านดนตรีมีต้นทุน
ที่สูง จึงต้องใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนร่วมกันทุกหลักสูตร อาทิ อาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ทาให้คณะฯ ต้องบริหารจัดการงบประมาณรวมกันทุกหลักสูตร โดยจัดสรรให้
แต่ละหลักสูตรบริหารจัดการเองในบางกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ Workshop Masterclass และวิทยากรพิเศษ
ทั้งนี้ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
ทราบและพิจารณานาไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมถึงรายงานต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน (ดย 5.1.2-1, ดย 5.1.2-2)
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร
ต่อรายรับลดลง ดังนี้
สำขำวิชำ
อัตรำต้นทุนต่อหน่วย (%)
อัตรำต้นทุนต่อหน่วย (%)
ปีงบประมำณ 2559
ปีงบประมำณ 2560
การแสดงดนตรี
93.70
82.56
ดนตรีแจ๊ส
84.70
81.75
ดนตรีเชิงพาณิชย์
78.92
78.18
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
85.23
81.08
สังคีตวิจัยและพัฒนา
91.87
91.67
เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
พบว่า รายจ่ายในการผลิตบัณฑิตลดลงและยังสามารถบริหารจัดการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งเห็นได้จากผลการดาเนินงานโดยเฉพาะประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ
89.17 มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 82 (ดย 5.1.2-3(1) และ ดย 5.1.2-3(2))
นอกจากนี้ ยั งมี รายรับ สู งกว่ารายจ่ายเพื่ อ เป็ น เงิน ทุ น สะสมในการผลั ก ดั น แผนงานในระยะยาว
โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้งบลงทุนที่สูง
สาหรับโอกาสในการแข่งขัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคณะฯ รวมทั้งผลการวิเคราะห์
SWOT ซึ่งคณะฯ วิเคราะห์ อุปสรรค (Threats) พบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันของคณะดุริยางคศาสตร์
ได้แก่
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ากว่าคู่แข่ง (ดย 5.1.2-4)
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
และวิช าชีพ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจะส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่ องแล้ ว ยังส่ งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
- การมีหลากหลายสาขาวิชาสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ทาให้คณะดุริยางคศาสตร์มีโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม บรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ
- การปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาโดยการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ากว่าสาขา
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อื่นในคณะฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายรับแล้วยังเป็นการเพิ่มฐานจานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทในสายวิชาการจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี รวมถึงการเปิดหลักสูตรสองภาษา เพื่อ
ดึงดูดนักศึกษาทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาศึกษาต่อ
3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
คณะดุริยางคศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางในการ
ดาเนิ น บริห ารความเสี่ย ง จัดทา ติดตาม และรายงานผลแผนบริห ารความเสี่ยงซึ่งผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริห ารคณะฯ (ดย 5.1.3-1) โดยวิเคราะห์กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบุ
ปัจจัยเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน/งบประมาณ กฎระเบียบ
และเหตุการณ์ภายนอก วิเคราะห์แยกแยะสถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับโอกาสความ
เสี่ ยง ระดั บ ผลกระทบความเสี่ยง ผลลั พธ์ (โอกาสXผลกระทบ) และจัดอันดับความเสี่ ยงไว้ วิเคราะห์การ
จัดการความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T ได้แก่ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งมีการกาหนด
มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/งาน/โครงการ ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แผนบริห ารความเสี่ย ง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริห าร
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 (ดย 5.1.3-2 และ ดย 5.1.3-3) สาหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.3-4 และ ดย 5.1.3-5) วิเคราะห์กิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการ การเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และด้านกิจกรรมนักศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ความเสี่ยงที่วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก จานวน 3 เรื่อง ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การเกิดอุบัติภัยบริเวณโดยรอบคณะ/มหาวิทยาลัย
จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลง ด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
จากผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความเสี่ยงที่ลดลงจาก
เดิม ได้ แก่ จ านวนผู้ ส มัค รเข้าศึก ษาต่ อมี แนวโน้ ม ลดลง ซึ่งลดลงจากระดับ 12 เหลื อระดั บ 9 โดยจัด ท า
โครงการ Silpakorn Music Roadshow ตามสถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้เป็นที่
รู้จั ก ท าให้ ส ามารถลดระดับ ความเสี่ ย งได้ เนื่ อ งจากจานวนผู้ ส มั ครสอบปี ก ารศึกษา 2559 เพิ่ ม ขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 ร้อยละ 11.16 และจานวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ดย 5.1.3-6 และ
ดย 5.1.3-7)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ความ
เสี่ยงที่ลดลงจากเดิม ได้แก่ การเกิดอุบัติภัยบริเวณโดยรอบคณะ/มหาวิทยาลัย ลดลงจากระดับ 6 เหลือระดับ
4 โดยจัดทาและดาเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานรักษาความปลอดภัย และบารุงรักษาอาคารสถานที่
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจติดตั้งจุดตรวจบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบอาคาร Music Plus Academy (ดย 5.1.3-8 และ ดย 5.1.3-9)
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ที่แสดงผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน
หลักธรรมำภิบำล
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

ผลกำรดำเนินงำน
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ บรรลุ16 ตัวชี้วัด จาก
ทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.19และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 36
ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการติดตามผล
รอบ 9 เดือน ทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด มีการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายแล้ว 9 ตัวชี้วัด และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายแล้ว 20ตัวชี้วัด
2. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและ
ผู้บริหารตามผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก
(Key Performance Indicators: KPIs) โดย
ประเมินผลงานจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
(Competency) และใช้ผลการประเมินตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละบุคคล
1. มีการวางแผนการดาเนินงานในแต่ละส่วนงานทั้ง
ทางด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และมี
ระยะเวลากาหนดการดาเนินงาน สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งได้มี
การดาเนินงานและติดตามผลเป็นระยะๆ ผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะ
ดุริยางคศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่รายงานผล

หลักฐำน
1.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2559
(ดย 5.1.1-12)
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560
(รอบ 9 เดือน) (ดย 5.1.1-13)

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 (ดย 5.1.41)
2.2 ประกาศและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ดย 5.1.4-2)
1.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2559
(ดย 5.1.1-12)
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน ประจาปี 2559 (ดย 5.1.1-10)
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจาปี 2560 (ดย 5.1.4-3)
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การประเมินแผนฯ ให้บุคลากรทุกท่านทราบในที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจาปี 2560 ของคณะฯ
2. มีการรายงานผลและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทุกเดือน
โดยบรรจุเป็นวาระประจาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อนาผลไปประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
3. หลักการตอบสนอง 1. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี

2. มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานต่างๆ
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การ
ประกาศกาหนดการในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
การประกาศกาหนดการสอบของนักศึกษาทุกชั้นปีทุก
ภาคการศึกษา การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการต่างๆ
4. หลักภาระ
รับผิดชอบ

มีการลงนามคารับรองการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
คณะฯ เพื่อรับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงาน
ที่ดีตามเป้าหมายทีไ่ ด้ให้คารับรองไว้ และได้ดาเนินการ
ตามรายงานผลการประเมินแผนฯ ที่ผู้บริหารได้
นาเสนอให้บุคลากรทุกคนทราบในที่ประชุมการอบรม
เชิงปฏิบัติการประจาปี 2560 ของคณะฯ

5. หลักความโปร่งใส

1. มีสานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2545

หลักฐำน

2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ วาระรายงานสถานะทางการ
เงินประจาเดือน (ดย 5.1.2-1)
1.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2559
(ดย 5.1.1-12)
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2560
(รอบ 9 เดือน) (ดย 5.1.1-13)
1.3 รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน ประจาปี 2559 (ดย 5.1.1-10)
2.1 ประกาศกาหนดการในการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ดย 5.1.4-4)
2.2 การประกาศกาหนดการสอบของ
นักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาคการศึกษา (ดย
5.1.4-5)
2.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการต่างๆ (ดย 5.1.4-6)
1.1 คารับรองการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริหารคณะฯ (ดย 5.1.4-7)
1.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. 2559
(ดย 5.1.1-12)
1.3 รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน ประจาปี 2559 (ดย 5.1.1-10)
1.1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี (ดย
5.1.4-8)
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2. มีการรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง
3. มีการรายงานผลและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทุกเดือน
โดยบรรจุเป็นวาระประจาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อนาผลไปประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
4. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านต่างๆ อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ทาให้เห็น
กระบวนงาน/ขั้นตอนการดาเนินงานซึ่งต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการก่อนจะ
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
6. หลักการมีส่วนร่วม 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบไป
ด้วยผู้แทนจากทุกฝ่าย อาทิ ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร
สายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก เพื่อร่วมกันพิจารณาและ
ดาเนินงานตามหน้าที่ที่ระบุไว้ เช่น คณะกรรมการ
อานวยการฯ คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะกรรมการปรับหลักสูตรฯ เป็นต้น มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการอานวยการฯ และ
ปรับหลักสูตรของคณะฯ
2. สนับสนุนให้บุคลการทุกคนเข้าร่วมสัมมนาประจาปี
เพื่อรับฟังรายงานผลตามแผนประจาปี เสนอข้อคิดเห็น
รับทราบนโยบาย และร่วมพิจารณาการดาเนินงานของ
คณะฯ
7. หลักการกระจาย มีการกระจายอานาจการบริหารงานในคณะฯ ไปยัง
อานาจ
ผู้บริหารและส่วนงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานของ
คณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 1499/2558 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558
แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และให้รักษาราชการ
แทน และคาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 036/2556 ลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอานาจ
หน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติงานแทน
คณบดี

หลักฐำน
2.1 รายงานควบคุมภายในและบริหาร
ความเสีย่ ง (ดย 5.1.4-9)
3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ วาระรายงานสถานะทางการ
เงินประจาเดือน (ดย 5.1.2-1)
4.1 ระบบและกลไกในการดาเนินงาน
ประจาปีการศึกษา 2559
(ดย 5.1.4-10)

1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
(ดย 5.1.4-11)

2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจาปี
2560 (ดย 5.1.4-3)

1.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
1499/2558 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558
แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และให้
รักษาราชการแทน (ดย 5.1.4-12)
1.2 คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่
027.2/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง
การมอบอานาจหน้าที่ให้รองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีปฏิบตั ิงานแทนคณบดี (ดย
5.1.4-13)
1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ
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8. หลักนิติธรรม

ผู้บริหารคณะฯ ใช้อานาจตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะดุรยิ างคศาสตร์ มีการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจาหน่วยงาน
มีแผนจรรยาบรรณประจาปีและติดตามผลเป็นระยะ
นอกจากนี้ยังเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ

9. หลักความเสมอ
ภาค

บุคลากรของคณะฯ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับการ
ปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียวกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันให้ทุกคนมีสิทธิ
ในการลา มีสิทธิในการขออนุญาตไปราชการเพื่ออบรม
สัมมนาพัฒนาตนเอง มีสิทธิในการวิจัย ได้รับโอกาส
และได้รับการส่งเสริมในการทาผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนมีสิทธิในการขอตาแหน่งทางวิชาการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยเป็นไปตามเกณฑ์และกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และคณะฯ การให้บริการแก่นักศึกษา
ศิษย์เก่าประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิบตั ิและ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกด้านเพศ ถิ่น
กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ เป็นต้น อาทิ
1. รับนักศึกษาที่มีความพิการเข้าศึกษา ได้แก่ ผู้ที่
บกพร่องทางการเห็น จานวน 2 คน เข้าศึกษาในสาขา
การแสดงดนตรีและดนตรีแจ๊ส สาขาละ 1 คน และ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน เข้าศึกษาสาขาดนตรีเชิง
พาณิชย์
2. การให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่
จากัดหรือระบุคณ
ุ สมบัติใดๆ เช่น การแสดงคอนเสิรต์

หลักฐำน
ดุริยางคศาสตร์ (ดย 5.1.4-14)
1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการจัดตั้งและการบริหารงาน
หน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2546 (ดย 5.1.4-15)
1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
1647/2557 เรื่อง มอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
สานัก ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ดย
5.1.4-16)
1.3 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร
(ดย 5.1.4-17)
1.4 หลักฐานการเผยแพร่จรรยาบรรณ
(ดย 5.1.4-18)
1.1 รายงานผลแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดย
5.1.4-19)
1.2 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน (ดย
5.1.4-20)
1.3 ข้อมูลนักศึกษาพิการ (ดย 5.1.421)
1.4 รายงานผลแผนบริการวิชาการแก่
สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25592560 (ดย 5.1.4-22)
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หลักฐำน
ในที่สาธารณะต่างๆ การจัดโครงการบริการวิชาการ
ให้กับหลากหลายกลุม่ ทั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่มองค์กร
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มประชาชน
ทั่วไป กลุ่มชุมชนชนบทห่างไกล กลุ่มผู้ทมี่ ีความพิการ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทา มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการพิจารณาและ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ (ดย
มติ
ให้ความคิดเห็นในด้านต่างๆ มีการประชุมพนักงานสาย 5.1.4-11)
สายสนับสนุนเพื่อหาข้อตกลงในการดาเนินงานหรือ
กระบวนงานในส่วนของสานักงานเลขานุการคณะฯ

5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
คณะดุริยางคศาสตร์มีระบบและกลไกการจัดการความรู้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มี
หน้าที่จัดทาแผน ดาเนินการ ติดตาม และประเมินผล รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ค้ นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดการความรู้ของสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยมีขั้นตอนตามแผนฯ เริ่มตั้งแต่การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งตามขั้นตอน
ต่างๆ ความรู้ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่สู่บุคคลภายในและภายนอกองค์กร และนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง (ดย 5.1.5-1, ดย 5.1.5-2, ดย 5.1.5-3, ดย 5.1.5-4, ดย 5.1.5-5, ดย 5.1.5-6 และ ดย
5.1.5-7)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนการจัดการความรู้ กาหนดขอบเขตครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ “แนวคิดและแนวทางการพัฒ นาเสียงสาหรับเครื่องลมไม้ ” มีเป้าหมายเพื่อให้อาจารย์มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องมือเอก นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในเรื่องของเสียงได้ โดยอาจารย์กลุ่มเครื่องลมไม้ได้ดาเนินการตามแผนงานและได้แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับ
การพัฒ นาเสียงสาหรับเครื่องลมไม้ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาเครื่องมือเอกบาสซูน สามารถนาความรู้ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
นอกจากนี้ ยั งครอบคลุ มพั น ธกิจ ด้ านการวิจัย ได้แก่ การส่ งเสริม บุค ลากรให้ ขอรับ ทุ นสนั บ สนุ น
งานวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ มีเป้าหมายให้อาจารย์ สามารถเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ โดยกลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพ์ชนก
สุวรรณธาดา ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล และอาจารย์จามร ศุภผล ซึ่งได้ถอดแนวปฏิบัติที่ดีในการนาเสนอ
โครงการฯ ซึ่งอาจารย์ ศรัณ ย์ สื บ สัน ติวงศ์ ได้นาองค์ความรู้ดังกล่ าวไปใช้ในการส่ งข้อเสนอการวิจัย เรื่อง
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

221

วรรณกรรมเพลงไทยสากล ยุคต้นรัตนโกสินทร์: บทเพลงละครเวที เพื่อขอรับทุนจากสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการจัดการความรู้ กาหนดขอบเขตครอบคลุมพันธกิจด้านผลิ ต
บัณฑิต ได้แก่ การพัฒนา e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี เป้าหมายเพื่อให้
อาจารย์สามารถจัดทาสื่อการเรียนการสอนด้านดนตรีในรูปแบบ e-Learning และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน (ดย 5.1.5-8 และ ดย 5.1.5-9)
ขอบเขตการจั ด การความรู้ ด้ านการวิ จั ย ได้ แ ก่ การเขี ย นและการน าเสนอรายงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนและนาเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี (ดย 5.1.5-10 และ ดย 5.1.5-11)
ขอบเขตการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการ
จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดย 5.1.5-12 และ ดย 5.1.5-13)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ น าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริห ารคณะฯ จากผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเสนอให้มีการสรุปข้อดีและจุดที่ควรพัฒนา จากการนาแนวปฏิ บัติที่ดี
ไปใช้ป ระโยชน์ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่นาเรื่องการพัฒ นา e-Learning ไปใช้ สรุปผลการใช้ประโยชน์
ได้แก่ การน า e-Learning ไปใช้ ประโยชน์จากการใช้ ปัญ หา/อุปสรรค/ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ (ดย
5.1.5-9)
คณะกรรมการจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ในรูปแบบเล่มรายงานและ
ไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี มีการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาประจาปีของคณะฯ (ดย 5.1.4-3) นอกจากนี้ ยัง
นาไปเผยแพร่ในเวบไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ไปยังบุคลากรภายใน
และบุคคลทั่วไปสามารถนาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ ไปปฏิบัติใช้จริงกันต่อไป (ดย 5.1.5-14)
6. กำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน
คณะดุริย างคศาสตร์มี แผนบริ ห ารและพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล ทั้ งบุคลากรสายวิช าการและสาย
สนับสนุน ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ มีการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะพร้อมๆ กับแผนการดาเนินงานอื่นๆ จัดทาโดยถอดจากแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ ข้อมูลอัตรากาลังอาจารย์และบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ 5 ปีข้างหน้า มีการวิเคราะห์
อัตรากาลังที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกาหนด และวางแผนในการจัดเตรียมบุคลากรสาหรับ
ระยะ 5 ปี เพื่ อพั ฒ นาและรั ก ษาบุ คลากรอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และใช้ เป็ น แผนเพื่ อประกอบการจั ดสรร
อัตรากาลัง ผลการสารวจความต้องการในการอบรม (Training Needs) (ดย 5.1.6-1) นอกจากนี้ ยังมีระบบ
และกลไกการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งมีการกากับติดตามผลการ
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ดาเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ (ดย 5.1.6-2)
แผนบริหารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่ อวัน ที่ 2 ตุ ล าคม 2558 (ดย 5.1.6-3) มีก าร
ดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก จานวน 2 ทุน และอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จานวน
4 ทุน สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 คน พัฒ นาศักยภาพ
โดยการจัดโครงการอบรมและสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมโครงการที่หน่วยงานอื่นจัด จานวน 23 คน ส่งเสริม
สนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและทาผลงานวิชาการ งบประมาณ ทั้ง
จากภายในและภายนอกสถาบัน รวม 3,957,849.20 บาท คิดเป็นสัดส่วนต่ออาจารย์ ประจา 1 คน เท่ากับ
141,351.76 บาท ทั้งนี้ รายงานผลรอบ 12 เดือน มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน จานวน 25
ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด คิดเป็ นร้อยละ 83.33 (ดย 5.1.6-4) คณะกรรมการบริห ารคณะฯ เสนอ
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ติดตามความคืบหน้าของบุคลากรที่ได้รับ
งบประมาณทุนสนับสนุนศึกษาต่อ และการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งงานบุคคลได้ดาเนินการติดตาม
1 ครั้ง และรายงานผลความคืบหน้ารายบุคคลให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ ทราบ (ดย.5.1.6-5)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.6-6) จากการ
ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน มีการดาเนินงานตามแผนฯ โดยเน้นการสนับสนุนอาจารย์ให้มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ มีอาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้นจานวน 2 คน นอกจากนี้ ยัง
จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (ดย
5.1.6-7) ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะฯ เสนอแนวทางพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสนับสนุน
การเข้าสู่กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และกาหนดจัดโครงการอบรมผู้บริหาร
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านดนตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร และการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ ยังมีแผนการธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจบุคลากรทั้งในเรื่องจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าปรับประสบการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นขวัญ
กาลังใจให้แก่บุคลากร จัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบสวัสดิการ ร้อยละ 18 ของเงินสมทบตามฐานเงินเดือน
ก.บ.พ. ซึ่งบุคลากรจะได้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุ ตร กองทุน สารองเลี้ ยงชีพ กองทุนประกันสั งคม ค่าชดเชยกรณี เกษียณหรือ
ลาออก (ดย 5.1.6-8)
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7. ดำเนิน งำนด้ ำนกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนของคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณ ภำพ
และกำรประเมินคุณภำพ
คณะดุริยางคศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะฯ ที่ได้ปรับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณ ภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ และการประเมินคุณ ภาพ (ดย
5.1.7-1) ตามระบบและกลไกมีวิธีการดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ โดยกาหนดให้คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา
(ดย 5.1.7-2) จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.1.7-3) โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558 (ดย 5.1.7-4) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559
วันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.7-5) กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (ดย 5.1.7-6) จัดทา
ปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ดย 5.1.7-7) และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อน
ให้การดาเนินงานทุกพันธกิจบรรลุตามเป้าหมาย (ดย 5.1.7-8) โดยได้ติดตามให้ผู้รับผิดชอบจัดทาระบบและ
กลไกการดาเนินงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับคณะฯ ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ดย 5.1.7-9) และพิจารณา
แผนการดาเนินงานต่างๆ โดยระบุตัวชี้วัดตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร
คุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) และดาเนินการกิจกรรม/แผนต่างๆ ตาม
ขั้นตอนและปฏิทินดาเนินงานเป็นแนวทางและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับแผนการดาเนินงาน
และกิจกรรม/โครงการ โดยในระดับกิจกรรม/โครงการมีการกาหนดขั้นตอน PDCA และปฏิทินการดาเนินงาน
ทุกขั้น ตอนอย่ างชัดเจนในแบบฟอร์มการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะและโครงการของนักศึกษา เสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ พิ จ ารณา ทั้ งนี้ แผนการด าเนิ น งานปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 และแผนการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 8/2559 วันที่ 23 กันยายน 2559
2. การตรวจสอบคุณภาพ มีการกากับติดตามให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่วางไว้ โดย
กาหนดติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีละ 3 ครั้ง ปีการศึกษา 2559 มีการติดตาม
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ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ผลักดันการดาเนินงานตามแผนพัฒนา เช่น ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์
ประเภทการแสดง และจัดทาประกาศและระเบียบรองรับการประเมินผลงานสร้างสรรค์ ของคณะฯ และ
นาไปใช้ในการประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการแสดงก่อนการเผยแพร่ (ดย 5.1.7-10) ครั้งที่ 2 รอบ 9
เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมาตรการ
ผลักดันการดาเนินงานตามแผนพัฒนา เช่น การจัดทารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
(ดย 5.1.7-11) และครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาฯ ในรายงานการ
ประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2559 (ดย 5.1.7-12)
3. การประเมินคุณภาพ ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการกากับติดตามเป็นระยะ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีข้อเสนอแนะและนามาปรับปรุงหรือผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ เมื่อได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว คณะฯ จะนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 มาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ต่อไป
สาหรับการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้กาหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานตามแผน และได้ปฏิบั ติงานตามแผนคุณภาพที่ได้กาหนดไว้ โดยมีผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.08 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมินเท่ากับ
4.06 คะแนน (ดย 5.1.7-13) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลประเมินสูงขึ้น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นผลอันเกิดขึ้นจากการที่คณะฯ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และได้ดาเนินการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ การผลิ ตและการเผยแพร่
ผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการปรับระบบและกลไกในการวิเคราะห์และประเมินผลสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามแผนปีปัจจุบั นและการจัดทาแผนดาเนินงานปีต่อไป จากเดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกรกฎาคม
เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินในปีการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแผนให้ทันก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)

225

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำร
ดย 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปรับแผน) พ.ศ. 2559 –
2562 และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
ดย 5.1.1-2 ผลการวิเคราะห์ Canvas Model
ดย 5.1.1-3 แผนยุทธศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปรับแผน) พ.ศ. 2559 –
2563 และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
ดย 5.1.1-4 ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2559
ดย 5.1.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23
กันยายน 2559 เห็นชอบแผนดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดย 5.1.1-6 แผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจาปี พ.ศ. 2559-2563
ดย 5.1.1-7 รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดย 5.1.1-8 รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
ดย 5.1.1-9 การติดตามผลการดาเนินงานตามแผน ปีละ 3 ครั้ง
ดย 5.1.1-10 รายงานผลตามแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดย 5.1.1-11 รายงานผลตามแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดย 5.1.1-12 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดย 5.1.1-13 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบ 9 เดือน)
ดย 5.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์
(วาระรายงานสถานภาพทางการเงิน) (ครั้งที่ 9/2559, 10/2559, 11/2559, 1/2560)
ดย 5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระพิจารณารายงานผลต้นทุนต่อหน่วย
แต่ละหลักสูตรและรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ดย 5.1.2-3 (1) สรุปผลการสารวจคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
ดย 5.1.2-3 (2) สรุปผลการสารวจคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาโท
ดย 5.1.2-4 ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันอื่น
ดย 5.1.3-1 คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 015/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดย 5.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 2
ตุลาคม 2558 วาระพิจารณา - แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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หมำยเลข
ดย 5.1.3-3
ดย 5.1.3-4

ดย 5.1.3-5
ดย 5.1.3-6

ดย 5.1.3-7
ดย 5.1.3-8

ดย 5.1.3-9
ดย 5.1.4-1
ดย 5.1.4-2
ดย 5.1.4-3
ดย 5.1.4-4
ดย 5.1.4-5
ดย 5.1.4-6
ดย 5.1.4-7
ดย 5.1.4-8
ดย 5.1.4-9
ดย 5.1.4-10
ดย 5.1.4-11
ดย 5.1.4-12
ดย 5.1.4-13

รำยกำร
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2559 วาระพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2559 วาระพิจารณารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณา - รายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 9 เดือน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2554
ประกาศและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี 2560
ประกาศกาหนดการในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
การประกาศกาหนดการสอบของนักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาคการศึกษา
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่างๆ
คารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะฯ
รายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี
รายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระบบและกลไกในการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2559
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1499/2558 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และให้รักษาราชการแทน
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 027.2/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบ
อานาจหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี
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หมำยเลข
ดย 5.1.4-14
ดย 5.1.4-15
ดย 5.1.4-16

ดย 5.1.4-17
ดย 5.1.4-18
ดย 5.1.4-19
ดย 5.1.4-20
ดย 5.1.4-21
ดย 5.1.4-22
ดย 5.1.5-1
ดย 5.1.5-2
ดย 5.1.5-3
ดย 5.1.5-4
ดย 5.1.5-5
ดย 5.1.5-6
ดย 5.1.5-7
ดย 5.1.5-8
ดย 5.1.5-9
ดย 5.1.5-10

รำยกำร
โครงสร้างการบริหารงานคณะดุริยางคศาสตร์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและ
การกาหนดตาแหน่ง พ.ศ. 2559
คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1647/2557 เรื่อง มอบหมายอานาจหน้าที่ให้คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร
หลักฐานการเผยแพร่จรรยาบรรณ
รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลนักศึกษาพิการ
รายงานผลแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 025/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการ
จัดการความรู้
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ คณะดุริยางคศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
กิจกรรมอบรมการพัฒนา e-learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี
การนาองค์ความรู้จากการจัดการความรู้การพัฒนา e-learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้านดนตรีไปใช้ประโยชน์ บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมอบรมการเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
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หมำยเลข
ดย 5.1.5-11
ดย 5.1.5-12
ดย 5.1.5-13
ดย 5.1.5-14
ดย 5.1.6-1
ดย 5.1.6-2
ดย 5.1.6-3
ดย 5.1.6-4
ดย 5.1.6-5
ดย 5.1.6-6
ดย 5.1.6-7
ดย 5.1.6-8
ดย 5.1.7-1
ดย 5.1.7-2
ดย 5.1.7-3
ดย 5.1.7-4
ดย 5.1.7-5

ดย 5.1.7-6
ดย 5.1.7-7
ดย 5.1.7-8
ดย 5.1.7-9
ดย 5.1.7-10

รำยกำร
การนาองค์ความรู้จากการจัดการความรู้การเขียนและการนาเสนอรายงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีไปใช้ประโยชน์ บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานรับสมัครบุคลากร และงาน
กิจกรรมพัฒนากาเรียนการสอน
กิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
www.music.su.ac.th
ข้อมูลบุคลากรสาหรับจัดทาแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การติดตามความคืบหน้าของบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนศึกษาต่อและการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23
กันยายน 2559 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2559
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
จัดทาปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2559
ระบบและกลไกการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6
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หมำยเลข

ดย 5.1.7-11

ดย 5.1.7-12

ดย 5.1.7-13

รำยกำร
กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2560 พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2560 พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา
2557 - 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
กระบวนการ

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
กำรดำเนินกำร
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มำตรฐำน

1

มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :
เป้าหมายของปีนี้ :
เป้าหมายปีต่อไป :

6 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :











5 คะแนน
4 คะแนน
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง:
1. มี ร ะบบและกลไกในกำรกำกั บ กำรดำเนิ น กำรประกั น คุ ณ ภำพหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
คณะดุ ริย างคศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดับหลั กสู ตร โดย
มอบหมายคณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของทุกหลักสูตรผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ (ดย 5.2.1-1 และ ดย
5.2.1-2) นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรและประกาศหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อบริหารจัดการการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดย 5.2.1-3, ดย 5.2.1-4,
ดย 5.2.1-5, ดย 5.2.1-6, ดย 5.2.1-7 และ ดย 5.2.1-8) โดยคณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ร่วมประชุมจัดทาแผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร (ดย 5.2.1-9) แผนผังการดาเนินงานหลักสูตร
ปฎิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ดย 5.2.1-10) และกาหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการวางแผน การติดตามและการทบทวนการดาเนินงานให้ครอบคลุม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานทุกกระบวนการ และส่งเสริมให้มีความรู้ค วามเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามระบบให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ (ดย 5.2.1-11)
ระบบและกลไกกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะดุริยางคศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การ
วางแผนการดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจา
คณะมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดาเนินงานของหลักสูตร (2) การรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรรายงานผลการวางแผน การ
ติดตามและการทบทวนการดาเนิ น งานของหลั กสูตร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิช าการของคณะฯ ปี
การศึกษาละ 6 ครั้ง (3) การรายงานผลเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา โดย
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะปีการศึกษาละ 3 ครั้ง (4) การจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) เสนอคณบดี
พิจารณาภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา (5) การประเมินผลการดาเนินงานของหลั กสูตรตามแนว
ปฏิบั ติและกรอบระยะเวลาที่มหาวิท ยาลัย ศิลปากรกาหนด และ (6) การรายงานผลการประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร หลังจากรับการประเมินคุณภาพภายใน ทุกหลักสูตรนาผลประเมินคุณภาพภายใน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒ นาการดาเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป (ดย
5.2.1-10)
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นอกจากนี้ คณะดุริยางคศาสตร์ยังมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ สนับสนุนให้คณาจารย์
เข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สายศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 และเข้า
รับการอบรมระบบคุณภาพการศึกษาอื่นๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น AUN QA และ EdPEX เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการ
เป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เสริมสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดี
ในการใช้ งานและการน าส่ ง ข้ อ มู ล ระบบภาวะการมี งานท าของบั ณ ฑิ ต (ระบบของ สกอ.) เมื่ อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม 2560
2. มี ค ณะกรรมกำรก ำกับ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปตำมระบบที่ ก ำหนดในข้ อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายคณะกรรมการวิชาการในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงานให้
เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีประธานคณะกรรมการ
บริห ารหลักสู ตรร่วมเป็น คณะกรรมการวิชาการเพื่อทาหน้าที่ในการประสานงานด้านการประกันคุณ ภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร (ดย 5.2.1-2) โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
(1) กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน โดยคณะกรรมการวิชาการ ติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นาผลประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรปี
การศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-1, ดย 5.2.2-2, ดย 5.2.2-3, ดย 5.2.2-4 และ ดย 5.2.2-5)
(2) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร โดยคณะกรรมการวิชาการติดตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงาน และเสนอผลดังกล่าวกลับมายัง
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา ปีการศึกษาละ 6 ครั้ง ดังนี้
คณะกรรมการวิช าการในการประชุม ครั้ง ที่ 6/2559 เมื่อ วัน ที่ 27 มิถุน ายน 2559 ติด ตามการ
ดาเนิน งานของหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรวางแผนการ
ดาเนิ น งานของหลั กสูตรก่อนเปิ ดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-6) โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการดาเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 (ดย 5.2.2-7)
คณะกรรมการวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559 เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2559 ติ ด ตามการ
ดาเนิน งานของหลัก สูตร ครั้งที่ 2 ปีก ารศึก ษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรติด ตามการ
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ดาเนิ น งานของหลั ก สู ต รภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2559 (ดย 5.2.2-8) โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการดาเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่
9/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (ดย 5.2.2-9)
คณะกรรมการวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2559 เมื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2559 ติ ด ตามการ
ดาเนิน งานของหลักสูตร ครั้งที่ 3 ปีการศึก ษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูต รทบทวนการ
ดาเนิ น งานของหลั กสู ตรภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-10) โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการดาเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 (ดย 5.2.2-11)
คณะกรรมการวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2559 เมื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2559 ติ ด ตามการ
ดาเนิน งานของหลักสูตร ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรวางแผนการ
ดาเนิ นงานภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-10) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรได้รายงานผลการดาเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2560 (ดย 5.2.2-11)
คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ติดตามการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการดาเนินงานของ
หลั กสู ต รภาคการศึกษาปลาย ปี การศึก ษา 2559 (ดย 5.2.2-12) โดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรทุ ก
หลักสูตรได้รายงานผลการดาเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2560 (ดย 5.2.2-13)
คณะกรรมการวิช าการในการประชุม ครั้ง ที่ 4/2560 เมื่อ วัน ที่ 1 มิถุน ายน 2560 ติด ตามการ
ดาเนิน งานของหลักสูตร ครั้งที่ 6 ปีการศึก ษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารหลักสูต รทบทวนการ
ดาเนิน งานของหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย และการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-14)
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการดาเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการ
วิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ดย 5.2.2-15)
(3) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำรประจำคณะ โดย
สรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร รายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะทุกภาคการศึกษา ดังนี้ รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภาค
การศึกษาต้น (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) เสนอ
คณะกรรมการประจาคณะพิจ ารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 6 กุม ภาพันธ์ 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ ทุกหลักสูตรเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาให้แล้วเสร็จตามกาหนด และมอบหมาย
คณะกรรมการวิชาการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ไปพัฒนาการ
ดาเนินงานในระดับคณะและหลักสูตรโดยการถอดบทเรียนเรื่องคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
และการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สังเคราะห์ร่วมกับแนวปฏิบัติของหลักสูตรอื่นในสาขาและ/หรือ
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แขนงวิชาเดียวกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกทั้ง 2 เรื่องนี้ในระดับคณะ/สถาบัน ซึ่งคณะกรรมการ
วิชาการได้ดาเนิ นแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ดย 5.2.2-16 และ ดย
5.2.2-17) รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ 2 รอบ 9
เดือน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้ทุกหลักสูตรติดตามผลการ
ดาเนินงานและนามาใช้ในการประเมินกระบวนการดาเนินงานปีการศึกษา 2559 และให้เร่งรัดการติดตามผล
สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ รวมทั้งมอบหมายหลักสูตรที่ต้องการเสนอแผนอัตรากาลังให้จัดทาบันทึก ข้อความเสนอคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ซึง่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ได้เสนอขอเพิ่มอาจารย์ประจาจานวน
1 อัตรา ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 (ดย
5.2.2-18 และ ดย 5.2.2-19) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา
ปลาย (ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) เสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ลงใน มคอ.7 (ดย 5.2.2-20)
(4) กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ. 7) โดยคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ติดตามให้หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) เสนอคณบดีพิจารณา ซึ่งจะครบกาหนด 60 วันหลั งจากสิ้นสุดปีการศึกษาในวันที่ 27
กรกฎาคม 2560 โดยทุกหลักสูตรสามารถดาเนินการจัดทารายงานได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ดย 5.2.2-21)
(5) กำรประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนของหลักสูตร โดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่
5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการจานวน 3 คน
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และคณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. กาหนดวันประเมินหลักสูตรภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โดยทุกหลักสูตรสามารถจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตามแนวทางที่กาหนด (ดย 5.2.2-21, ดย 5.2.222 และ ดย 5.2.2-23)
(6) กำรรำยงำนผลกำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำร
ประจำคณะ โดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ติดตามให้
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2559 เสนอ
คณะกรรมการบริห ารในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวัน ที่ 30 สิ งหาคม 2560 (ดย 5.2.2-21 และ ดย
5.2.2-24)
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3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
คณะดุริย างคศาสตร์จั ด สรรทรัพ ยากรเพื่ อพั ฒ นาหลั กสู ตรและการจัด การเรียนการสอน พั ฒ นา
นักศึกษาและบัณฑิตให้มี คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พัฒ นาศักยภาพของอาจารย์ป ระจาหลักสูตร ผู้ส อน และบุคลากร ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2559 และ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การติดตามคุณภาพ
บัณฑิตและการจัดสรรทุนการศึกษา การสอบคัดเลือกนักศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกคนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ทุนอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นปีละ 1 ทุน โดยให้ยื่นความจานงค์ขอศึกษาล่วงหน้า การขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิช าการ มี การเร่ งรั ด ให้ อ าจารย์ที่ มี คุณ สมบั ติค รบยื่ น ขอก าหนดตาแหน่ งโดยการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับคณบดีเป็นรายบุคคล และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่
ได้รับกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จานวน
10,000 บาท และศาสตราจารย์ จ านวน 15,000 บาท ตลอดจนสนับสนุ นงบประมาณด้านงานวิจัยเพื่ อ
สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเงิน
รางวัลสาหรับการเผยแพร่ผลงาน (ดย 5.2.3-1 และ ดย 5.2.3-2) นอกจากนี้ยังได้สนับสนุน งบประมาณใน
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม
2559 – วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (ดย 5.2.2-23 และ ดย 5.2.3-3)
การจั ดสรรทรัพยากรด้านบุ คคล มีคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรทาหน้าที่ในการบริห ารจัดการ
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการประสานงานการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมิน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
เจ้ าหน้ าที่ งานกิ จ การนั กศึ กษาดู แลการให้ ค าปรึก ษาทางวิช าการและการใช้ ชีวิต แก่ นั กศึ กษา งานบุ ค คล
ประสานงานด้านการรับ การแต่งตั้ง การบริหาร การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ งานสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทาหน้าที่ในการประสานงานและให้คาปรึกษาด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ งานพัสดุดูแลด้าน
การจัดหาและบารุงรักษาอุปกรณ์การศึกษา และบรรณารักษ์ห้องสมุดดนตรีดูแลด้านทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากนี้คณะดุริยางคศาสตร์ยังมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการ
พั ฒ นาศั กยภาพอย่ างต่ อเนื่ อ ง เช่น การอบรมเชิ งปฏิ บั ติการการจั ดท า e-learning โครงการแลกเปลี่ ย น
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คณาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากร เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐ อเมริกา และการเพิ่มศักยภาพในการบริห ารหลักสูตรโดยการเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลั กสู ตรผู้ ป ระเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในและเข้ารับการอบรมระบบคุณ ภาพการศึกษาอื่น ๆ
รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละหลักสูตรได้ระดมความคิดเห็นในการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมภายในหลักสูตรและได้แลกเปลี่ ยนมุมมองกับหลั กสู ตรอื่นๆ ภายในคณะฯ ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจาปี ซึ่งจะมีการนาข้อมูลจากการระดมความคิดของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้
หลัก Canvas Analysis เพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของคณะและหลักสูตร และนามาพัฒนาแผนกลยุ ทธ์
และปรับปรุงหลักสูตร (ดย 5.2.3-4, ดย 5.2.3-5 และ ดย 5.2.3-6)
การจัดสรรทรัพยากรด้านเครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกมีห้องซ้อม ห้องอัดเสียง อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีไว้ให้บริการสาหรับการเรียนการสอน และการทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ดย 5.2.3-7)
สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดข้อจากัดด้านกายภาพ โดย
มีฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ JSTOR ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ PROQUEST ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos
Music Library ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ดย
5.2.3-8) มีระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรสายวิชาการ (ดย 5.2.3-9) ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ดย 5.2.3-10)
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และระบบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางเว็บไซต์คณะ
ดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th (ดย 5.2.3-11)
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
คณะดุ ริ ย างคศาสตร์ ด าเนิ น งานตามแนวทางปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ดย 5.2.2-22) โดยกาหนดให้
ทุกหลั กสู ตรจัดทารายงานการประเมิน ตนเองซึ่งเป็นรายงานการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรแล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 ซึ่งทุกหลักสูตรได้ดาเนินการแล้วเสร็จเสนอ
คณบดีลงนามเห็นชอบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และกาหนดให้ทุกหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ดย 5.2.2-23) ดังนี้
หลั กสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่ 26
กรกฎาคม 2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.31 คะแนน อยู่ในระดับดี (ดย 5.2.4-1)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่
29 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.13 คะแนน อยู่ในระดับดี (ดย 5.2.4-2)
รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่ 2 สิงหาคม
2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.49 คะแนน อยู่ในระดับดี (ดย 5.2.4-3)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่ 3 สิงหาคม
2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.25 คะแนน อยู่ในระดับดี (ดย 5.2.4-4)
หลั กสู ตรดุริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรีเชิงพาณิ ช ย์ ประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาวัน ที่ 4
สิงหาคม 2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน อยู่ในระดับดี (ดย 5.2.4-5)
ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมิน หลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการประจาคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปพัฒนาและปรับปรุง
ผลการดาเนินงานของทุกหลักสูตรให้ดีขึ้น (ดย 5.2.2-24)
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพ
ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
คณะดุริยางคศาสตร์ กาหนดให้ ทุกหลักสูตรนาผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริห ารคณะฯ มาจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา 2559 โดยให้ ว างแผนการจัด กิจ กรรม/โครงการต่า งๆ ให้ส อดคล้อ งกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และทิศทางการบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย (ดย
5.2.2-1, ดย 5.2.2-2, ดย 5.2.2-3, ดย 5.2.2-4 และ ดย 5.2.2-5) นอกจากนี้ยังมีมาตรการผลักดันการ
ดาเนินงานในระดับคณะฯ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร จากการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่า (1) การปรับปรุงการดาเนินงานบางด้านยัง
ไม่สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จึงได้ปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ ส ามารถนาผลประเมินมา
ปรับปรุงได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุด ท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร (2) การ
รวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์และข้อมูลที่ทันสมัย
ในปีการศึกษา 2559 จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ป ระจ าหลั กสู ตรและอาจารย์ ป ระจา เพื่อการบริห ารจัดการด้านบุคลากรและการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากรสายวิชาการ ครอบคลุมทั้งด้านประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ รางวัลและ
เกียรติยศ รายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษา office hour การบริการวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน (3) ความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการแสดง ในปีการศึกษา
2559 จึงได้จัดทาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการแสดง โดยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้นา
เกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลงานสร้างสรรค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ
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(4) คณะและหลักสูตรให้ความสาคัญต่อการพัฒ นาคุณวุฒิ การศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาของคณะมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ได้รับการกาหนดตาแหน่งทางวิช าการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 2 คน ส่งผลให้คะแนนการประเมินของหลักสูตรฯ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีผลประเมิน 4
คะแนน ปรับเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมิน 3 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีผลประเมิน 4.44 คะแนน
ปรับเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมิน 3.33 คะแนน และคะแนนประเมิน โดยรวมของหลักสูตร
เท่ากับ 3.31 คะแนน ปรับเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมิน 3.12 คะแนน (ดย 5.2.5-1 และ ดย
5.2.5-2)
สาหรับการพัฒนาการดาเนินงานปีการศึกษา 2560 จากผลประเมินปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2560 ให้ ข้อเสนอแนะแก่ห ลั กสู ตรและมี
มาตรการผลักดันการดาเนินงานทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรมีจากการ
ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (ดย 5.2.2-24)
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะดุริยางคศาสตร์ปีการศึกษา 2559 พบว่า ทุกหลักสูตรผ่าน
การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ.กาหนด และมีผลประเมินคุณภาพ
ในระดับ ดี โดยมีผ ลประเมิน ดั งนี้ หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง มี ผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.31 คะแนน (ดย 5.2.4-1) หลั กสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาสั งคีตวิจัยและ
พัฒนา มีผลการประเมินเท่ากับ 3.13 คะแนน (ดย 5.2.4-2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงดนตรี มีผลการประเมินเท่ากับ 3.49 คะแนน (ดย 5.2.4-3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี แ จ๊ ส มี ผ ลการประเมิ น เท่ ากั บ 3.25 คะแนน (ดย 5.2.4-4) และหลั ก สู ต รดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ มีผลการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน (ดย 5.2.4-5)
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
หมำยเลข
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ดย 5.2.1-1 ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ดย 5.2.1-2 คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 011/2560 เรื่องคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
ดย 5.2.1-3 คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 033/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิาการแสดงดนตรี
ดย 5.2.1-4 คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 034/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
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หมำยเลข
ดย 5.2.1-5
ดย 5.2.1-6
ดย 5.2.1-7
ดย 5.2.1-8
ดย 5.2.1-9
ดย 5.2.1-10
ดย 5.2.1-11
ดย 5.2.2-1

ดย 5.2.2-2

ดย 5.2.2-3

ดย 5.2.2-4

ดย 5.2.2-5

ดย 5.2.2-6

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 027.1/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 036/2557 เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
คาสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 011.2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
ประกาศหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
แผนผังการดาเนินงานหลักสูตรและปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
วาระและแบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะฯ
ปีการศึกษา 2558
แผนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีปี
การศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะฯ
ปีการศึกษา 2558
แผนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิง
พาณิชย์ ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ปีการศึกษา 2558
แผนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ปีการศึกษา 2558
แผนพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 วาระ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการดาเนินงานของหลักสูตรก่อนเปิด
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
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หมำยเลข
ดย 5.2.2-7

ดย 5.2.2-8

ดย 5.2.2-9

ดย 5.2.2-10

ดย 5.2.2-11

ดย 5.2.2-12

ดย 5.2.2-13

ดย 5.2.2-14

ดย 5.2.2-15

ดย 5.2.2-16

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
วาระพิจารณาการวางแผนการดาเนินงานของหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 วาระพิจารณาผลการติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการดาเนินงานภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
วาระพิจารณาผลการทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2559 และวางแผนการดาเนินงานภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
วาระพิจารณาผลการติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วาระพิจารณาผลการทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2560 วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
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หมำยเลข
ดย 5.2.2-17

ดย 5.2.2-18

ดย 5.2.2-19

ดย 5.2.2-20

ดย 5.2.2-21

ดย 5.2.2-22
ดย 5.2.2-23
ดย 5.2.2-24

ดย 5.2.3-1
ดย 5.2.3-2
ดย 5.2.3-3
ดย 5.2.3-4
ดย 5.2.3-5
ดย 5.2.3-6
ดย 5.2.3-7

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วาระพิจารณาถอดบทเรียนเรื่องคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2560 วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25
กรกฎาคม 2560 วาระพิจารณาการขอเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2560 วาระพิจารณารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3
รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทา มคอ.7 และประเมินคุณภาพ ปี
การศึกษา 2559 และจัดทาแผนพัฒนาปีการศึกษา 2560
แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2559
คาสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1223/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2560 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ
แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีศึกษา 2559
แผนผังโครงสร้างองค์กร ปีการศึกษา 2559
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาวิชาการวิชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการวิเคราะห์ Canvas Analysis เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงหลักสูตร
ข้อมูลอาคารสถานที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
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หมำยเลข
ดย 5.2.3-8
ดย 5.2.3-9
ดย 5.2.3-10
ดย 5.2.3-11
ดย 5.2.4-1
ดย 5.2.4-2
ดย 5.2.4-3
ดย 5.2.4-4
ดย 5.2.4-5
ดย 5.2.5-1
ดย 5.2.5-2

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแสดงดนตรี ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีเชิงพาณิชย์ ปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
วาระพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรระดับปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2559

สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ผลกำรประเมิน

5.1

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน

5.2

6 ข้อ

5 ข้อ

4 คะแนน

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

9/2 = 4.50 คะแนน
ระดับคุณภาพดี
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ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
จุดเด่น
1. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีการนาข้อมูลจากการระดมความคิดของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้หลัก Canvas Analysis
เพื่อค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของคณะและหลักสูตร และนามาพัฒนาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงหลักสูตรในปี
2559
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในระยะยาวอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
2. หาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเงิน
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน รวมถึงการสนั บสนุนให้ มีส่ วนร่วมรับผิ ดชอบในการบริห ารหลั กสู ตรและการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละด้าน
4. สนับสนุนการนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. มา
ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน และทิศทำงกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง
ตัวหำร

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนน
ประเมิน
3.01

3.01
คะแนน
ร้อยละ 32

16.51
5
8
28
6

3.30 คะแนน

3.30

ร้อยละ 28.57

1.79

ร้อยละ 21.43

1.34

1.61

1.61

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 15

ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

< 18 : 1
และ
> 20 : 1

-

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

28

-

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย

5.00

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

100,000
บาท/คน

2,731,250.00

101,157.41
บาท/คน

5

27
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ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง
ตัวหำร

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ 40

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)

12.60
28

ร้อยละ 45

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

5
5.00

7 ข้อ

7 ข้อ

องคประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

5
5.00

องคประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน
ประเมิน

5
4.50

7 ข้อ

7 ข้อ

7 ข้อ

5

6 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

4

กำรดำเนินงำนระดับดี
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กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
องค์
ประกอบ
ที่

ผลกำรประเมิน

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

1

6

1.58

5.00

3.30

3.01

กำรดำเนินงำนระดับพอใช้

2

3

5.00

5.00

5.00

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

3

1

-

5.00

-

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

4

1

-

5.00

-

5.00

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

5

2

-

4.50

-

4.50

กำรดำเนินงำนระดับดี

รวม

13

4

7

2

2.44

4.86

4.15

4.00

กำรดำเนินงำนระดับดี

คะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมิน

กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำน
ต้องปรับปรุง
ระดับดีมำก
ระดับดี
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ทิศทำงกำรพัฒนำ
3.1 เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว
แผนกำรพัฒนำ

2560

2561

ปีงบประมำณ
2562
2563

2564

1. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็น
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรที่เปิดใหม่และ
หลักสูตรเดิม และเปิดสอนในรูปแบบ Modular
System
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF และ
หลักสูตรเชิงบูรณาการที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. แผนพัฒนาด้านกายภาพ
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพือ่ เข้าสู่ตลาดเเรง
งานในประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบนักศึกษาสมทบ
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3.2 แผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย
แผนกำรพัฒนำ
1. พัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็น
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้ง
หลักสูตรที่เปิดใหม่และ
หลักสูตรเดิม และเปิดสอน
ในรูปแบบ Modular
System
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน TQF และ
หลักสูตรเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ

ระยะสั้น (1 – 2 ปี)
1. เปิดหลักสูตร
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และพัฒนา
หลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
เปิดใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปี
การศึกษา 2561

ระยะกลำง (3 – 5 ปี)

ระยะยำว (5 – 10 ปี)

1. ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกิจบันเทิง เปิดใช้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา
2562
2. เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง เปิดใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่
1 ในปีการศึกษา 2562

1. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การแสดงดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีแจ๊ส (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564)

1. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องซ้อม
ดนตรีให้มีทัศนียภาพสวยงาม
ทันสมัย พร้อมอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีดนตรีที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (ปี
การศึกษา 2559-2560)
2. ทาแผนและขออุมัติการใช้พื้นที่
หอประชุมใหญ่วิทยาเขตวังท่า
พระ เพื่อการแสดงดนตรีตาม
ตารางกิจกรรมดนตรีประจาปี เริ่ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น
ไป
4. เตรียมความพร้อม
1. โครงการเครือข่ายดนตรี
นักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดเเรง อาเซียน (ปีงบประมาณ 2559-60)
งานในประชาคมอาเซียน
2. จัดทาข้อตกลง/ความร่วมมือ
และนานาชาติ
ทางวิชาการ (MOU) กับ

1. ทาแผนและขออนุมัตจิ ัดซื้อ
ที่ดินบริเวณรอบๆคณะ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2561-2563
2. ดาเนินการเสนอเรื่องขอต่อ
สัญญาการใช้พื้นที่ศูนย์
สันสกฤตอีก 5 ปี (ปี 25612566)

1. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565)
2. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจยั และ
พัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565)
1. ทาแผนและขออนุมัติ
ก่อสร้างตึกอาคารเรียนและ
อาคารศูนย์กลางเครือข่าย
ดนตรีสร้างสรรค์ฯ บนที่ดิน
ของคณะ

3. แผนพัฒนาด้านกายภาพ

1. แผนส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถโดดเด่นไปร่วม
การแข่งในการประกวดดนตรี
เวทีชั้นนาระดับอาเซียนและ

1. ศูนย์กลางเครือข่ายดนตรี
สร้างสรรค์และฐานข้อมูล
ดิจิตอลด้านดนตรีอาเซียน
2. จัดทาข้อตกลง/ความ
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แผนกำรพัฒนำ

ระยะสั้น (1 – 2 ปี)
สถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รับการจัด
อันดับใน QS World University
Ranking
3. โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
และคณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และประสบการณ์กบั
สถาบันชั้นนาในต่างประเทศ

5. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. หลักสูตรนักศึกษาสมทบ

โครงการต่อยอดหลักสูตรศิลป์ดนตรีเป็นหลักสูตรนักศึกษา
สมทบ

ระยะกลำง (3 – 5 ปี)
ระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ
2561-2563)
2. ฐานข้อมูลดิจิตอลด้านดนตรี
สร้างสรรค์ของคณาจารย์และ
ศิลปินอาเซียน
3. จัดทาข้อตกลง/ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รับการ
จัดอันดับใน QS World
University Ranking
4. โครงการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาและคณาจารย์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์กับสถาบันชั้นนา
ในต่างประเทศ
1. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรูด้ นตรีพื้นบ้านและดนตรี
ร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ระยะยำว (5 – 10 ปี)
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รับ
การจัดอันดับใน QS World
University Ranking
3. โครงการแลกเปลีย่ น
นักศึกษาและคณาจารย์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์กับสถาบันชั้น
นาในต่างประเทศ
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