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ค ำน ำ 
  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ขึ้นเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
ได้รายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ  

 
คณะดุริยางคศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะสามารถ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะฯ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 นับเป็นคณะวิชาล าดับที่ 10 

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ คณะดุริยางคศาสตร์เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร บริหารงานตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2559” มีหน้าที่
ในการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา และการบริการทางวิชาการในศาสตร์
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งการวิจัยและสร้างสรรค์  

ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ได้วางโครงการสร้างการบริหารงานขององค์กร เพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการในทุกๆ ด้านตามนโยบาย แผนงานที่ก าหนด และสภาวการณ์ปัจจุบันเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 - 2563)  

คณะดุริยางคศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะฯ ตั้งแต่ระดับการวางแผน การด าเนินงาน การติดตามประเมินผล และ
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 
ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
ผลการประเมินตนเองส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยพิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนดส าหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทาง เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 มำตรฐำน ผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 

2559 (คะแนนเต็ม 5) 
ผลกำรประเมินระดับคุณภำพ 

ปีกำรศึกษำ 2559 

1.  การผลิตบัณฑิต 3.01 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2.  การวิจัย 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3.  การบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

 รวม 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
คณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และในปี
การศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรใหม่จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ
ธุรกิจบันเทิง และจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
มีจ านวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเท่ากับ 
3.30 คะแนน 

ส าหรับการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ประจ า มีนโยบายและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีประกาศ
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อ ประกาศสนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้ และก าหนดให้การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าคณะฯ ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จึงท าให้มีผลการพัฒนาคณาจารย์ที่เห็น
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 2 คน ดังนั้น อาจารย์ผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวน 8 คน ร้อยละ 28.57  และมีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 6 คน ร้อยละ 21.43 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 28 คน 
นอกจากนี้ยังมีผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 4 คน ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1 คน และศึกษาต่อระดับปริญญาโทจ านวน 1 คน รวมทั้งอยู่ระหว่างการยื่นขอ
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ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 4 คน ซึ่งในจ านวนนี้เป็นผู้ยื่นขอใหม่ในปี
การศึกษา 2559 จ านวน 3 คน  

คณะฯ ยังค านึงถึงการจัดสรรจ านวนอาจารย์ประจ าให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา
อย่างไรก็ตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของคณะฯ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
เนื่องจากการเรียนการสอนทางด้านดนตรีเป็นวิชาเฉพาะ จึงต้องใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านดนตรี
ประกอบกับอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางสายวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และสามารถเชื่อมโยงความรู้จาก
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการแสดงและการท างานจริง 

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ 
และทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างเต็มที่ มีการจัดระบบและกลไกในการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา และให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า จัดท าแผนกิจกรรม
นักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ 

 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
คณะฯ ได้สร้างระบบและกลไกเพ่ือบริหารจัดการ สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของคณะฯ โดยจัดท าแผนบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านห้องซ้อม ห้องอัดเสียง เครื่องมือและเครื่องดนตรีเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยและการท างานสร้างสรรค์ ด้านห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศทางด้านดนตรี ฐานข้อมูล
ดนตรีออนไลน์ และฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย โดยการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุน
การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ และให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับนักศึกษา และยังเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศมาร่วมท า Masterclass and Workshop เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการวิจัย และสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสั่งสมประสบการณ์น ามาต่อ
ยอดในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร  
คณะฯ ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตาม

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะดุริยางคศาสตร์ ส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพและน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผน
กิจกรรมประจ าปี รวมถึงจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโดยค านึงถึงผลที่จะน ามาพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนและสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและนักศึกษา จึงท าให้โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการของคณะฯ มีหลายลักษณะ ทั้งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมด้านวิชาการ หลักสูตรอบรม
ระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป และการบูรณาการระหว่างกิจกรรมบริการวิชาการและการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจด้านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะดุ ริยางคศาสตร์ ได้

ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ โดย
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือผลักดันการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับแผนงานและระดับโครงการ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การจัดท าแผนงาน การก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนมี
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน รวมถึงการก าหนดและ
สร้างมาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการประกวดดนตรีแจ๊ส รางวัลถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Thailand Jazz Competition) ด้านมาตรฐานทาง
วิชาการและข้อก าหนดทางศิลปะในการแสดงดนตรี 

 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
คณะดุริยางคาสตร์ มีคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและนโยบาย

ต่างๆ ของคณะฯ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยมีกรอบอ านาจหน้าที่ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง 
มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
พร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 

มีการจัดท างบประมาณประจ าปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการรายงานสถานะทางการเงินเสนอคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ทุกเดือน โดยน า
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ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงทางการเงิน
ของคณะฯ มีส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และส านักงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

ตลอดจนมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ด าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนทั้ง
ในระดับคณะวิชาและระดับหลักสูตร ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ และ
น าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ 1 ส่วนน ำ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำของคณะดุริยำงคศำสตร์   
คณะดุริยางคศาสตร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2541 ภายใต้ชื่อ“โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยด าริของศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้วยความร่วมมือจากบุคคลในวงการดนตรีหลายท่าน นับเป็นคณะวิชาล าดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผู้อ านวยการคนแรก คือ เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์  

คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
แจ๊ส ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  เพ่ิมขึ้นเป็น
หลักสูตรที่สาม ในปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา และในปีการศึกษา 2557 คณะดุริยางคศาสตร์
ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 

คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดย
เน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่
ส าคัญอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติได้  

สิ่งต่างๆ เหล่านี้หล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความ
โดดเด่นทางด้านดนตรี ควบคู่ไปกับความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการที่สามารถน าไปประกอบอาชีพที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 
2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศำสตร์ มำตรกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 

2.1 ปรัชญำ 
ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ 
 
2.2 วิสัยทัศน์ 
คณะดุริยางคศาสตร์เป็นสถาบันดนตรีชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีความรู้รอบ และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
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2.3 แผนยุทธศำสตร์คณะดุริยำงคศำสตร์ ปีงบประมำณ 2559 – 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด

 สร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

 ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็น

ระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ

 ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ

สร้างสรรค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital Education 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:  
1. ร้อยละของหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ท่ีเพ่ิมขึ้น (joint degree/หลักสูตรบูรณาการ) 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
ยกระดับคุณภาพของหลักสตูร เพือ่สร้างผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสรมิให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF และหลักสูตร
เชิงบูรณาการทีส่อดคล้องตามมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

 2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งหลักสูตรที่เปดิ
ใหม่และหลักสตูรเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมและภูมภิาคอาเซียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 12 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
 3. พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการที่ส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค์และน าไปใช้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้จริง 

พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

1. ก าหนดแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพการผลติบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดให้มีกระบวนการบ่มเพาะนกัศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการลาออกโดยเฉพาะนักศึกษาปี
ที่ 1 และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 

 3. จัดให้มีระบบการตดิตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพือ่ให้ผู้เรียนมีความคดิ
สร้างสรรค ์

1. จัดให้มีระบบและกลไกในการสง่เสริมการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 2. ส่งเสรมิให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

 3. ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:  

3. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑติ 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาทกัษะ และผลการเรยีนรู้

ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการจดั

กิจกรรมร่วมกับสถาบันต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
 3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนและการ

สอบด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ 
 4. จัดท าแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของคณะดุริ

ยางคศาสตร ์
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กลยุทธ ์ มำตรกำร 
ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมนกัศึกษาด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1. พัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เกา่เพื่อเสรมิสร้างช่อง

ทางการสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้อง 
 2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานของ

บัณฑิตเพื่อการท างานในประเทศและอาเซยีน 
เสรมิสร้างให้มีความคดิสร้างสรรค ์คุณธรรมจรยิธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ คณุธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 2. สนับสนุนสวสัดิการนักศึกษา หอพักนักศึกษา 
ทุนการศึกษา และสถานท่ีรองรับการท ากิจกรรม 

 3. สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการสนับสนุนนักศึกษา
ให้ได้รับการยกย่องหรือเป็นที่ยอมรับแก่สังคมภายนอก 

 4. สร้างเครือข่ายกจิกรรมนักศึกษาระดับประเทศและ
อาเซียน 

 
ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:  

4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
5. คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งเรียนรู้ของคณะดุริยางคศาสตร์  
6. จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และบูรณาการ โดยการจัด

โครงการกิจกรรม Workshop และ Master class ซึ่งเน้นจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจากวิทยากรมืออาชีพชาวต่างประเทศ  
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อ

การเกิดความคิดสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 3. ส่งเสรมิความรูเ้รื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับ
ระดับชำติและนำนำชำติ 

เป้าประสงค์  :  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์:  
7. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
8. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

9. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของงบประมาณเงินรายได้ที่สนับสนุนด้านวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 1. ผลักดันให้เกดิผลงานวิจัย/สรา้งสรรค์ เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณชิย์ และได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติเพิม่ขึ้น 

 2. ส่งเสรมิขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจในการท า
วิจัย 

 3. บริหารจัดการต้นทุนวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอย่ำงเป็น

ระบบ 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: 

10. ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ
บริการวิชาการท้ังหมด 

11. ระดับคุณภาพของประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ระดับท่ี 1  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ระดับท่ี 2  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชนไปสู่การแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับท่ี 3  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรวิจัยและสรำ้งสรรค ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร 
บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการจัดการเรยีนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 

1. ส่งเสรมิการให้บริการวิชาการขา้มศาสตร์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที ่6 กำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติรวมทั้งกำรประยุกต์ใช้

เพื่อรักษำคุณค่ำและเพิ่มมูลค่ำในระดับชำติและนำนำชำติ 
เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: 

12. จ านวนรางวัลระดับชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

13. จ านวนรางวัลระดับนานาชาติที่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

14. จ านวนกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นผลเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

15. จ านวนโครงการประกวดหรือส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานการบูรณาการบริการทางวชิาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. เช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่น/ภมูิปัญญาไทยสู่สากลอันจะ
เป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาประเทศ  
2. จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ   

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศำสตร์ที ่7  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำร

สร้ำงสรรค์ 
เป้าประสงค์ 1 : บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: 

16. ร้อยละของงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่องบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน)  
17. ร้อยละความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคณะดุริยางคศาสตร์ 

 

กลยุทธ ์ มำตรกำร 
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงาน
หลากหลายรูปแบบ 

1. ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร 
ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น 

สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

1. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึง 
อัตลักษณ์และศักยภาพด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที ่8 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับ Digital Education 
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ
ด าเนินการต่างๆ 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: 

18. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด 
(ไม่นับงบประมาณแผ่นดิน)  

 
กลยุทธ ์ มำตรกำร 

จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมลู
สารสนเทศ 

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศส าหรับการด าเนินการต่างๆ 
ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีความเช่ือมโยง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน ตอบสนองต่อผู้ใช้บรกิาร 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบกำรเงินงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าประสงค์ : ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ   
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: 

19. ร้อยละของดอกผลที่ได้จากการลงทุน   
20. ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
21. มีระบบควบคุมภายในและมีการติดตามตรวจสอบประเมินผล  

 
กลยุทธ ์ มำตรกำร 

การเงินและงบประมาณ 1. บริหารจัดการทรัพยส์ินและรายได้ของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและระดมทุนจากศิษยเ์ก่า
เพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ 

 
 
 

 
ยุทธศำสตร์ที ่10 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบในระดับนานาชาติ 
 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์: 

22. จ านวนข้อตกลง/ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน QS  Ranking  
23. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ และมีกิจกรรมในระดับนานาชาติ (active MOU)  
24. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
25. สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด  
26. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound อย่างน้อย 3 เดือน 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์7 ด้ำนงบประมำณ กำรเงินและกำรคลัง 

ประเด็นยุทธศำสตร ์8 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกำรออกแบบ 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร 
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็นานาชาติ 1. สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและ

นอกประเทศท่ีมีศักยภาพสูง 
 3. ขยายพื้นท่ีการศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 

เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ 

 
3.  โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 

คณะดุริยางคศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันบริหารงานตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง 
โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอ
โดยคณะและอธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้า
ภาควิชา ผู้แทนคณาจารย์ประจ า และผู้แทนสายสนับสนุนที่ได้มาจากการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ใน
การก าหนดทิศทางและนโยบายของคณะให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์วางโครงการสร้างการบริหารงานขององค์กรเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการในทุกๆ ด้านตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 10 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) โดยกระจายอ านาจทางการบริหารงานในการควบคุมดูแล
รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ตอบสนองต่อพันธกิจ
ของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปยัง 3 รองคณบดี 4 ผู้ช่วยคณบดี 5 อาจารย์
หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าฝ่ายงานบริหาร  
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4. รำยนำมผู้บริหำรคณะดุริยำงคศำสตร์  
1. อาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   
2. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมธรรม ด ารงเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
4. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์  
6. อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
7. อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
8. อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  
5. รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำคณะดุริยำงคศำสตร์ 

1. อาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ (คณบดี) ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ 
3. อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) กรรมการ   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมธรรม ด ารงเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กรรมการ   
5. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) กรรมการ 
6. อาจารย์กานต์ สุริยาศศิน (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า) กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า) กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจ า)  กรรมการ 
9. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ (ผู้แทนสายสนับสนุน) กรรมการ 
10. นางสาวมลฤดี มีอิสสระ เลขานุการ 
11. นางพิจิตรา บัวบาล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
คณะดุริยางคศาสตร์มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบและจิตส านึกที่ดีต่อ

สังคม เพ่ือให้นักศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสม และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส าหรับนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีลักษณะ
ดังนี้  

1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
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3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

4. มีระเบียบวินัย 

5. มีจิตสาธารณะ 

6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 

7. ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย 

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนๆ ได้ (Team) 

9. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

7. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
คณะดุริยางคศาสตร์มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ 
เอกลักษณ์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 
อัตลักษณ์ “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์”  

 
8. กำรเรียนกำรสอน 

8.1 หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 5 หลักสูตร จ าแนกเป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
เชิงพาณิชย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
คณะดุริยำงคศำสตร์ 

สกอ. รับทรำบ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
อนุมัติจำกสภำ มศก. 

ปีที่เร่ิม
ใช้ 

หลักสูตร 
ที่ปิด 

เป็นตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีกำรศึกษำ 

2559 

ด ำเนินกำร
ตำมกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่ำนเกณฑ์ 48 

และ TQF 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการแสดงดนตร ี

25 พฤศจิกายน 
2559 

ครั้งท่ี 4/2559  
เมื่อวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 
2559 -     - - 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

อยู่ระหว่าง 
การเสนอ สกอ. 

รับทราบหลักสตูร 

ครั้งท่ี 4/2559  
เมื่อวันท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 
2559 -     - - 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์

31 กรกฎาคม 
2555 

ครั้งท่ี 5/2555  
เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 

2555 
2555 -      - 

ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกจิบันเทิง 

22 กรกฎาคม 
2558 

ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อ
วันท่ี 9 เมษายน 2557 
และ ครั้งท่ี 3/2558 
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 

2558 

2557 -     - - 

ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 

27 มิถุนายน
2555 

ครั้งท่ี 4/2555  
เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 

2555 
2555 -      - 
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8.2 ข้อมูลนักศึกษำ  
คณะดุริยางคศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 594 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 510 

คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 84 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 82 คน 
และนักศึกษาลงเรียนแผน ข 2 คน (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)  

ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 87 คน จ าแนกเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี 75 คน 
และนักศึกษาระดับปริญญาโท 12 คน (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

รวม (คน) ชั้นปีที่  
1 

ชั้นปีที่  
2 

ชั้นปีที่  
3 

ชั้นปีที่  
4 

ชั้นปีที่ 5  
(หลักสูตร 5 ปี) 

ตกค้ำง 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี            

24 16 23 30 - 6 99 

ปกติ - - - - - - - 

พิเศษ 24 16 23 30 - 6 99 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส       

50 29 43 29 - 11 162 

ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 50 29 43 29 - 11 162 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์       

41 28 37 38  9 153 

ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 41 28 37 38  9 153 

ศิลปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 

37 38 21 - - - 96 

ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 37 38 21 - - - 96 

รวมปกต ิ - - - - - - - 
รวมปกติทุกชั้นป ี - - 

รวมพิเศษ 152 111 124 97 0 26 510 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 510 510 

รวมปกติและพิเศษ 152 111 124 97 0 26 510 
รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี 510 510 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากระบบทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(www.reg.su.ac.th) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  
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ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาปริญญาโทจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ตกค้ำง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 

20 - 29 - 33 2 84 

ปกติ - - - - - - - 
พิเศษ 20 - 29 - 33 2 84 

        
รวมปกต ิ - - - - - - - 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - 
รวมพิเศษ 20 - 29 - 33 2 84 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 84  
รวมปกติและพิเศษ 20 - 29 - 33 2 84 

รวมนักศึกษำทุกชั้นป ี 84  

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโทจากระบบทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(www.reg.su.ac.th) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
 
ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
อน ุ

ปริญญำ 
ปริญญำบัณฑิต 

ประกำศนีย
บัณฑิต 

ปริญญำ
มหำบัณฑิต 

ปริญญำ 
ดุษฎีบัณฑิต 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการแสดงดนตร ี

- 28 - - - 28 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

- 13 - - - 13 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์

- 34 - - - 34 

ศิลปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง - 

หลักสตูรใหม ่
ยังไม่มผีู้ส าเร็จ

การศึกษา 
- - - 

หลักสตูรใหม ่
ยังไม่มผีู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 

- - - 12 - 12 

รวม - 75 - 12 - 87 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จากระบบทะเบียน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.reg.su.ac.th) ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
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8.3 อำจำรย์และบุคลำกร 
คณะดุริยางคศาสตร์มีจ านวนบุคลากรรวม 62.50 คน จ าแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้เชี่ยวชาญจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.20 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
จ านวน 5.5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลำกร สำยวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ สำยสนับสนนุ รวมบุคลำกร (คน) 

ข้าราชการ 
คน - - - - 
ร้อยละ - - - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า 

คน 27 8 17 52 
ร้อยละ 43.20 12.80 27.20 83.20 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว 

คน 1 4 - 5 
ร้อยละ 1.60 6.40 - 8.00 

ลูกจ้างประจ า 
คน - - - - 
ร้อยละ - - - - 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างประจ า 

คน - - - - 
ร้อยละ - - - - 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 

คน - - 5.5 5.5 
ร้อยละ - - 8.80 8.80 

ลูกจ้างชั่วคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

คน - - - - 
ร้อยละ - - - - 

รวม 
คน 28 12 22.5 62.5 
ร้อยละ 44.80 19.20 36.00 100.00 
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ตารางที่ 6 จ านวนอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จ าแนกรายหลักสูตร (ศึกษานอกเวลาราชการ) 

หลักสูตร 
อำจำรย์ประจ ำ

ทั้งหมด 
อำจำรย์ประจ ำ
ปฏิบัติงำนจริง 

อำจำรย์ประจ ำท่ีศึกษำภำยในประเทศ อำจำรย์ประจ ำท่ีศึกษำต่อต่ำงประเทศ รวม
ทั้งหมด ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก รวม ปริญญำโท ปริญญำเอก โท-เอก รวม 

ดรุิยางคศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการแสดงดนตร ี

7 6 - 1 - 1 - 1 - 1 7 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

5 5 1 1 - 2 - - - - 5 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์

5 5 - 2 - 2 - - - - 5 

ศิลปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 

5 5 - - - - - - - - 5 

ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 

6 6 - - - - - - - - 6 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสตูร - - - - - - - - - - - 

รวมระดับคณะ 28 27 1 4 - 5 - 1 - 1 28 
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ตารางที่ 7 จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญำ 
ชื่อหลักสูตร 
(ระบุสำขำ) 

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ 

อยู ่
ระหว่ำง 
ลำศึกษำ 

ต่อ 

รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ปริญญำตรี 
1. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการแสดงดนตร ี

จ านวน (คน) 
- 5 - - - 1 - - - - - - 1 7 

2. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

จ านวน (คน) 1 4 - - - - - - - - - - - 5 

3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์

จ านวน (คน) - 4 - - 1 - - - - - - - - 5 

4. ศิลปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง 

จ านวน (คน) - 2 1 - 1 1 - - - - - - - 5 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสตูร - - - - - - - - - - - - - - 

ปริญญำโท 
1. ดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีต
วิจัยและพัฒนา 

จ านวน (คน) - 1 3 - - 2 - - - - - - - 6 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสตูร - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทุกหลักสูตร 
จ านวน (คน) 1 16 4 - 2 4 - - - - - - 1 28 

รวมอาจารย์ที่ไมส่ังกัด
หลักสตูร - - - - - - - - - - - - - - 

รวมอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 1 16 4 - 2 4 - - - - - - 1 28 

ร้อยละ 3.57 57.14 14.29 - 7.14 14.29 - - - - - - 3.57 100 

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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9.  งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ในปีงบประมาณ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จ านวน 2,731,250 บาท เป็นเงินสนับสนุนงานจากภายในสถาบัน 1,484,583.33 (ซึ่งเป็นงบประมาณจากคณะ
ดุริยางคศาสตร์) และเงินสนับสนุนงานจากภายนอกสถาบัน 1,246,666.67 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์และ
นักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 27 คน เป็นเงิน 101,157.41 บาทต่อคน (ตารางที่ 8) 

ในปี พ.ศ. 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ ได้ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมดที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จ านวน 17 ผลงาน จ าแนกเป็น บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน นานาชาติ จ านวน 2 ผลงาน บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 2 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online จ านวน 1 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ จ านวน 2 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จ านวน 9 
ผลงาน และมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1 ผลงาน (ตารางท่ี 9) 

    

ตารางที่ 8 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

รำยกำร 
จ ำนวนเงินสนับสนนุกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ปีงบประมำณ 
2556 

ปีงบประมำณ 
2557 

ปีงบประมำณ 
2558 

ปีงบประมำณ 
2559 

ปีงบประมำณ 
2560 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน  

854,231.60 2,406,029 2,440,957 1,494,833.33 1,484,583.33 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน  

3,447,000.00 602,000 676,666.67 2,366,349.21 1,246,666.67 

รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 4,301,231.60 3,008,029 3,117,623.67 3,861,182.54 2,731,250 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  
(ไม่นับลาศึกษาต่อ) 

30 29.5 29.5 28 27 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรคต์่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

143,374.39 101,967.084 105,682.158 137,899.38 101,157.41 
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ตารางที่ 9 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
จ ำนวนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556 

ปี พ.ศ. 
2557 

ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร ่

11 14 21 32 17 

จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีใช้
ประโยชน ์

7 11 5 4 1 

จ านวนอาจารย์ประจ า  
จ านวนนักวิจัย 

29 
- 

30 
- 

29.5 
- 

28 
- 

28 
- 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  29 30 29.5 28 28 

คิดเป็นร้อยละของผลงานวิจัย/จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

62.07 83.33 88.14 128.57 64.29 

 
10. ด้ำนกำรท ำควำมตกลงร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ 
 
ตารางที่ 10 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัย/
องค์กรต่างประเทศ 

หน่วยงำน/สถำบันที่ท ำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 

ระยะเวลำกำรท ำ 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรด ำเนินงำน 
เวลำที่ด ำเนิน

กิจกรรม 
1. Chung-Ang University, 
Korea 

ตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2555 
– 21 มีนาคม 2560 

ระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้น
ต่ออายุโดยอตัโนมตั ิ

- คณะผู้แทนจาก Chung-Ang University 
อธิการบดี และผู้บรหิารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
และร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ณ 
ห้อง 401 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- การแสดงดนตรี “สายสมัพันธ์เพลงดนตรี
เกาหลไีทย” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยความ
ร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
และ Chung-Ang University 
- การบรรยายและการสาธิตเชิงปฏบิัติการ
วัฒนธรรมดนตรีเกาหลีใต้ โดยวง 

21 กุมภาพันธ์ 
2555 

 
 
 
 

21 กุมภาพันธ์ 
2555 

 
 
 
 
 

6 พฤศจิกายน 
2558  
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หน่วยงำน/สถำบันที่ท ำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 

ระยะเวลำกำรท ำ 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรด ำเนินงำน 
เวลำที่ด ำเนิน

กิจกรรม 
NEONADEURI ณ อาคารมิวสิคพลัส  
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. Tunghai University, 
Taiwan 

ตั้งแต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2557 - 4 พฤศจิกายน 2562 

ระยะเวลา 5 ป ี

- คณะผู้แทนจาก  Tunghai University, 
Taiwan เข้าพบอธิการบดี และผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการ และร่วมลงนาม
ข้อตกลงทางวิชาการ และการแสดงดนตรี
เชื่อมความสมัพันธ์ไทย-ไต้หวัน ณ ห้อง 
401 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
- การแสดงดนตรี Silpakorn-Tunghai 
Musical Show "Eastside Story" ณ 
เซ็นทรัล ศาลายา โดยมีวง Double Wind 
Quintet และวง SU Choir นักศึกษาจาก
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์ด ารหิ์ บรรณ
วิทยกิจ เป็นผู้ควบคุมการแสดง  
- โครงการดนตรเีชื่อมสัมพันธ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยโดย Silpakorn University 
"Ars Nova" Ensemble ณ Tunghai 
University, Taiwan โดยมีอาจารย์ด าริห์ 
บรรณวิทยกิจ และอาจารยส์ุปรตีิ อังศวา
นนท์ พร้อมด้วยนักศึกษา เครื่องมอืเอกขับ
ร้อง สาขาการแสดงดนตรี คณะดรุิยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร เข้าร่วม
กิจกรรม 
- The International Conference ณ 
Department of Music,Tunghai 
University, Taiwan โดยมี Dr. Jean-
David Caillouët เข้าร่วมกิจกรรม 

14 พฤศจิกายน 
2557  

 
 
 
 
 
 

15 พฤศจิกายน 
2557  

 
 
 
 

11-16 
ธันวาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

14-15 มีนาคม 
2558 

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

ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2554 - 25 พฤศจิกายน 

2559 
ระยะเวลา 5 ป ี

- อาจารย์ทัศนา นาควัชระ และดร.
พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ได้รับเชิญให้
แสดงดนตรีและเป็นวิทยากรรับเชญิให้กับ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมในเทศกาลดนตรี The 

6 – 10 
สิงหาคม 2554 
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หน่วยงำน/สถำบันที่ท ำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 

ระยะเวลำกำรท ำ 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรด ำเนินงำน 
เวลำที่ด ำเนิน

กิจกรรม 
International Orchestral Music 
Courses – Lanciano 2011 
- นางสาวอธิยา วรวิจิตราพันธ์ นักศึกษา
สาขาการแสดงดนตรี คณะดรุิยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เครื่องมือเอกไวโอลิน 
เข้าร่วมฝึกซ้อมในเทศกาลดนตรี The 
International Orchestral Music 
Courses – Lanciano 2011 โดยได้รับ
ทุนการศึกษาเตม็จ านวน 
- Dr. Omar Crocetti, President of 
Associazione “Amici della Musica” 
FEDELE FENAROLI  Lanciano (CH), 
Italy เข้าพบอธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการ และร่วมลงนาม
ข้อตกลงทางวิชาการ ณ ห้องประชุมนริศรา
นุวัดติวงศ์ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- Mr.Stefan Robu นักศึกษาจาก 
Associazione “Amici della Musica” 
FEDELE FENAROLI  Lanciano (CH), 
Italy  เข้าร่วมโครงการเรียนดนตรวีิธี
ศิลปากร  Silpakorn Summer Music 
School 2013 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน 
จ.ชลบุร ี
- อาจารย์ทัศนา นาควัชระ ไดร้ับเชิญให้
เป็นวิทยากรรับเชิญค่ายดนตรี 
International Youth String 
Orchestra’s FEDELE FENAROLI  ที่
ประเทศอิตาลีและเยอรมน ี
- อาจารย์ทัศนา นาควัชระ ไดร้ับเชิญให้
ร่วมแสดงคอนเสริ์ต เดีย่วไวโอลินร่วมกับ
เปียโน ที่ประเทศอิตาลีและเยอรมนี โดย
เป็นส่วนหน่ึงของเทศกาลดนตรี Estate 

 
 

6 – 10 
สิงหาคม 2554 

 
 
 
 
 

25 พฤศจิกายน 
2554 

 
 
 
 
 
 
 

26 มีนาคม – 9 
เมษายน 2556 

 
 
 
 
 

22-26 
กรกฎาคม 

2556 
 
 

28 กรกฎาคม 
2556 
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หน่วยงำน/สถำบันที่ท ำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 

ระยะเวลำกำรท ำ 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรด ำเนินงำน 
เวลำที่ด ำเนิน

กิจกรรม 
Musicale Frentana ที่เมือง Lanciano 
และการแสดงท่ี Mendelssohn House ที่
เมือง Leipzig 
- Maestro Luigi Piovano จาก 
Associazione “Amici della Musica” 
FEDELE FENAROLI  Lanciano (CH), 
Italy เข้าร่วมแสดงดนตรีเชมเบอรม์ิวสิค
“BEETHOVEN, BRAHMS & MAHLER” 
ร่วมกับอาจารย์ทัศนา นาควัชระ และ ดร.
พรพรรณ บรรเทิงหรรษา ณ สยามสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
- นักศึกษาสาขาการแสดงดนตรี คณะดรุิ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร
เครื่องมือเอกไวโอลิน จ านวน 5 คน ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วม International Youth 
Symphony Orchestra ณ Parco delle 
Arti Musicali TORRI MONTANARE" -  
Largo dell’Appello2, Lanciano 66034 
(CH) ประเทศอิตาล ี
- Maestro Luigi Piovano จาก 
Associazione “Amici della Musica” 
FEDELE FENAROLI  Lanciano (CH), 
Italy เข้าร่วมแสดงดนตรีร่วมกับวง Pro 
Musica Oechestra “VIVALDI AND 
HAYDN” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ 

 
 
 

8 มิถุนายน  
2557 

 
 
 
 
 
 

7-12 
กรกฎาคม 

2558 
 
 
 
 
 

7 ตุลาคม 
2558 

 

4. The University of 
Granada, Spain 

ตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2555 
- 14 มีนาคม 2557 

ระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้น
ต่ออายุโดยอตัโนมตั ิ

- Dr. Oswaldo Lorenzo Qulies ผู้แทน
จาก The University of Granada, Spain 
เข้าพบอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการ และร่วมลงนามข้อตกลงทาง
วิชาการ ณ ห้องประชุมนรศิรานุวดัติวงศ์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- การบรรยายหัวข้อ Music in Everyday 

14 มีนาคม 
2555 

 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
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หน่วยงำน/สถำบันที่ท ำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 

ระยะเวลำกำรท ำ 
ควำมร่วมมือ 

กิจกรรมควำมร่วมมือที่ได้มีกำรด ำเนินงำน 
เวลำที่ด ำเนิน

กิจกรรม 
Life โดย Dr. Oswaldo Lorenzo Qulies ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
- การบรรยายหัวข้อ Psychological 
Aspects of Musical Listening โดย Dr. 
Lucía Herrera Torres ณ สยามสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแสดง
ดนตรี The Afternoon of the Spanish 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2557 
 

26 พฤศจิกายน 
2557 

 
 

23-29 
พฤศจิกายน 

2558 
 

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

ตั้งแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2559 
- 16 มีนาคม 2564 

ระยะเวลา 5 ป ี

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ UNC WIND 
QUINTET & WORKSHOPS IN 
THAILAND ณ คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
แจ๊ส เข้าร่วมงาน  47th Annual 
UNC/Greeley Jazz Festival ณ 
University of Northern Colorado 

23-27 
มกราคม 2560 

 
 
 
 

20-22 เมษายน 
2560 

 

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

20 ธันวาคม 2559 -20 
ธันวาคม 2564 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ Jazz Re-
harmonization and Piano Masterclass 
by Ingolv Haaland  
- Mr. Ingolv Haaland เข้าร่วมกิจกรรม 
Silpasean ภายใต้โครงการ ASEAN Music 
Event ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  

7 ตุลาคม 
2559 

 
18 มีนาคม 

2560 
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11. กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  
คณะดุริยางคศาสตร์ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการบริการวิชาการแก่

สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจ านวน 20 โครงการ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงดนตรี 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรี การจัดนิทรรศการ สัมมนา และสนับสนุนให้คณาจารย์ให้บริการการศึกษา
ในลักษณะของการรับเชิญเป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์และวิทยากร 
โดยมุ่งหวังให้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯ จัดขึ้นสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการและ
หน่วยงานที่ร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาตนเองมีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โครงการบริการวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์
และนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือสั่งสมทักษะและประสบการณ์ ต่อยอดสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 11 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2559 

กำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน
โครงกำร 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 20 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 2 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- 

 
12. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะดุริยางคศาสตร์ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้ านศิลปวัฒนธรรม
บนพ้ืนฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2559 
ด าเนินการโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมที่ ร่วมจัดงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปีของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการหรือประยุกต์ ระหว่าง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยและศิลปวัฒนธรรมตะวันตก อาทิ การแสดงดนตรีสากลร่วมกับดนตรีไทยในงานวัน
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นริศ ประจ าเดือนเมษายน และงานวันศิลป์ พีระศรี ประจ าเดือนกันยายน เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพโดยสนับสนุนบุคลากรไปเป็นกรรมการ วิทยากร ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แก่ชุมชน  
 

13. กำรบริหำรจัดกำร 
13.1 งบประมำณ 
 

ตารางที่ 12 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมำณ 

รวม 
งบประมำณแผ่นดิน 

งบประมำณรำยจ่ำย
จำกเงินรำยได้ 

งบประมำณจำก
เงินสะสม 

2560 2,155,800.00 59,606,245.57 13,500,000.00 75,262,045.57 
2559 1,868,700.00 55,337,914.02 12,480,000.00 69,686,614.02 
2558 11,832,500.00 59,167,579.40 - 71,000,079.40 
2557 1,600,000.00 54,034,190.25 1,347,978.99 56,982,169.24 
2556 1,738,500.00 49,634,970.55 - 51,373,470.55 
2555 1,250,000.00 57,170,703.40 - 58,420,703.40 
2554 1,000,000.00 53,433,054.41 - 54,433,054.41 

 

ตารางที่ 13 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนก
ตามหมวดรายจ่าย 

รำยกำร รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) คงเหลือ (บำท) 
ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

จำกยอดรำยรับ 
1. หมวดเงินเดือนและค่าจา้ง
ประจ า 

33,573,828.00 30,677,267.20 2,896,560.80 45.26 

2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว     
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสด ุ

27,880,172.00 22,907,749.22 4,972,422.78 33.80 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,873,500.00 904,830.24 968,669.76 1.33 
5. หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,505,800.00 2,854,148.91 -1,348,348.91 4.21 

6. หมวดเงินอุดหนุน 2,950,000.00 4,418,050.00 -1,468,050.00 6.52 
7. หมวดรายจา่ยอื่นๆ     
8.  งบลงทุน     

รวม 67,783,300.00 61,762,045.57 6,021,254.43 91.12 
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ตารางที่ 14 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามงาน 

รำยกำร รำยรับ (บำท) 
รำยจ่ำย รวมรำยจ่ำย

ทั้งหมด (บำท) 
ร้อยละกำรเบิกจ่ำย 

จำกยอดรำยรับ เงินเดือน งบด ำเนินกำร สำธำรณูปโภค ครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน งบลงทุน 
งาน บริหารทั่วไป 16,880,500.00 11,850,628.32 8,621,034.99 904,830.24 951,091.20   22,327,584.75 32.94 

งาน พัฒนาบุคลากร 940,000.00 
       

 

- พัฒนาบุคลากรของอาจารย ์  
 

78,382.00 
  

 
 

78,382.00 0.12 

- พัฒนาบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน   300,999.00     300,999.00 0.44 

- ทุนศึกษาตอ่ของอาจารย ์      424,450.00  424,450.00 0.63 

- ทุนศึกษาตอ่ของบุคลากรสายสนับสนนุ        - - 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

- งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 647,000.00  99,936.19     99,936.19 0.15 

- งานพัฒนาหลักสูตร 160,000.00  86,889.02     86,889.02 0.13 

- งานปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 1,000,000.00       - - 

งาน ประกันคุณภาพการศึกษา 100,000.00  100,000.00     100,000.00 0.15 

งาน กิจการนักศึกษา          

 - งานกิจกรรมนักศึกษา 500,000.00  500,000.00     500,000.00 0.74 

 - ทุนการศึกษา 2,950,000.00     2,471,900.00  2,471,900.00 3.65 

งานจัดการศึกษา          

 - โครงการสอบคัดเลือก (สอบตรง) 1,000,000.00  366,572.00     366,572.00 0.54 

 - จัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี 38,255,800.00 18,826,638.88 9,955,946.98  1,903,057.71   30,685,643.57 45.27 

 - จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2,000,000.00  1,582,289.04     1,582,289.04 2.33 

งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน 2,200,000.00  887,400.00   700,000.00  1,587,400.00 2.34 

งาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,150,000.00  200,000.00   950,000.00  1,150,000.00 1.70 

รวม 67,783,300.00 30,677,267.20 22,779,449.22 904,830.24 2,854,148.91 4,546,350.00  61,762,045.57 91.12 
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13.2 กำรพัฒนำบุคลำกร 
คณะมีบุคลากรสายวิชาการที่ศึกษาต่อภายในประเทศ 5 คน โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 1 คน และศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 คน ศึกษาต่อต่างประเทศ 

ระดับปริญญาเอก 1 คน มีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท 3 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ศึกษาต่อภายในประเทศ 
ระดับปริญญาโท 3 คน  

 
ตารางที่ 15 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสำขำวิชำ ประเทศ วันเดือนปีที่ลำ แหล่งทุน 

1. อาจารย์กานต ์ สุริยาศศิน ระดับปริญญาเอก สาขาดรุิยางคศิลปต์ะวันตก 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 6 มิ.ย.2555 – 6 มิ.ย.2559 ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์

2. อาจารย์ทัศนา นาควัชระ ระดับปริญญาเอก สาขาดรุิยางคศิลปต์ะวันตก 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 11 ส.ค.2557 - 10 ส.ค.2561 ทุนส่วนตัว 

3. อาจารย์พลวิทย ์ โอภาพันธุ ์ ระดับปริญญาเอก สาขาดรุิยางคศิลปต์ะวันตก 
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 10 ส.ค.2558 - 9 ส.ค.2562 ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์

4. อาจารย์ศรัณย ์ สืบสันติวงศ ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Asian and Middle 
Eastern Studies 
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์

ประเทศ 
สหราช

อาณาจักร 

16 ม.ค.2560 - 15 ม.ค.2563 ทุนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
และทุนพัฒนาบุคลากรของ
คณะดุริยางคศาสตร์   

5. อาจารย์กิตติธัช ส าเภาทอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรีวิทยา ณ 
วิทยาลัยดรุิยางคศลิป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ประเทศไทย 1 มิ.ย.2560 - 31 พ.ค.2564 ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสำขำวิชำ ประเทศ วันเดือนปีที่ลำ แหล่งทุน 

6. อาจารย์พิสุทธ์ิ ประทีปะเสน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 18 สิงหาคม 2557 –  
17 สิงหาคม 2559 

ทุนพัฒนาบุคลากรของ  
คณะดุริยางคศาสตร์  

7. อาจารยส์ุปรีต ิ อังศวานนท ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 1 มิถุนายน 2556 –  
31 พฤษภาคม 2558 

ทุนสนับสนุนหลักสตูรสังคีต
วิจัยและพัฒนา และ  
ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์

8. อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 18 ส.ค.2557 – 17 ส.ค.2559 ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์

9. อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 10 ส.ค.2558 - 9 ส.ค.2560 ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์

10. นางสาวพรพรรณ โพธิ์ทอง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 1 มิถุนายน 2556 –  
31 พฤษภาคม 2558 

ทุนสนับสนุนหลักสตูร  
สังคีตวิจัยและพัฒนา และ 
ทุนพัฒนาบุคลากรของ 
คณะดุริยางคศาสตร์  

11. นางสาวนพกมล พิศาลไกรกิตต ิ ระดับปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

ประเทศไทย 17 สิงหาคม 2556 – 
31 กรกฎาคม 2558 

ทุนพัฒนาบุคลากรของ  
คณะดุริยางคศาสตร์  

12. นางสาวธนกฤตา แจ่มด้วง ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 4 ม.ค. 2558 - 3 ก.ย.2560 ทุนพัฒนาบุคลากรของคณะ
ดุริยางคศาสตร ์
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ตารางที่ 16 บุคลากรที่ไปดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ   
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
1 อาจารย์วุฒิชัย เลศิสถากิจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-

learning 
19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

  R&B and Gospel guitar and beyond by 
Worraseth Apinyawatcharakul 

11 พฤศจิกายน 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  Jazz  Masterclass by Noah Garabedian 2 ธันวาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  Ulf & Eric Wakenius Jazz Masterclass 25 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  Free Improvisation Workshop by Pree 
Nakaprawing 

10 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ 

17-25 เมษายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
University of Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

5-7 กรกฎาคม 2560 ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

ประเทศไทย 

2 อาจารย์รตันะ วงศ์สรรเสรญิ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

3 อาจารย์ Daniel James Phillips Ethno-Jazz Lecture and Workshop  28 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์  

 

4 อาจารย์พิสุทธ์ิ ประทีปะเสน Jazz Masterclass and Concert by MINT 
Passakorn and his band 

17 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         43 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

คณะดุริยางคศาสตร์  
  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ประจ าปี  พ.ศ.2560 
15-17 มิถุนายน 

2560 
คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

5 อาจารย์กิตติธัช ส าเภาทอง เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคคลทั่วไป : การเตรียมสอบ TOEFL IBT 60 
ช่ัวโมง 

1 ตุลาคม - 3 
ธันวาคม 2559 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ณ 
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-
learning 

19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ 

17-25 เมษายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
University of Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         44 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

6 อาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกจิ เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

10-19 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
Maastricht Conservatorium 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

12-16 กุมภาพันธ์ 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ  Tokyo University 
of Fine Arts and Music 
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 
 

ประเทศญี่ปุ่น 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ 

17-29 เมษายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
University of Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

5-7 กรกฎาคม 2560 ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

ประเทศไทย 

7 อาจารย์จามร ศุภผล โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ" 

24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ตลิ่งชัน 
8 อาจารย์ทัศนา นาควัชระ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ประจ าปี  พ.ศ.2560 
15-17 มิถุนายน 

2560 
คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

9 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-
learning 

19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรสาย
ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (รุ่นท่ี 2) 

9-10 กุมภาพันธ์ 
2560 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 8 อาคาร 50 ปี 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         47 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร ์

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

10 อาจารยณ์ัฐวุฒิ เตียนพลกรัง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-
learning 

19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

11 อาจารย์กานต์ สุริยาศศิน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-
learning 

19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ศิลปากร 
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 

2560 
คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

12 ผศ.คมธรรม ด ารงเจริญ เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรสาย
ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (รุ่นท่ี 2) 

9-10 กุมภาพันธ์ 
2560 

ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 8 อาคาร 50 ปี 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         49 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร ์

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

13 อาจารยส์ าเภา ไตรอุดม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

14 อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ ์  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

15 อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงศ์ประดิษฐ ์ Guitar Masterclass by Mr. Chuah Yeong 
Chin 

7 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ห้อง ศอ. 
402 อาคารมิวสิคพลสั คณะดุริ
ยางคศาสตร์ ม.ศลิปากร 

ประเทศไทย 

16 ผศ. ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ราชรักษ ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-
learning 

19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         50 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ศิลปากร 
  เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ

รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี
9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

17 อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอันทร ์ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

18 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

10-19 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
Maastricht Conservatorium 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

  โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ 

17-25 เมษายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
University of Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

19 อาจารย์อานันท์ นาคคง เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการดนตรีวิทยานานาชาติ PASEA 
2016 (Performing Arts of Southeast 
Asia)  

ระหว่างวันท่ี 31 
กรกฎาคม ถึงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2559  

International Council for 
Traditional Music (ICTM) ณ 
มหาวิทยาลยั ปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ  Tokyo University 
of Fine Arts and Music 
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

20 ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์
 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         52 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

21 ผศ. ดร.เอกราช เจริญนิตย ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-
learning 

19 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องประชุม 502 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มถิุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  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 สมาคมสภามหาวิทยาลัย 
(ประเทศไทย) (สสมท) ณ ห้อง
แมนดาริน A ช้ัน 1 โรงแรมแมน
ดาริน ถ.สามย่าน กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         53 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

แก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย" 
22 อาจารย์ ดร.ยศ วณสีอน Clarinet Masterclass by Andrew 

Michael Simon 
18 ธันวาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์  

ประเทศไทย 

  Clarinet Masterclass by Frédéric Cellier 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์  

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

23 ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วรศ์ธราดล เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ  Tokyo University 
of Fine Arts and Music 
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

5-7 กรกฎาคม 2560 ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

ประเทศไทย 

24 อาจารย์ ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา Piano Masterclass by Mitra Alice 5 เมษายน 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ อาคาร
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

25 อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี 
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

คณะดุริยางคศาสตร ์
  เข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรศีึกษา

ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 เรื่อง ดนตรีศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน 

19-20 มกราคม 
2560 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ณ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

26 อาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ ์ เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ
คณะดุริยางคศาสตร ์

ประเทศไทย 

27 อาจารย์อลสิา วัชรประภาพงศ ์ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

28 อาจารย์กิตติพันธ์ จันทร์บัวลา เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอ
รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

9 มกราคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจบูรณสมภพ

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

คณะดุริยางคศาสตร ์
  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ

บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-14 กุมภาพันธ์ 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ  Tokyo University 
of Fine Arts and Music 
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

  Ethno-Jazz Lecture and Workshop 28 มีนาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ หอดนตรี
ศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์  

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

29 อาจารยส์ินนภา สารสาส โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

30 อาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

31 อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย ์ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ  Tokyo University 
of Fine Arts and Music 
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

32 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท ์ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

33 อาจารย์นาวี หงสกลุ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kasetsart 
Conductors Collegium 

6-10 ธันวาคม 2559 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ณ ห้องแสดงดนตรี ช้ัน 
2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         58 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

34 อาจารยส์ุปรีติ อังศวานนท ์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kasetsart 
Conductors Collegium 

6-10 ธันวาคม 2559 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) ณ ห้องแสดงดนตรี ช้ัน 
2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

10-19 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
Maastricht Conservatorium 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

35 อาจารย์เผ่าพันธ์ อ านาจธรรม Percussion Masterclass by Zhang 
Zhong 

12 ตุลาคม 2559 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
404 อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  Percussion Masterclass by  Wannapha 
Yannavut 

1 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
404 อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

36 อาจารย์มณพ วโรนิธภิาส โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

37 Ms.Yuri Kishimoto โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-11 กุมภาพันธ์ 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ  Tokyo University 
of Fine Arts and Music 
(Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 
 

ประเทศญี่ปุ่น 



 

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

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

38 นายศิวนัส บุญศรีพรชัย โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

39 นางสาวสรญัรตัน์ แสงชัย โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

40 นางสาวธนกฤตา แจ่มด้วง โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง "เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและการน าส่งข้อมูล
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑติ (ระบบ
ของ สกอ.)" 

14 กรกฎาคม 2560 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน ณ 
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

41 นางนพกมล พิศาลไกรกิตต ิ อบรมโปรแกรม After Effect ส าหรับงาน 
Motion Graphic เบื้องต้น แบบอนนไลน ์

15 มกราคม 2560 Topica Edumall   online 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

42 นางปนัดดา  กุลพานิช โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
การบริหารส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน รุ่นท่ี 2 

20 มกราคม - 5 
มีนาคม 2560 

(สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้องนรศิ
รานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ" 

24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

43 นางสาวปลลีา เอี่ยมส าราญศริ ิ โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ Tokyo 
University of Fine Arts and 
Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

  งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

17 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
ก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60" 
หลักสตูรที่ 2 หัวข้อ Office365 

2 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ช้ัน 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเอตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี
 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         64 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ" 

20 กรกฎาคม 2560 งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน ณ 
ห้องประชุม 314-315 ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

44 นางพรทิพา เชยอักษร อบรมการสอบทานและการควบคมุภายใน 
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง กระบวนการ
บริหารพสัด ุ

15 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ Tokyo 
University of Fine Arts and 
Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         65 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ประจ าปี  พ.ศ.2560 
15-17 มิถุนายน 

2560 
คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

45 นางสาวพรพรรณ โพธ์ิทอง โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

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

1 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 
ช้ัศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์
 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         66 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

46 นางสาวพาฝัน นุหัง งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

17 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
ก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60" 
หลักสตูรที่ 2 หัวข้อ Office365 

2 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ช้ัน 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเอตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี
 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         67 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ" 

20 กรกฎาคม 2560 งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน ณ 
ห้องประชุม 314-315 ช้ัน 3 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

47 นางพิจิตรา  บัวบาล การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 

8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  อบรมเรื่อง กระบวรการจัดการเงินทดรอง
ราชการ กระบวนการการบริหารเงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน และ
กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยมืมหาวิทยาลยั 

20 ธันวาคม 2559 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมรบัฟังการชี้แจงรายละเอียดแนว
ทางการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

21 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
การบริหารส าหรับผู้บริหารระดับกลางสาย
สนับสนุน รุ่นท่ี 2 

20 มกราคม - 5 
มีนาคม 2560 

(สัปดาหล์ะ 2 ครั้ง) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้องนรศิ
รานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

48 นางสาวภัศรา อินทร์เล็ก โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ 

17-25 เมษายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
University of Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

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

1 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 
ช้ัศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  อบรมการจดัการโปรแกรมบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม Endnote 7 

23 มิถุนายน 2560 หอสมุด มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
หอสมุด มหาวิทยาลยัศิลปากร วัง
ท่าพระ 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

49 นางสาวมลฤดี  มีอิสสระ สัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมใหม่ในการ
จัดเตรียมข้อมลูและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 
Self-Service Data Preparation and Self-
Service Data Analytics" 

22 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคช่ัน 
จ ากัด (BAC) ณ Central Grand 
Hotel @Central World ช้ัน 22 
ห้อง Lotus Suite 12 

ประเทศไทย 

  การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 

8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ในการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาภาวะ 
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหารส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นท่ี 2 

3-5 มนีาคม 2560 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ โรงแรม 
แอทที บูทีค จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

5-7 กรกฎาคม 2560 ส านักงานประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 
4 อาคารโสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันท 

ประเทศไทย 

  โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง "เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและการน าส่งข้อมูล
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑติ (ระบบ
ของ สกอ.)" 

14 กรกฎาคม 2560 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน ณ 
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

50 นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 

8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การ
จัดท าสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

22 ธันวาคม 2559 กองนิติการ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ศิลปากร สัญญาค้ าประกัน และสญัญาวาง
หลักประกัน" 

ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 
ศึกษาดูงานเรื่อง "เกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx" 

17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

1-5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ Tokyo 
University of Fine Arts and 
Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุ่น 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

  โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ" 

24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

51 นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 

8 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  เข้าร่วมรบัฟังการชี้แจงรายละเอียดแนว
ทางการด าเนินงานด้านงบประมาณ 

21 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร 
ศึกษาดูงานเรื่อง "เกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx" 

17-18 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

ประเทศไทย 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 ในการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาภาวะ 

3-5 มนีาคม 2560 มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ โรงแรม 
แอทที บูทีค จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหารส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นท่ี 2 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง  
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

52 นางสาววราภรณ์  ศรีบุญเรือน อบรมเรื่อง กระบวรการจัดการเงินทดรอง
ราชการ กระบวนการการบริหารเงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน และ
กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยมืมหาวิทยาลยั 

20 ธันวาคม 2559 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ณ ห้อง
ประชุม 314-315 ช้ัน 3 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         75 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ

บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

53 นางวิภา ไชยสุกุมาร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจด
รายงานการประชุม 

17 กุมภาพันธ์ 2560 กองกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม 314-315 
ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

  งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

17 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
ก าพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ

บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60" 
หลักสตูรที่ 2 หัวข้อ Office365 

2 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 ช้ัน 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเอตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

54 นางสาวสุพัด  ทองฉว ี เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "การจดัการข้อมูล
งานวิจัยในยุคดิจิทัล" 

23 สิงหาคม 2559 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) ณ ช้ัน 6 ศูนย์
มานุษยวิทยาสริินธร (องค์การ
มหาชน) 
 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  สัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมใหม่ในการ
จัดเตรียมข้อมลูและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย 
Self-Service Data Preparation and Self-
Service Data Analytics" 

22 พฤศจิกายน 2559 บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคช่ัน 
จ ากัด (BAC) ณ Central Grand 
Hotel @Central World ช้ัน 22 
ห้อง Lotus Suite 12 

ประเทศไทย 

  ประชุมวิชาการประจ าปี 2559 เรือ่ง ประเทศ
ไทย 4.0 กับห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษา 
(Thailand 4.0 and Academic Libraries) 

16 ธันวาคม 2559 ชมรมบรรณารักษ์
สถาบันอุดมศึกษา และส านักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ณ ห้องประชุม ช้ัน 
7 ส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเทศไทย 

  โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
กับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ 

10-19 มกราคม 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร I 
Maastricht Conservatorium 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

ประเทศเนเธอร์แลนด ์

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  โครงการอบรม เรื่อง "ICT Update 60" 

หลักสตูรที่ 1 หัวข้อ Window 10 และ 
Office 2016 

1 มิถุนายน 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 
ช้ัศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ณ น 3 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ์

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

55 นายสุรพล งามอาการ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

56 นายธนพล ยงค์โพธิ ์ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี
 

ประเทศไทย 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60)         79 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

57 นายกฤตธี สีหมงคล เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การ
เขียนหนังสือราชการ" 

22-23 กุมภาพันธ์ 
2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

ประเทศไทย 

  โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การ
เป็นพิธีกร และการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ” 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการ
บริหารจดัการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการจดัท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

16 พฤษภาคม 2560 คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ ห้อง 
202 คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประเทศไทย 

  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

15-17 มิถุนายน 
2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
PULLMAN PATTAYA HOTEL G 
จังหวัดชลบุร ี

ประเทศไทย 

  อบรมการจดัการโปรแกรมบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม Endnote 7 

23 มิถุนายน 2560 หอสมุด มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ 
หอสมุด มหาวิทยาลยัศิลปากร วัง
ท่าพระ 
 

ประเทศไทย 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ หัวข้อ วันที ่ หน่วยงำน/สถำนทีจ่ัด ในประเทศ/ต่ำงประเทศ 
(ระบุชื่อประเทศ) 

  โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง "เสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและการน าส่งข้อมูล
ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑติ (ระบบ
ของ สกอ.)" 

14 กรกฎาคม 2560 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน ณ 
ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

ประเทศไทย 

 
ตารางที ่17 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน   

ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

1 เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "การจดัการข้อมูลงานวิจัยในยุค
ดิจิทัล" 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) 

23 สิงหาคม 2559 สายสนบัสนุน 1 คน - 

2 เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชา 
การดนตรีวิทยานานาชาติ PASEA 2016 (Performing 
Arts of Southeast Asia) 

International Council for 
Traditional Music (ICTM) 

ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 
ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 

สายวิชาการ 1 คน - 

3 เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคคลทั่วไป 
: การเตรียมสอบ TOEFL IBT 60 ช่ัวโมง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 
2559 

สายวิชาการ 1 คน 4,600 

4 Guitar Masterclass by Mr. Chuah Yeong Chin คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

7 ตุลาคม 2559 สายวิชาการ 1 คน - 

5 Percussion Masterclass by Zhang Zhong คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 

12 ตุลาคม 2559 สายสนบัสนุน 1 คน - 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

6 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-learning คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

19 ตุลาคม 2559 สายวิชาการ 7 คน 4,596 

7 R&B and Gospel guitar and beyond by 
Worraseth Apinyawatcharakul 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

11 พฤศจิกายน 2559 สายวิชาการ 1 คน - 

8 สัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมใหม่ในการจัดเตรียมข้อมูล
และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Self-Service Data 
Preparation and Self-Service Data Analytics" 

บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคช่ัน จ ากัด 
(BAC) 

22 พฤศจิกายน 2559 สายสนบัสนุน 2 คน - 

9 Jazz  Masterclass by Noah Garabedian คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2 ธันวาคม 2559 สายวิชาการ 1 คน - 

10 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kasetsart Conductors 
Collegium 

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

6-10 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 2 คน 10,000 

11 การฝึกอบรม เรื่อง การวางแผนภาษีส าหรับบคุลากร
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 8 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 4 คน - 

12 อบรมการสอบทานและการควบคมุภายใน เรื่อง 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง กระบวนการบริหารพัสด ุ

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 15 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 1 คน - 

13 ประชุมวิชาการประจ าปี 2559 เรือ่ง ประเทศไทย 4.0 
กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Thailand 4.0 and 
Academic Libraries) 

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 
และส านักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 1 คน 1,200 

14 Clarinet Masterclass by Andrew Michael Simon คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 

18 ธันวาคม 2559 สายวิชาการ 1 คน - 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

15 อบรมเรื่อง กระบวรการจัดการเงินทดรองราชการ 
กระบวนการการบริหารเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุน และกระบวรการบริหารลูกหนี้เงินยืม
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 20 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 2 คน - 

16 เข้าร่วมรบัฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ
ด าเนินงานด้านงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 21 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 2 คน - 

17 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดท า
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศลิปากร สญัญาค้ า
ประกัน และสญัญาวางหลักประกนั" 

กองนิติการ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 

22 ธันวาคม 2559 สายสนบัสนุน 1 คน - 

18 เข้าร่วมการอบรมการเขียนและการน าเสนอรายงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดา้นดนตร ี

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

9 มกราคม 2560 สายวิชาการ 12 คน 5,834 

19 โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

10-19 มกราคม 2560 สายวิชาการ 2 คน 
สายสนบัสนุน 2 คน 

587,000 

20 อบรมโปรแกรม After Effect ส าหรับงาน Motion 
Graphic เบื้องต้น แบบออนไลน ์

Topica Edumall 15 มกราคม 2560 สายสนบัสนุน 1 คน - 

21 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บรหิาร ศึกษาดู
งานเรื่อง "เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ EdPEx" 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

17-18 มกราคม 2560 สายวิชาการ 6 คน 
สายสนบัสนุน 3 คน 

50,000 

22 เข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรศีึกษาระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 เรื่อง ดนตรีศึกษาในประชาคมอาเซียน 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศลิปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 

19-20 มกราคม 2560 สายวิชาการ 1 คน 1,000 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
23 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหาร

ส าหรับผู้บรหิารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นท่ี 2 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 20 มกราคม - 5 มีนาคม 

2560 (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 
สายสนบัสนุน 2 คน - 

24 Ulf & Eric Wakenius Jazz Masterclass คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

25 มกราคม 2560 สายวิชาการ 1 คน - 

25 โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการกับสถาบันดนตรี
ระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

1-16 กุมภาพันธ์ 2560 สายวิชาการ 4 คน 
สายสนบัสนุน 4 คน 

653,200 

26 Clarinet Masterclass by Frédéric Cellier คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

6 กุมภาพันธ์ 2560 สายวิชาการ 1 คน - 

27 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรสายศิลปะและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีการศึกษา 
2559 (รุ่นท่ี 2) 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

9-10 กุมภาพันธ์ 2560 สายวิชาการ 2 คน - 

28 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจดรายงานการ
ประชุม 

กองกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่ง
ชัน 

17 กุมภาพันธ์ 2560 สายสนบัสนุน 1 คน - 

29 งานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน 

17 กุมภาพันธ์ 2560 สายสนบัสนุน 3 คน - 

30 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเขียน
หนังสือราชการ" 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 

22-23 กุมภาพันธ์ 2560 สายสนบัสนุน 1 คน - 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

31 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 ในการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารตามโครงการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคเ์พือ่การบริหารส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุน รุ่นท่ี 2 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 3-5 มีนาคม 2560 สายสนบัสนุน 2 คน - 

32 Free Improvisation Workshop by Pree 
Nakaprawing 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10 มีนาคม 2560 สายวิชาการ 1 คน - 

33 Jazz Masterclass and Concert by MINT 
Passakorn and his band 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

17 มีนาคม 2560 สายวิชาการ 1 คน - 

34 Ethno-Jazz Lecture and Workshop คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

28 มีนาคม 2560 สายวิชาการ 2 คน - 

35 Piano Masterclass by Mitra Alice คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

5 เมษายน 2560 
 

สายวิชาการ 1 คน - 

36 โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันดนตรรีะหว่าง
ประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

17-29 เมษายน 2560 สายวิชาการ 4 คน 
สายสนบัสนุน 1 คน 

500,000 

37 Percussion Masterclass by  Wannapha 
Yannavut 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1 พฤษภาคม 2560 สายสนบัสนุน 1 คน - 

38 โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร 
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

16 พฤษภาคม 2560 สายวิชาการ 1 คน 
สายสนบัสนุน 14 คน 

12,100 

39 การประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย
การจัดท าข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

16 พฤษภาคม 2560 สายวิชาการ 1 คน 
สายสนบัสนุน 14 คน 

2,500 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

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

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 1 มิถุนายน 2560 สายสนบัสนุน 3 คน - 

41 โครงการอบรม เรื่อง ICT Update 60 หลักสูตรที่ 2 
หัวข้อ Office365 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 2 มิถุนายน 2560 สายสนบัสนุน 3 คน - 

42 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประจ าปี  พ.ศ.2560 

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

15-17 มิถุนายน 2560 สายวิชาการ 25 คน 
สายสนบัสนุน 28 คน 

340,000 

43 เข้าร่วม TAGB FORUM/เสวนา สสมท (Thai 
Association of Governing Board of universities 
and colleges FORUM / เสวนาสมาคมสภา
มหาวิทยาลยั (ประเทศไทย)) เรื่อง "มาตรการตาม ม.
44 กับการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทย" 

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 
(สสมท) 

16 มิถุนายน 2560 สายวิชาการ 1 คน - 

44 อบรมการจดัการโปรแกรมบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม 
Endnote 7 

หอสมุด มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่า
พระ 

23 มิถุนายน 2560 สายสนบัสนุน 2 คน - 

45 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) 

ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5-7 กรกฎาคม 2560 สายวิชาการ 3 คน 
สายสนบัสนุน 1 คน 

- 

46 โครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
"เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดีใน
การใช้งานและการน าส่งข้อมูลระบบภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต (ระบบของ สกอ.)" 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร ตลิ่งชัน 

14 กรกฎาคม 2560 สายสนบัสนุน 3 คน - 

47 โครงการอบรม "การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ" งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั

20 กรกฎาคม 2560 สายสนบัสนุน 2 คน - 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณ(บำท) 

ศิลปากร ตลิ่งชัน 
48 โครงการสัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ" 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 24 กรกฎาคม 2560 สายวิชาการ 1 คน 
สายสนบัสนุน 2 คน 

- 
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13.3 อำคำรสถำนที่ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มีพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนหลักตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน และได้

ขยายห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดนตรีเพ่ิมขึ้นไปยังอาคาร Music Plus Academy และอาคารศูนย์
สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น โดยตระหนัก
ถึงโอกาสของนักศึกษาในการมีห้องปฏิบัติการดนตรี รวมถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซ้อมเพ่ิมข้ึนอย่างพอเพียง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านการแข่งขันทั้งในวงการศึกษาและวิชาชีพดนตรี 

 

ตารางที่ 18 ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพ้ืนที่ใช้สอยของคณะดุริยางคศาสตร์ 
อำคำรสถำนที ่ พ้ืนที่ใช้สอย (ตร.ม.) 

อาคารคณะดรุิยางคศาสตร์ ตลิ่งชัน 1,866.10 

อาคาร Music Plus Academy 588 

อาคารศูนยส์ันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 512.03 

รวม 2,966.13 
 

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

พ้ืนที่ใช้งำน 

อำคำรคณะดุริยำงคศำสตร์ 
ตลิ่งชัน 

พ้ืนที่รวม 1,866.10ตร.ม. 

อำคำร Music Plus 
Academy 

พ้ืนที่รวม 588 ตร.ม. 

อำคำรศูนย์สันสกฤตศึกษำ 
คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร 
พ้ืนที่รวม 512.03 ตร.ม. 

จ ำนวนห้อง พ้ืนที่ (ตร.ม.) จ ำนวนห้อง พ้ืนที่ (ตร.ม.) จ ำนวนห้อง พ้ืนที่ (ตร.ม.) 
ห้องผู้บริหาร 1 18.20 - - - - 
ห้องพักอาจารย ์ 4 93 5 63.125 - - 
ห้องส านักงาน 2 88.375 1 73.96 1 18.38 
ห้องประชุม 2 39.5 - - - - 
ห้องบรรยาย 3 257 2 75.20 3 206.40 
ห้องเรียนปฏิบตัิการ 16 185.1 2 50.00 8 287.25 
ห้องซ้อมดนตร ี 16 62.4 10 48.63 - - 
ห้องสมุด 1 28.275 - - - - 
ห้องคอมพิวเตอร ์ 1 47.19 - - - - 
ห้องอัดเสียง 3 57.4 - - - - 
ส่วนอ่ืนๆ - 989.66 - 277.085 - - 
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14. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะดุริยางคศาสตร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้เป็นกลไกในการพัฒนาพร้อมทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 โดยน าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ อยู่สม่ าเสมอ 

 

15. กำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะวิชาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของ

คณะผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 20) 
 

ตารางที่ 20 การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินกำร 

องค์ประกอบท่ี 1 
กำรผลิตบัณฑิต                  

- 1. ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาให้มีความชัดเจน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของอาจารย์ที่มีต่อการปรบัปรุงกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อหลักสูตร เสนอคณะกรรมการ
วิชาการ ซึ่งมีประธานหลักสตูรทุกหลักสตูรร่วมเป็น
คณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักศกึษาน ากลับมาพัฒนา/
ปรับปรุงการด าเนินงานท้ังในระดบัหลักสตูรและคณะ 

  2. ติดตามผลส าเร็จที่เกิดจากการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากปีท่ีผ่านมา และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินกระบวนการของปีปัจจุบนั เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะและคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจำกคณะผู้ประเมิน ผลกำรด ำเนินกำร 

  3. เพิ่มข้อค าถามในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับวิธีการก าหนดค่า
น้ าหนักภาระงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่ง
ครอบคลมุด้านประสิทธิภาพการท างานของอาจารย์  ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับวิธีการก าหนดค่าน้ าหนักภาระงานใน
รูปแบบใหม่ โดยแบ่งสัดส่วนค่าถ่วงน้ าหนักออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่ที่เน้นการสอน กลุ่มที่เน้นการวิจัย กลุม่ที่เน้นการ
บริหารคณะ และกลุ่มที่เน้นการบริหารหลักสตูร จากผลการ
ประเมินพบว่า คา่ภาระงานสอนท่ีก าหนดยังไมส่ะท้อนความ
เป็นจริงของผลงาน จึงต้องปรับสดัส่วนค่าถ่วงน้ าหนักภาระ
งานในแต่ละกลุม่ใหม่อีกครั้ง 

  4. น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมลู
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์
ประจ า โดยปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ ให้เป็นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
ครอบคลมุทั้งด้านประวตัิการศึกษา ผลงานทางวิชาการ 
รางวัลและเกียรติยศ รายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษา 
office hour การบริการวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน โดยเริ่มทดลองใช้ระบบฯ ในเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2560 และจะเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบท่ี 2 ซึ่งเป็นผลการด าเนินงาน
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

  5. จัดท าเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการ
แสดง และจัดท าประกาศและระเบียบรองรับการประเมินผล
งานสร้างสรรค์ประเภทการแสดง โดยงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคไ์ด้น าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลงาน
สร้างสรรคโ์ดยผู้ทรงคณุวุฒิภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

  6. จัดท าแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และการพัฒนาทัศนยีภาพทางกายภาพ ใน
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แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี และแผนด าเนินงานประจ าปี ท้ังนี้
ยังไม่มีการจัดท าแผนระยะยาว ในส่วนของการด าเนินงาน
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะฯ ไดส้ ารวจความต้องการ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
และได้สื่อสารผลการปรบัปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน
และความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรโดย
ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลนแ์ละทาง
บุคคล   

ตัวบ่งชี้ 1.2 
อำจำรย์ประจ ำ
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

จุดแข็ง 
1. ศักยภาพของอาจารย์ มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. คณะดรุิยางคศาสตรส์นับสนุนให้คณาจารย์ประจ าพัฒนา
คุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพือ่ให้อาจารย์สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอน 
โดยได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของคณะฯ ท่ี
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาตรีทุกคนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท และให้ทุนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญา
โทศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกปลีะ 1 ทุน โดยให้ยื่นความ
จ านงค์ขอศึกษาล่วงหน้า โดยในปกีารศึกษา 2559 มีอาจารย์
ทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ซึ่งคณะฯ ให้ทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท มีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 19 คน คิดเปน็ร้อยละ 67.86 ซึ่งคณะฯ 
ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 3 
คน ซึ่งคณะฯ ได้พิจารณาจัดสรรทนุสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส๊ 
เพิ่มเตมิเพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์เป็นกรณี
เร่งด่วน และมีอาจารย์ศึกษาต่อโดยใช้งบประมาณส่วนตัว 
จ านวน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 และมีอาจารย์ที่มีคณุวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

  2. หามาตรการที่เหมาะสมในการติดตามความคืบหน้าของ
บุคลากรทีไ่ด้รบังบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อ โดย
มอบหมายงานบุคคลจัดท าหนังสือสอบถามความคบืหน้า
ของบุคลากรที่ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาจากคณะฯ และเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อสง่เสริมและกระตุ้นให้
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บุคลากรผู้ได้รับทุนการศึกษาส าเรจ็การศึกษาตามแผนของ
หลักสตูร 

ตัวบ่งชี้ 1.3 
อำจำรย์ประจ ำ
คณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

- 1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่ไดร้ับ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จ านวน 10,000 บาท 
และศาสตราจารย์ จ านวน 15,000 บาท เพื่อส่งเสริมและจูง
ใจให้คณาจารย์ของคณะดุริยางคศาสตร์ จดัท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ มีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น 2 คน ได้แก่ 
อาจารย์วรพล กาญจน์วรีะโยธิน และอาจารย์ ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ
ราชรักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดนตรีและธุรกจิบันเทิง ท า
ใหม้ีอาจารยผ์ู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 จาก
อาจารย์ทั้งหมด 28 คน และมีอาจารย์ที่ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งและอยูร่ะหว่างกระบวนการพิจารณาจ านวน 4 คน 
ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอในปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน ได้แก่ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรดนตรีแจส๊ 2 คน อาจารย์ประจ า
หลักสตูรสังคีตวิจัยและพัฒนา 1 คน และอาจารย์ประจ า
คณะฯ 1 คน 

  2. คณะฯ เสนอรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ในองค์ประกอบท่ี 4 
ด้านอาจารย์ ไว้ว่า "คณะและสถาบันควรมีระบบกลไกก ากับ
ติดตามหรือเร่งรัดกระบวนการในการก ากับติดตามการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ" นอกจากน้ีคณะก าหนดระบบกลไก
ก ากับติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยมอบหมายงาน
บุคคลจัดท าหนังสือสอบถามความคืบหน้าการขอก าหนด
ต าแหน่งไปยังมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ตัวบ่งชี้ 1.4 
จ ำนวนนักศึกษำ
เต็มเวลำเทียบเท่ำ
ต่อจ ำนวนอำจำรย์

ข้อเสนอแนะในภำพรวมระดับสถำบัน 
1. จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะและ
มหาวิทยาลยัควรร่วมกันทบทวนหา

1. คณบดีและรองคณบดฝี่ายวิชาการของคณะดรุิยางค
ศาสตร์ มีส่วนร่วมในท่ีประชุมสภาคณบดีศลิปะแห่งประเทศ
ไทยเพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงเกณฑม์าตรฐาน
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
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ประจ ำ มาตรการที่เหมาะสมระหว่างการจัดสรร
งบประมาณและจ านวนนักศึกษา 

ประจ าสายศลิปะและการออกแบบ โดยในท่ีประชุมได้
ก าหนดแนวทางการจัดท าเกณฑด์งักล่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 
แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 ใช้ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
แนวทางที่ 2 แยกการค านวณระหว่างหน่วยกิตวิชาบรรยาย
และปฏิบตัิ แนวทางที่ 3.1 น าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาใช้ใน
การค านวณ โดยไม่แยกหน่วยกิตวชิาบรรยายและปฏิบัติ 
และแนวทางที่ 3.2 น าผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกมาใช้ในการ
ค านวณ โดยแยกการค านวณระหว่างหน่วยกิตวิชาบรรยาย
และปฏิบตัิ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพจิารณาหาแนวทางที่
เหมาะสมของสายศิลปะและการออกแบบ 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กำร
บริกำรนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 

จุดแข็ง 
1. สายสัมพันธ์อันดรีะหว่างนักศึกษากับ
เพื่อนร่วมสถาบัน และอาจารย์ ท าให้
นักศึกษารู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเป็นบ้าน
หลังที่สอง 
2. มีความโดดเด่นในเรื่องกิจกรรมและ
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับ
นักศึกษา 

1. ส่งเสรมิให้เกิดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อให้
เครือข่ายศิษยเ์ก่าเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรมของคณะมาก
ยิ่งข้ึน และกลับมาพัฒนาคณะฯ โดยก าหนดจดักิจกรรม
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ส าหรับบณัฑติและศิษย์เก่า จ านวน 2 กิจกรรม โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมสอดคล้องความต้องการของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นผล
ส ารวจความต้องการพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ของ
ศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาสี SUFM Sport 
Day เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา
ปัจจุบัน และยังมศีิษย์เก่าเขา้ร่วมอีกเป็นจ านวนมาก ท าให้
เกิดสมัพันธภาพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วย
ให้เครือข่ายศิษยเ์ก่าเข้มแข็งมากยิง่ขึ้น 

  2. จัดตั้งหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา หน่วยงานรับงาน กระจาย
งาน ติดต่อกับบริษัทและองค์กรผูจ้้างงาน แนะแนววิชาชีพ
และการวางตัวในการท างาน ให้นักศึกษาที่สนใจและ
ต้องการสมัครเข้าร่วม ในลักษณะ Young Professional 
Training Unit เชื่อมโยงกับโครงการ Emaj Open 
Business Showcase โดยอาจารย์ ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ราชรักษ์ 
และนักศึกษาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
และธุรกิจบันเทิง เสนอที่คณะกรรมการประจ าคณะดุริยางค
ศาสตร์ พิจารณาโครงการ Entertainment Music and 
Journey  ในการประชุมครั้งท่ี 11 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 
2559 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดโครงการดังกล่าวและ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ดังน้ี 
1. ท่ีปรึกษาโครงการ ได้แก่ คณบดี และอาจารย์ ดร.
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ศักดิ์สิทธ์ิ ราชรักษ์  
2. ผู้รับผดิชอบโครงการฝ่าย Consultative Sale ได้แก่ 
อาจารย์วุฒิชัย เลศิสถากิจ และนางสาวภัศรา อินทร์เล็ก 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการฝ่าย Marketing ได้แก่ อาจารย์
ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ และนางสาวลลวรรณ เปรม
ประเสริฐ 
4. ผู้รับผดิชอบโครงการฝ่าย Creative and Production 
ได้แก่ อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ และนางนพกมล พิศาล
ไกรกิตต ิ

  3. คณะดรุิยางคศาสตรม์ีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันท้ังใน
และต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
คณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์กับ
สถาบันช้ันน าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2559 
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) การ
แลกเปลีย่นกับ Conservatorium Maastricht ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี 9 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 
2560 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจ านวน 2 คน 
นักศึกษาปริญญาตรี 3 คน และนกัศึกษาปริญญาโท 4 คน 
2) การแลกเปลีย่นกับ Tokyo University of Fine Arts 
and Music (Geidai) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณาจารยเ์ข้าร่วมโครงการดังกลา่ว
จ านวน 5 คน นักศึกษาปริญญาตรี 3 คน และนักศึกษา
ปริญญาโท 10 คน 3) การแลกเปลี่ยนกับ University of 
Northern Colorado ซึ่งไดเ้ดินทางมาจัดกิจกรรม 
workshop และ การแสดงดนตรี UNC Wind Quintet เมื่อ
วันท่ี 23 และ 25 มกราคม 2560 และคณะฯ เดินทางไป
แลกเปลีย่น ระหวา่งวันท่ี 16 - 25 เมษายน 2560 ซึ่งมี
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจ านวน 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 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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  4. จัดทดสอบ Comprehensive Exam ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาดนตรีชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการแสดงดนตรี
และดนตรีแจส๊ 

  5. สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศึกษา เช่น การติดต่อ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทางออนไลน์ และการใช้ระบบ
ที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นต้น โดย
คณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของคณะ 
ร่วมประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการแก่นักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 สนับสนุนให้
อาจารย์น าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาทางออนไลน์ และการใช้ระบบท่ีปรึกษาออนไลน์
ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ตัวบ่งชี้ 1.6 
กิจกรรมนกัศึกษำ
ระดับปริญญำตรี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผลการประเมินแผนการจัดกจิกรรม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ยังไม่ได้ถูก
น าไปปรับปรุง เพ่ือน าไปใช้ในแผนปี
การศึกษา 2559 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรน าผลการประเมินในปีการศึกษาไป
ใช้ปรับปรุงแผนให้ทันรอบปีการศกึษา 
ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมในปีการศึกษา
นั้นๆ ก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป 
2. คณะสามารถจดักิจกรรมหรือโครงการที่
ครอบคลมุทักษะนักศึกษาหลายดา้นภายใน
หนึ่งโครงการ 

1. งานแผนและประกันคณุภาพการศึกษา ปรับระบบและ
กลไกในการวเิคราะห์และประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนปปีัจจุบันและการจัดท าแผนด าเนินงานปตี่อไป จาก
เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อใหส้ามารถ
น าผลการประเมินในปีการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแผนให้ทัน
ก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป ซึ่งได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่าน
ทราบแล้วในการประชุมคณะกรรมการฝา่ยวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา ครั้งที่ ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 

 2. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้กับนักศึกษา 
โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าวิดีโอน าเสนอสารคดสีรุป
โครงการและน าไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์โครงการต่างๆ ก่อนการจัดกิจกรรม และมี
การจัดท าวิดโีอเพื่อเผยแพร่ถึงประโยชน์ของกิจกรรมนั้นๆ 
หลังการจดักิจกรรมเสร็จสิ้น  และมีการเผยแพรล่งในสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น โครงการวางแผนรับนักศึกษาใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ กิจกรรมในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
โครงการรับนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย และโครงการ 
SUFM Sport Day 

  3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท างานมากยิ่งข้ึน โดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผูร้ับผดิชอบ
แทนเจ้าหน้าที่ของคณะในการดูแลระบบและช่องทางการ
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เผยแพร่ทาง facebook กิจการนกัศึกษา โดยมเีจ้าหน้าท่ี
ของคณะดูแลให้ค าปรึกษา นักศึกษาจัดท าเพจ Facebook 
ช่ือเพจ “เด็กดุ” โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแลระบบด้วยตนเอง 
จุดประสงค์หลักของเพจคือการจัดท าข้ึนเพื่อใช้ความรู้ที่ได้
จากในวิชาเรียนมาปฏิบัติจริง ในเนื้อหาของเพจจะเป็นการ
น าเสนอกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในคณะดุริยางคศาสตร์ และ
มหาวิทยาลยั จากมุมมองของนักศึกษา 

  4. งานกิจการนักศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้น าเสนอ
แนวคิดในการจัดโครงการ โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเชิงประกันคณุภาพและโครงการกิจการนักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้เสนอกิจกรรมหรือ
โครงการที่อยากให้จดัขึ้นในแผนพฒันาคุณภาพนักศึกษา ซึ่ง
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

องค์ประกอบท่ี 2 
กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกกำร
บริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

- 1. ร่วมกับบัณฑติวิทยาลยัมหาวิทยาลัยศลิปากร จดัโครงการ
เผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ในระดบันานาชาติ The 
International Creative Art Disseminating (ICAD) ใน
เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีนักศกึษาเข้าร่วมเผยแพรผ่ลงาน
สร้างสรรค์และน าเสนอผลงานวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงิน
สนับสนุนงำนวิจัย
และงำน
สร้ำงสรรค์ 

จุดแข็ง 

1. คณะมีแนวโนม้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอกสถาบันในสัดส่วนท่ีมากกว่าเงิน
สนับสนุนจากภายในสถาบันมากขึน้ทุกปี 
และมีการกระจายของทุนและนักวิจัย 
แสดงถึงศักยภาพการวิจัยของคณะในการ
บริหารจดัการด้านการวิจยัที่ด ี

1. ส่งเสรมิให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีม่ี
ประเด็นที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภายนอก และ
หาเงินทุนสนับสนุนจากภายนอกมากข้ึน โดยบริหารจดัการ
ด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทัง้ด้านงบประมาณ บุคลากร 
เครื่องมืออุปกรณ์และระบบกลไกการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม เช่น การจดัตั้งกองทุนวิจัยสรา้งสรรค์ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยศลิปากรโดยจดัสรรงบประมาณร้อยละ 5 
เป็นกองทุนดังกล่าวทุกปี การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยสร้างสรรค์ของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ตามความต้องการของคณาจารย์หรือเป็นประเด็นท่ีควรพัฒนา 
การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัเพือ่ให้คณาจารยเ์ข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง และมีเจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ จึง
ท าให้คณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของการท าผลงานวิจัย
และสร้างสรรคม์ากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาคุณภาพของ
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ผลงานท าให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกมีแนวโนม้ที่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แผนบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มุ่งเน้นให้
คณาจารย์จัดท าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการ
ระหว่างหลักสูตร โดยมีมติิเช่ือมโยงด้านดนตรี อุตสาหกรรม
ดนตรีและธุรกจิบันเทิง 

  2. จัดระบบกลไกในการใหค้ณาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการวิจัย
ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อพัฒนาหัวข้อการท าวิจัย
สร้างสรรค์ใหเ้กิดประโยชน์ และมุง่พัฒนาคุณภาพการวิจยัให้
สูงขึ้น โดยมรีะบบสนับสนุนให้คณาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการ
วิจัยให้ค าปรึกษาและแนะน า โดยให้โครงการวิจัย/งาน
สร้างสรรคส์ามารถตั้งงบประมาณร้อยละ 10 ของโครงการฯ 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ 

  3. พัฒนาการบูรณาการงานวิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อการเรยีนการ
สอน โดยสนับสนุนใหโ้ครงการวจิยัฯ ของคณาจารย์ มี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรเีข้าร่วม และ
ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท 
โดยในรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษามีการน าเสนอผลงาน
วิชาการในช้ันเรียน  และมีการจดัสรรทุนอุดหนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาแก่นักศึกษาที่เข้ารว่มและนักศึกษาท่ีน าเสนอ
ผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ 2.3 
ผลงำนวิชำกำร
ของอำจำรย์
ประจ ำและนกัวิจัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ผลิตต าราในการสอน 

1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการผลติต ารา และ
หนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ และการเผยแพรผ่ลงานออกสู่
สาธารณะ โดยประชาสัมพันธโ์ครงการ/กิจกรรมการอบรมการ
ผลิตต ารา และหนังสือวิชาการที่จดัโดยหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
facebook อีเมล์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน
งบประมาณเข้าร่วมการอบรมสมัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ 

  2. ส่งเสรมิให้อาจารยผ์ลิตผลงานวชิาการนอกเหนือจากงาน
สร้างสรรค์ใหม้ากขึ้น (ประเภทหนงัสือต ารา บทความวิชาการ 
และบทความวิจยั) โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การ
จัดท าต ารา หนังสือ ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารค าสอน และผลงานสรา้งสรรค์
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ในลักษณะอื่นๆ และจดัโครงการจดัการความรู้ด้านวิจยัและ
งานสร้างสรรค เรื่อง การเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตร ี

  3. สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติจ านวน 20,000 บาท และเผยแพรผ่ลงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติจ านวน 50,000 บาท 
งบประมาณเป็นเงินรางวัลสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติจ านวน 2,000 - 5,000 บาท เงินรางวัล
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ
จ านวน 5,000 บาท และการเข้าฟังการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาต ิ

องค์ประกอบท่ี 3 
กำรบริกำร
วิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ 3.1 กำร
บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ปรับการน าเสนอข้อมูลการมสี่วน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ
ให้ชัดเจน 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
คณะมีการจดัท าโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรยีนใน
ระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านดนตรีอยา่งเป็นรูปธรรมและ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
 

1. คัดเลือกโครงการที่คณะมสี่วนรว่มกับมหาวิทยาลัยในการ
บริการวิชาการ โดยสนับสนุนคณาจารย์ให้มสี่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น โครงการวัน
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศลิปากร ทุกวันท่ี 12 ตุลาคม 
ของทุกปี ซึ่งจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและจัด
สอนความรูด้้านดนตรีเบื้องต้นใหก้ับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่มาเข้าร่วมงาน และการให้บริการวิชาการ
ร่วมกับสถาบันบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่ง
เน้นการให้บริการวิชาการแกส่ังคมในสาขาที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอน และ/หรือ สาขาท่ีมหาวทิยาลัยมีศักยภาพในการ
ให้บริการ 

  2. จัดหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหรือผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียสนบัสนุนงบประมาณเพื่อจดัโครงการ คณะฯ มุ่งเน้นการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายนอก ตลอดจนบุคคลที่
สนใจและให้การสนับสนุนส่งเสริมทางด้านดนตรี โดยในปี
การศึกษา 2559 องค์การบริหารสว่นจังหวัดจันทบุรี 
สนบัสนุนงบประมาณในการจดั Chanthaburi Music 
Camp 2016 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการศิลปากรรับผดิชอบ
สังคม (University Social Responsibility) 

  3. สนับสนุนให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การ
บริการวิชาการตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ ในโครงการ Music and Entertainment 
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Business Talk โครงการนิทรรศการดนตรีและธุรกิจบันเทิง 
และโครงการประกวดจดัท าแผนการตลาดธุรกิจดนตรีและ
บันเทิง  

  4. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกส่ังคม
กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้คณาจารย์
น าผลการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
กิจกรรม Feroci Philharmonic Academy ในโครงการ
ศิลปากรรับผดิชอบสังคม (University Social 
Responsibility) 

  5. ส่งเสรมิให้อาจารยเ์ขียนบทความวิชาการจากองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการจดัโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
น้อยปีละ 1 บทความ ในโครงการ Music Composition 

  6. ส ารวจความต้องการของชุมชนและสังคมกลุ่มอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น นอกเหนือจากหน่วยงานและบุคคลที่เคยส ารวจและ
เคยเข้ารบับริการวิชาการจากคณะฯ โดยคณะฯ ส ารวจ
ประเด็นที่ชุมชนและสังคมต้องการรับบริการวิชาการเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งด าเนินการส ารวจ 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทาง
ที่ 1 การส ารวจความต้องการของสังคม แนวทางที่ 2 การ
เปิดให้หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือในการจัดโครงการ
บริการวิชาการทั้งทางเว็บไซต์และจดหมายขอความร่วมมือ 
และแนวทางที่ 3 การศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดมิ 
และน าข้อมลูดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดท าแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยในปีการศึกษา 2559 ได้เพิ่มกลุ่ม
ตวัอย่างในการส ารวจแนวทางที่ 1 จากหน่วยงานและบุคคล
ที่เคยส ารวจและเคยเข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ เป็น
กลุ่มคนท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 4 
กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบ
และกลไกกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. คณาจารย์ไดร้ับเชิญไปเป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ (Thailand Jazz 
Competition ครั้งท่ี 11) 

1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่จัดให้มีการบริการ
วิชาการอยู่แล้ว ให้สามารถน ามาตอ่ยอดในลักษณะการ
ให้บริการวิชาการความรู้ทางด้านดนตรีทีส่ามารถเอามา
บูรณาการจนเกดิเป็นการแสดงศลิปวัฒนธรรม โดยจัด
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป ซึ่งเป็นโครงการ
แลกเปลีย่นบุคลากร นักศึกษา การให้บริการวิชาการแก่
สถาบันในเครือข่าย และแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมทาง
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ดนตรี ที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 โดยใน
ปีการศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนรปูแบบการจัดโครงการฯ ให้
มีการบูรณาการความรู้ที่ไดจ้ากประเทศท่ีไดส้ร้างความ
ร่วมมือ จึงไดม้ีการจดัท าซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพ่ือร าลึก
พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช โดยน าบทเพลงมาเรยีบเรียงใหม่โดยใช้
เครื่องดนตรีประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พิณพม่า ด่านบ๋าว จาก
ประเทศเวยีดนาม 

  2. สร้างความร่วมมือทางด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนให้ครบทุกประเทศเพื่อส่งเสรมิ
การแลกเปลี่ยนทางศลิปะและวัฒนธรรม และความร่วมมือ
ทางวิชาการ โดยจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบา้นอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีป 
ได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้จัด
โครงการร่วมกับประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศ
มาเลเซีย ส่งผลให้เกดิความแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดย
คณะฯ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ามาศึกษาในระดับปรญิญา
ตรีและปรญิญาโทจาก 3 ประเทศ ท้ังนี้เนื่องด้วยในปี
การศึกษา 2559 มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการฯ ให้มี
การบูรณาการความรู้ทีไ่ด้จากประเทศท่ีไดส้ร้างความร่วมมือ 
จึงได้มีการจัดท าซดีีบทเพลงพระราชนิพนธ์เพ่ือร าลึกพระ
อัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช โดยน าบทเพลงมาเรียบเรียงใหมโ่ดยใช้
เครื่องดนตรีประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พิณพม่า ด่านบ๋าว จาก
ประเทศเวยีดนาม 

  3. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของไทย เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของ
คณะฯ เพื่อให้มีการพัฒนาโครงการให้มีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี โดยคณะดรุิยางค
ศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดการแสดงดนตรี  Tribute ceremony in 
remembrance of HM. King Bhumibol Adulyadej ใน
วันท่ี 18 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
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แห่งประเทศไทย โดยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช และมี
การน าเครื่องดนตรไีทยมาบรรเลงแสดงในเพลง สรรเสรญิ
พระนารายน์ ในงานดังกล่าว 

  4. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชน 
ในโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ.
2559 โดยพิจารณาคะแนนพิเศษให้กับผู้เข้าแข่งขันที่น า
เครื่องดนตรีไทยและลักษณะดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็น
ไทยมาเป็นส่วนหน่ึงในการแสดง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกวงได้น า
เครื่องดนตรีไทยและบทเพลงไทยมาใช้ในการประกวด จาก
ผลการประกวดมผีู้ได้รับรางวัล The Best Performance 
จากการขับเสภาในการประกวด และคณะฯ ได้ให้
ทุนการศึกษาเรียนระดับปรญิญาตรีตลอดระยะเวลา 4 ปี ใน
สาขาดนตรีแจส๊ เครื่องมือเอกขับรอ้ง 

  5. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับ
การเรยีนการสอนและการวิจัย โดยคอนเสริ์ต  Feroci 
Philharmonic Winds plays "Anglo-French Festival" 
conducted by Douglas Bostock ไดม้ีการจดักิจกรรม
บูรณาการเรียนการสอน ในรายวิชา รวมวง และ การอ านวย
เพลง โดยใช้ช่ือกิจกรรม 2017 Douglas Bostock 
Conducting Masterclass and Competition at 
Silpakorn University support by Feroci 
Philharmonic Society 

  6. สร้างระบบและกลไกในการจัดเก็บโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในฐานข้อมูลดิจิตอล (ด้านภาพและเสียง) 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยฝ่ายกิจการพิเศษได้มีการขออนุมัติ
จัดซื้อ storage เพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการท านุบ ารุงฯ ของ
คณะ ได้แก่ คอนเสริ์ตเฟโรชี โครงการ TJC โครงการ
อาเซียน โดยแต่ละโครงการจะมีการผลิตวีดโีอบันทึกภาพ 
และน าส่งต่อให้ฝ่ายส าเนาข้อมูลจดัเก็บในห้องสมุด 

  7. เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีและมี
ศักยภาพในการสร้างช่ือเสียงให้คณะดรุิยางคศาสตร์และ
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยฝ่ายกิจการพิเศษได้มีการจัดท า
หนังสือประชาสมัพันธ์คณะฯ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะฯ หลักสูตร 5 หลักสูตร และกิจกรรมตลอดทั้งปีท่ีผา่น
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มา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

องค์ประกอบท่ี 5 
กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำร
บริหำรของคณะ
เพ่ือกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์
ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบัน และ
เอกลักษณข์อง
คณะ 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 
สัดส่วนด้านต่างๆ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขัน
อย่างครบถ้วน 
2. มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ี
ประสิทธิภาพและม ี
ประสิทธิผล ส่งผลดีต่ออัตราการคงอยู่ของ
อาจารย ์
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
คณะควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินใน
ระยะยาว และแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่งเพื่อการบรหิารจดัการดา้น
งบประมาณที่เพียงพอส าหรับคณะใน
อนาคต 

1. จัดท ารายงานการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประกอบไป
ด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแตล่ะหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน และน ามาใช้ในการก าหนดนโยบายและหา
มาตรการผลักดันการเพิ่มรายได ้
2. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะยาว ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 - 2563 โดยค านึงถึงการจัดหางบประมาณที่
เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมตามพันธกิจ การบริหารงบประมาณตามแผนและ
การติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย ตลอดจนการส่งเสรมิให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า และค านึงถึง
ความเสีย่งด้านงบประมาณ ท้ังด้านต้นทุนการด าเนินงานของ
คณะดุริยางคศาสตร์อยู่ในอัตราทีสู่ง ซึ่งคณะฯ จดัการความ
เสี่ยงโดยการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน
และน าข้อมลูมาใช้ในการบรหิารจดัการงบประมาณ และ
ความเสีย่งด้านการพึ่งพารายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพียงแหล่งเดียว ซึ่งคณะฯ จัดการความเสีย่งโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อหารายไดผ้า่นโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

  3. คณะฯ มุ่งเน้นการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือท้ังจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ภายนอก ตลอดจนบุคคลที่สนใจและให้การสนับสนุน
ส่งเสริมทางด้านดนตรี จึงท าให้ไดร้ับการสนับสนุนนงบ
ประมาณ เช่น ทุนการศึกษาจาก รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล 
และงบประมาณเพื่อพัฒนากายภาพและการขยายพื้นท่ีจาก 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ และอาจารย์
นนท์ บูรณสมภพ ตลอดจนการช่วยเหลือท่ีไม่ได้อยู่ในรูปของ
ตัวเงิน เช่น การสนับสนุนพ้ืนท่ีและอุปกรณเ์ครื่องดนตรี
ส าหรับการจัดกจิกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
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  4. งานแผนและประกันคณุภาพการศึกษา ปรับระบบและ
กลไกในการวเิคราะห์และประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนปปีัจจุบันและการจัดท าแผนด าเนินงานปตี่อไป จาก
เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกรกฎาคม เพื่อใหส้ามารถ
น าผลการประเมินในปีการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแผนให้ทัน
ก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป ซึ่งได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่าน
ทราบแล้วในการประชุมคณะกรรมการฝา่ยวางแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา ครั้งที่ ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

1. พัฒนาระบบการทวนสอบที่เหมาะสม
กับธรรมชาติของสาขาดนตรี **  

1. มอบหมายประธานหลักสูตรจัดท าแนวทางการทวนสอบที่
เหมาะสมของแตล่ะหลักสตูรและรายวิชาในหลักสูตร เสนอ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้
ความเห็นชอบเพื่อพัฒนาระบบการทวนสอบท่ีเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาดนตร ี

 2. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
** 

2. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ทั้ง
ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ การผลติผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ และการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน ในส่วนของการพฒันาคุณวุฒิการศึกษาคณะ
มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ทีม่คีุณวุฒิปรญิญาตรีทุกคน
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ทุนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาโทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกปีละ 1 ทุน 
โดยให้ยื่นความจ านงค์ขอศึกษาล่วงหน้า การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ มีการเร่งรัดให้อาจารย์ที่มีคณุสมบัติ
ครบยื่นขอก าหนดต าแหน่งโดยการลงนามในข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานกับคณบดีเป็นรายบุคคล และได้จดัสรร
งบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลใหอ้าจารย์ที่ได้รับก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จ านวน 10,000 บาท และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 15,000 บาท 

 

  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 
ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในสถาบันกลุ่ม ค1 คือ สถาบันเฉพาะทาง
ทีเ่น้นระดับบัณฑิตศึกษา 
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บทที่ 2 
ส่วนสำระ 

 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษามีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของคณะดุริยางคศาสตร์ พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน 
อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ ระดับดี ค่าคะแนน 4.00 มีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 
ผลประเมินตำมเกณฑ์ สกอ. 

ค่ำคะแนน ค่ำคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.01 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2.  การวิจัย 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.  การบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรค ำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
หมำยเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ตารางที่ 21 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ผลประเมิน ระดับคุณภำพ 
ระดับปริญญำบัณฑิต    
1. หลักสูตรดรุิยางคศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการแสดงดนตรี  ผ่าน 3.49 คะแนน ด ี
2. หลักสูตรดรุิยางคศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  ผ่าน 3.25 คะแนน ด ี
3. หลักสูตรดรุิยางคศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรเีชิงพาณิชย์  ผ่าน 3.33 คะแนน ด ี
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  ผ่าน 3.31 คะแนน ด ี
ระดับปริญญำมหำบัณฑิต    
5. หลักสูตรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจยัและ
พัฒนา   

ผ่าน 3.13 คะแนน ด ี

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกหลักสูตร  16.51 คะแนน  
จ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมด  5 หลักสูตร  

คะแนนที่ได้  3.30 คะแนน ด ี

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  3.36 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน :   3.36 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  3.30 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน :  3.30 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  3.01 คะแนน  ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป: 3.01 คะแนน  เกณฑ์ประเมิน:  3.01 คะแนน  
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนจ านวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ

ปริญญาบัณฑิตจ านวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีจ านวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 
มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงดนตรี ผลประเมิน 3.49 คะแนน (ดย 1.1.1-1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
ผลประเมิน 3.25 คะแนน (ดย 1.1.1-2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
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 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ดย 1.1.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ประจ าปีการศึกษา 2559 

ดย 1.1.1-3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ดย 1.1.1-4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ประจ าปีการศึกษา 2559 

ดย 1.1.1-5 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-01car-การแสดงดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-02car-ดนตรีแจ๊ส2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-03car-ดนตรีเชิงพาณิชย์2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-04car-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-05car-สังคีตวิจัยและพัฒนา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-01car-การแสดงดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-02car-ดนตรีแจ๊ส2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-03car-ดนตรีเชิงพาณิชย์2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-04car-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.1/ดย1.1.1-05car-สังคีตวิจัยและพัฒนา2559.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
หมำยเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 107 

ตารางที่ 22 จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555 - 2559 

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 

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 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 
29 30 29.5 28 28 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 24.14 16.66 10.17 3.57 3.57 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 58.62 56.67 64.41 64.29 67.86 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 17.24 26.67 25.42 32.14 28.57 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ 32.14  เกณฑ์ประเมิน :   2.01 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  ร้อยละ 28.57  เกณฑ์ประเมิน :  1.79 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 32  ผลการด าเนินงาน :   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป: ร้อยละ 32  เกณฑ์ประเมิน:  2.00 คะแนน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง : 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 27 คน และมี

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 1 คน รวมอาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จ านวน 28 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 8 คน ปริญญาโท 19 คน และปริญญาตรี 1 คน ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 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 คณะดุริยางคศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกคนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ทุน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นปีละ 1 ทุน โดยให้ยื่นความจ านงค์ขอ
ศึกษาล่วงหน้า (ดย 1.2.1-10) และมีประกาศสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ (ดย 1.2.1-11) ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกนอกเวลาราชการจ านวน 3 คน โดยได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ

ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-01ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-02ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกผศ.ดร.เอกราช.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-02ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกผศ.ดร.เอกราช.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-03ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกผศ.ดร.ศักดิ์ศรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-04ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.ยศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-05ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.พรพรรณ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-06ใบรับรองวุฒิปริญญาเอก%20ดร.ศักดิ์สิทธิ์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-07ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.ภัทรภร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-08ใบรับรองวุฒิปริญญาเอก%20ดร.นลิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-09ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.พิมพ์ชนก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-10แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-11ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอาจารย์.pdf
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ปริญญาเอกเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์เป็นกรณีเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ าได้รับทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งคณะฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้อาจารย์
ลาศึกษาต่อต่างประเทศในเวลาราชการจ านวน 1 คน และสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นอกเวลาราชการด้วยงบประมาณส่วนตัว ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 คน 
และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อระดับปริญญาโทจ านวน 1 คน (ดย 1.2.1-12)  

 
ตารางที่ 23 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย ์
รวมจ ำนวน

อำจำรย์ประจ ำท่ี
ปฏิบัติงำนจริง
และลำศึกษำต่อ 

ปฏิบัติงำนจริง* 

ลำศึกษำต่อ 

ป.โท ป.เอก ป.โท-เอก 
ลำปฏิบัติ
รำชกำร

ต่ำงประเทศ 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  

6 - 1 - - 7 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

5 - - - - 5 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

5 - - - - 5 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  

5 - - - - 5 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา   

6 - - - - 6 

รวม 27 - 1 - - 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-12เอกสารอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษา.pdf
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ตารางที่ 24 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555 - 2559 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย ์

วุฒิปริญญำตรี 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 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  

3 3 1 - - 8 7 7 6 6 - 1 - 1 1 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

2 1 1 1 1 5 5 4 4 4 - 1 - - - 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

2 1 1 - - 3 4 5 5 5 - - - - - 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง  

- - - - - - - 3 3 3 - - 2 2 2 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีต
วิจัยและพัฒนา   

- - - - - 1 1 - - 1 5 6 5.5 6 5 

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 านวนอาจารย์ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2559 - 
2563) 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีคำดว่ำจะจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก  

ในประเทศ (คน) ต่ำงประเทศ (คน) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  

- 1 - - - - - - 1 - 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

- - - - 1 - - - - - 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

- 1 - 1 - - - - - - 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกจิบันเทิง  

- - - - - - - - - - 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา   

- - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด - 2 - 1 1 - - - 1 - 

 
ตารางที่ 26 จ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 
2559 - 2563  

หลักสูตร 

จ ำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2559 - 2563 
วันท ำงำนวันสุดท้ำย 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. หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตร ี                

อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

2. หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส                

อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
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หลักสูตร 

จ ำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ 2559 - 2563 
วันท ำงำนวันสุดท้ำย 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 

3. หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์                

อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

4. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง                

อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

5. หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา                  

อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - 1 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด - - - - - - - - - - - - - - 1 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน  

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 1.2.1-1 ข้อมูลจ านวนและวุฒิการศึกษาอาจารย์ 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 

ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-01ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-02ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกผศ.ดร.เอกราช.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-03ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกผศ.ดร.ศักดิ์ศรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-04ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.ยศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-05ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.พรพรรณ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-06ใบรับรองวุฒิปริญญาเอก%20ดร.ศักดิ์สิทธิ์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-07ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.ภัทรภร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-08ใบรับรองวุฒิปริญญาเอก%20ดร.นลิน.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 1.2.1-9 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา 
ดย 1.2.1-10 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะดุริยางคศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 / 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดย 1.2.1-11 ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

ภายในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 1.2.1-12 เอกสารอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์ คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-09ใบรับรองวุฒิปริญญาเอกดร.พิมพ์ชนก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-10แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-11ประกาศให้ทุนสนับสนุนการศึกษาอาจารย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.2/ดย1.2.1-12เอกสารอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษา.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม  5 

 
ตารางที่ 27 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ   (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ปีการศึกษา 2555 - 
2559 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 2559 

ศาสตราจารย ์ คน - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ คน - - - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 3 3 4 6 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 28 27 26.50 24 22 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 29 30 29.50 28 28 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ., รศ. และ ศ.) 

ร้อยละ 3.45 10 10.17 14.29 21.43 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งวิชาการ  
(ผศ., รศ. และ ศ.) 

คะแนน 0.22 0.63 0.64 0.89 1.34 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ 14.29  เกณฑ์ประเมิน :   0.89 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  ร้อยละ 21.43  เกณฑ์ประเมิน :  1.34 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 15.00  ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป: ร้อยละ 20.00  เกณฑ์ประเมิน:  1.25 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง : 

ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 27 คน และมี
อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 1 คน รวมอาจารย์ประจ าทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จ านวน 28 คน โดยมีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 2 คน ได้แก่ 
อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน และอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง รวมอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 ด ารงเจริญ 
(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) 

คณะดุริยางคศาสตร์มีนโยบายและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะดุริยางคศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดย 1.3.1-8) และมีกลไกขับเคลื่อนเพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยประกาศ
สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับผู้ที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
5,000 บาท รองศาสตราจารย์ จ านวน 10,000 บาท และศาสตราจารย์ จ านวน 15,000 บาท เพ่ือสนับสนุน
และจูงใจให้คณาจารย์ท าผลงานเพ่ือน าไปสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ดย 1.3.1-9) ตลอดจนจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้เป็นผลงานในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดการความรู้เรื่องการเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี (ดย 1.3.1-10) รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ไปอบรม ประชุมวิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์และน ามาใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชากร เช่น ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา เรื่อง "ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ" จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดนตรีวิทยา
นานาชาติ  PASEA 2016 (Performing Arts of Southeast Asia) จัดโดย International Council for 
Traditional Music (ICTM) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการดนตรีศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ดนตรีศึกษา
ในประชาคมอาเซียน จัดโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-01ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-02เกียรติบัตรแต่งตั้งอาจารย์เอกราชเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-03คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์คมธรรมเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-04คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ศักดิ์ศรีเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-05คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิมพ์ชนกเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-06คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์วรพลเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-07คำสั่งแต่งตั้งดร.ศักดิ์สิทธิ์เป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-08แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-09ประกาศคณะจัดสรรเงินรางวัลตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-10อบรมการเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัยสร้างสรรค์.pdf
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โดยในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 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 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จ าแนกรายหลักสูตร 

หลักสูตร 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (คน) 
จ ำนวนอำจำรย์ตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ไม่มี
ต ำแหน่ง

ทำง
วิชำกำร 

ผู้มีต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
คะแนน ปฏิบตั ิ

งำนจริง 

ลำ 
ศึกษำ 

ต่อ 

ลำ 
ปฏิบตั ิ
งำน 

รวม ผศ. รศ. ศ. รวม 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  6 1 - 7 6 1 - - 1 14.29 0.89 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  5 - - 5 5 - - - - - - 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  5 - - 5 4 1 - - 1 20.00 1.25 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  5 - - 5 3 2 - - 2 40.00 2.50 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา   6 - - 6 4 2 - - 2 33.33 2.08 

รวม 27 1 - 28 22 6 - - 6 21.43 1.34 
คิดเป็นร้อยละ 96.43 3.57 - 100.00 78.57 21.43 - - 21.43 21.43 1.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-11เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์รัตนะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-12เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอ.ศรัณย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-13เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดร.ยศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-14เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอ.วุฒิชัย.pdf
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ตารางที่ 29 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ที่ยื่นเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนที่ได้อนุมัติ ปีการศึกษา 
2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

หลักสูตร 
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

จ ำนวน 
ที่ย่ืน 

จ ำนวนที ่
ได้อนุมัติ 

รอกำร 
พิจำรณำ 

จ ำนวน 
ที่ย่ืน 

จ ำนวนที ่
ได้อนุมัติ 

รอกำร 
พิจำรณำ 

จ ำนวน 
ที่ย่ืน 

จ ำนวนที ่
ได้อนุมัติ 

รอกำร 
พิจำรณำ 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  

- - - - - - 1 - 1 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

- - - - - - 2 - 2 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

- - - - - - - - - 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  

- - - - - - 2 2 - 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา   

- - - - - - 1 - 1 

รวม - - - - - - 6 2 4 

 
ตารางที่ 30 จ านวนอาจารย์ที่มีอายุงานไม่ถึงเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จ าแนกรายหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

หลักสูตร 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีอำยุงำน 

ไม่ถึงเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับต่ำงๆ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ รวม 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  

- 1 - 1 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

1 - - 1 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

- - - - 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกจิบันเทิง  

- 2 - 2 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา   

1 - - 1 

รวมท้ังหมด 2 3 - 5 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 1.3.1-1 ข้อมูลจ านวนและวุฒิอาจารย์ ปีการศึกษา 2559 
ดย 1.3.1-2 บันทึกแต่งตั้งอาจารย์เอกราช เจริญนิตย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดย 1.3.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์คมธรรม ด ารงเจริญ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดย 1.3.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดย 1.3.1-5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดย 1.3.1-6 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดย 1.3.1-7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดย 1.3.1-8 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะดุริยางคศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 / 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดย 1.3.1-9 ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลส าหรับต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ดย 1.3.1-10 การจัดการความรู้เรื่องการเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้าน

ดนตรี 
ดย 1.3.1-11 เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ 
ดย 1.3.1-12 เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ์ 
ดย 1.3.1-13 เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ยศ วณีสอน 
ดย 1.3.1-14 เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ 

 
 
  

ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-01ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-02เกียรติบัตรแต่งตั้งอาจารย์เอกราชเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-03คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์คมธรรมเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-04คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ศักดิ์ศรีเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-05คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิมพ์ชนกเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-06คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์วรพลเป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-07คำสั่งแต่งตั้งดร.ศักดิ์สิทธิ์เป็นผศ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-08แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-09ประกาศคณะจัดสรรเงินรางวัลตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-10อบรมการเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัยสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-11เอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์รัตนะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-12เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอ.ศรัณย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-13เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดร.ยศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.3/ดย1.3.1-14เอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอ.วุฒิชัย.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน   

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนหลักสูตรนั้นๆ 

 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES)  = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม

เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
3. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
4. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
5. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
6. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
7. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25:1 

8. นิติศาสตร์ 50:1 
9. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
10. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
11. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง -  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้ = 5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    24  -  25  x 100 
                                                                    25 
                                             = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  =  32  -  25  x 100 
                                                                   25 
                                           = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/สังคมศาสตร์ = 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  28  -  25  x 100 
                                                                 25 
                                          = ร้อยละ 12 
                                    คะแนน =    5 – (12) 
                                                              4 
                                           = 5 – 3 
                                           = 2  คะแนน 
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ตารางที่ 31 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

หลักสูตร 
นักศึกษำ
ปริญญำ 

ตรี 

นักศึกษำระดับ 
บัณฑิตศึกษำ 

จ ำนวน
นักศึกษำ 
เต็มเวลำ
เทียบเท่ำ 

จ ำนวน
อำจำรย์ 
(ปฏิบัต ิ
งำนจริง) 

อัตรำส่วน
นักศึกษำ:
อำจำรย์ 

ค่ำควำม 
ต่ำงจำก
เกณฑ์

มำตรฐำน 

คะแนน 
ปริญญำ 

โท 
ปริญญำ 

เอก 
กลุ่มศลิปกรรมศำสตร์  
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

   
   

  

ส่วนกลางคณะดรุิยางคศาสตร์/ 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ/ไมร่ะบ ุ

7.08 - - 7.08 27 0.26 : 1 
ร้อยละ 
-96.75 

 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตร ี

60.58 - - 60.58 6 10.10 : 1 
ร้อยละ 
26.25 

 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

90.64 - - 90.64 5 18.13 : 1 
ร้อยละ 
126.63 

 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

130.64 - - 130.64 5 26.13 : 1 
ร้อยละ 
226.63 

 

หลักสตูรดรุิยางคศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา   

- 43.63 - 43.63 6 7.27 : 1 
ร้อยละ 
-9.13 

 

รวม 288.94 43.63 - 332.57 22 15.12 : 1 
ร้อยละ 

89 
0 

คะแนน 
กลุ่มสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์         
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  

133.89 - - 133.89 5 26.78 : 1 
ร้อยละ 
7.12 

3.22 
คะแนน 

รวม 133.89 - - 133.89 5 26.78 : 1 
ร้อยละ 
7.12 

3.22 
คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนของ 2 กลุ่มสำขำ เท่ำกับ 1.61 คะแนน 

ที่มา: รายงานการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2559 ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ -  เกณฑ์ประเมิน :   0 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  ร้อยละ -  เกณฑ์ประเมิน :  1.61 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  < 18 : 1 และ > 20 : 1 ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป: < 18 : 1 และ < 35 : 1 เกณฑ์ประเมิน:  0 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง : 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 2 กลุ่มสาขาวิชา จ านวน 5 หลักสูตร 

ได้แก่ กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์และกลุ่มสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ โดยกลุ่ม
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส และสาขาวิชาดนตรีเชิง
พาณิชย์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคีตวิจัยและพัฒนา และส าหรับกลุ่มสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 
1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  

หลักสูตรในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าเป็นจริงเท่ากับ 15.12 คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน (8:1) ร้อยละ 89 เท่ากับ 0 คะแนน และหลักสูตรในกลุ่ม
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นจริงเท่ากับ 26.78 
คิดเป็นค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(25:1) ร้อยละ 7.12 เท่ากับ 3.22 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
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 รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559   

ดย 1.4.1-2 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวบ่งชี้ที่1.4/ดย1.4.1-01รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.4/ดย1.4.1-02ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.4/ดย1.4.1-02ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.4/ดย1.4.1-01รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.4/ดย1.4.1-02ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
  

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา   

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา   

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา   

6 ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เกา่   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง  : 

1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้รอบและจิตส านึกที่ดีต่อสังคม เพ่ือให้นักศึกษา

ของคณะดุริยางคศาสตร์มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงได้จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและโครงการรับน้องซึ่งจะให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการใช้
ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การบริการสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านต่างๆ และการจัดให้มีหน่วยให้
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ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานดังนี้ 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มอบหมายคณะกรรมการวิชาการก ากับดูแลการด าเนินงานตาม

ระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมีหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี้ (1) อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบ (2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและข้อปฏิบัติของนักศึกษา (3) พิจารณาค าร้องของนักศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
หน้าที่ (4) ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา (5) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกเรียนรายวิชา (6) วิเคราะห์ผลการ
เรียนและให้ค าปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน (7) ควบคุมการลงทะเบียนเรียน และ (8) คัดกรองดูแลนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาในการใช้ชีวิตด้านอ่ืนๆ และยังได้ก าหนดนโยบายให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือติดตามผลการเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการเรียนในภาค
การศึกษาต่อไป โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการเรียนทางระบบทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(www.reg.su.ac.th) (ดย 1.5.1-1 และ ดย 1.5.1-2) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยก าหนด Office Hour ของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนเพ่ือเป็นชั่วโมงให้
ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้าห้องพักอาจารย์และในเว็บไซต์ของคณะฯ อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือแจ้งผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปปฏิบัติ และให้นักศึกษา
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด (ดย 1.5.1-3 และ ดย 1.5.1-4)  

ส าหรับการจัดบริการให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่ มอบหมายงานกิจการนักศึกษาของ
คณะดุริยางคศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ โดยผู้บริหารของคณะดุริยางคศาสตร์ชี้แจงนโยบายของคณะฯ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้การแนะน านักศึกษาในด้านการศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหา
ทางด้านการศึกษา (ดย 1.5.1-5) และจัดท าคู่มือนักศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนและการวางแผนการศึกษา 
ตลอดจนยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา (ดย 1.5.1-6) และจัดโครงการรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2559 ณ คณะดุริยางคศาสตร์  และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักนักศึกษาภายในคณะและ
มหาวิทยาลัย และสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ดย 1.5.1-7)  

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายงานกิจการนักศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา 
ตามค าสั่งที่ 024/2556 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 ท าหน้าที่ในการแยกแยะปัญหาเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา ทั้งปัญหาทางการศึกษา ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหา

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-01ระบบและกลไกที่ปรึกษาวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-02รง.ประชุมคกก.วิชาการ7-58ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-03Office%20Hours.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-04การเผยแพร่%20Office%20hour.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-05โครงการปฐมนิเทศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-06คู่มือนักศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-07โครงการรับนักศึกษาใหม่.pdf
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ครอบครัว ท าหน้าที่ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา และติดตามผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
หลังจากการได้รับความช่วยเหลือ (ดย 1.5.1-8) และงานกิจการนักศึกษายังได้ด าเนินงานด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ โดยมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาที่
ก าลังส าเร็จการศึกษา 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
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา (ดย 1.5.1-11) ด้าน
กีฬา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “SUFM Sport Day” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ 
และสนามกีฬาฟีนิกซ ์(ดย 1.5.1-12)  

ด้านการบริการสวัสดิการและทุนการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ จัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นทุนการศึกษาปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2,600,000 
บาท และปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2,950,000 บาท (ดย 1.5.1-13 และ ดย 1.5.1-14)  

 
2.  มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ

และนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบด าเนินการจัดบริการ

ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
(ดย 1.5.2-1) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสาร
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านสื่อที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ได้แก่ คู่มือนักศึกษา
ใหม่ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่จะมีการแนะน าบุคลากรภายในคณะและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการติดต่อประสานงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามจุดต่างๆ ภายในคณะฯ (ดย 1.5.2-2) ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th (ดย 1.5.2-3) 
Facebook ของคณะฯ และ Facebook เครือข่ายบัณฑิต (ดย 1.5.2-4) รวมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอ LCD เพ่ือให้นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาและหาประสบการณ์ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล  เช่น 
ประกาศรับสมัครและประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาของคณะฯ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย กิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
จากคณะฯ และหน่วยงานภายนอก ประกาศรับสมัครงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาและการประกวดแข่งขัน
ต่างๆ เป็นต้น  

 

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-08คำสั่งคณะที่024-56แต่งตั้งคกก.ให้คำปรึกษานักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(2)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-10โครงการส่งเสริมความรู้อุบัติเหตุ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-11การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-12โครงการSUFM%20Sport%20day.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-13แผนรายจ่ายประจำปีงบ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-14แผนรายจ่ายประจำปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-01ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-02ช่องทางการให้บริการข่าวสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-03ช่องทางข่าวสารเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-04ช่องทางข่าวสารFacebookเครือข่ายบัณฑิต.pdf
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ส าหรับการให้ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดตั้ง Young Professional Traning Unit โดยมอบหมายงานกิจการพิเศษท าหน้าที่
ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือในการจัดการแสดงดนตรีซึ่งเป็นแหล่งงานให้กับ
นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ และจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านการติดประกาศข่าวสารตามจุดต่างๆ ภายใน
คณะฯ ทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th, Facebook คณ ะฯ และ Facebook 
เครือข่ายบัณฑิต เช่นเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดโครงการนิทรรศการคันหู แสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ที่มีการเชิญผู้ประกอบการ เข้ามาร่วมชมผลงาน (ดย 1.5.2-5) 
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและเป็นแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
ให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต ได้แก่ โครงการ Music Plus Academy ให้โอกาสนักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเป็นผู้สอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
ผู้สนใจทางด้านดนตรี (ดย 1.5.2-6) และการแสดงดนตรีโดยวง Promusica วงดนตรีมืออาชีพโดยการรวมตัว
ของนักดนตรีชั้นน าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยคณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บรรเลงดนตรีร่วมกับ
ศิลปินผู้มีชื่อเสียงของวง Promusica ซึ่งจะน าเสนอรายการดนตรีคลาสสิกที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย
เป็นประจ าทุกเดือนตลอดทั้งปี และจัดการแสดงทั้งในประเทศ ทวีปยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน (ดย 
1.5.2-7) นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ มาจัด workshop masterclass และบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา (ดย 1.5.2-8) และ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  จึงได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันชั้นน าในต่างประเทศ 
ร่วมกับ Maastricht Conservatory, University of Northern Colorado และ Tokyo University of the 
Arts ซึ่งมีนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทได้ร่วมเรียนในรายวิชา เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ 
น าเสนอผลงานและแสดงความสามารถทางด้านดนตรีในเทศกาลดนตรี  (ดย 1.5.2-9 และ ดย 1.5.2-10) 

 
3.  จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ

ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานทดสอบภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ คณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา
และก าลังจะก้าวเข้าสู่การท างาน และแนะน าเส้นทางการท างานสายดนตรีโดยผู้ที่มีประสบการณ์การท างาน
ทางด้านดนตรี (ดย 1.5.1-9(1) และ ดย 1.5.1-9(2))  

คณะฯ ยังได้สนับสนุนให้การจัดโครงการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการท างานและการ
ประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพในลักษณะ Resident Ensemble การแสดง

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-05โครงการนิทรรศการคันหู.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-06Silpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-07pro%20musica%20concert.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-07pro%20musica%20concert.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-08Masterclass%20%20Workshop%20และวิทยากรพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-09โครงการแลกเปลี่ยน%20Maastricht%20and%20Tokyo.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-10โครงการแลกเปลี่ยน%20UNC.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(2)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน2.pdf
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ดนตรีโดยวง Promusica และวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่าง
คณะ นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างการเรียน และได้เรียนรู้การท างานแบบมืออาชีพ 
(ดย 1.5.2-7 และ ดย 1.5.3-1) และโครงการ Music Plus Academy โดยให้โอกาสนักศึกษาและศิษย์เก่าได้
มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเป็นผู้สอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปผู้สนใจทางด้านดนตรี (ดย 1.5.2-6) นอกจากนี้ยังมีโครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing 
Sound Around Art เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
โครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาภายในคณะและนักศึกษาจากคณะวิชาทางด้านศิลปะของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีและเผยแพร่ผลงานศิลปะ เพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษา เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะและภายในมหาวิทยาลัย และให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานจริงและได้รับประสบการณ์ตรง (ดย 1.5.3-2)  

นอกจากกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานที่คณะเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว  ยังเปิด
โอกาสให้สาขาวิชาต่างๆ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในสาย
วิชาชีพของตนเอง เช่น สาขาวิชาการแสดงดนตรีจัดกิจกรรม Silpakorn Teacher Training สนับสนุนให้
นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ ฝึกฝนและพัฒนาประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาดนตรีตั้งแต่กระบวนการวาง
แผนการสอน การประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในระหว่างการฝึก
ปฏิบัติการสอน และน ามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิงสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ดนตรี และสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ยังก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการฝึกงานเพ่ือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โดยมอบหมาย
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ควบคุมและประสานงาน มีหลักเกณฑ์การประเมินผล และแบบประเมินผล
ส าหรับหน่วยงาน อยู่ในสมุดบันทึกรายงานฝึกงาน (ดย 1.5.3-3) 

 
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก

คะแนนเต็ม 5 
คณะดุริยางคศาสตร์ ส ารวจคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้กับนักศึกษา เมื่อสิ้นสุด

ปีการศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการประเมินพบว่า ผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการในเกณฑ์ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 (ดย 1.5.4-1) ดังนี้ 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ผลส ารวจพบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผลส ารวจพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.59 คะแนน จาก

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-07pro%20musica%20concert.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-01Feroci%20Philharmonic%20Winds.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-06Silpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-02โครงการPlaying%20Sound.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-03สมุดบันทึกรายงานฝึกงานสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.4-01ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ2559(หน้า13-14).pdf
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คะแนนเต็ม 5 
เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ผลส ารวจ

พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 
5.  น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

กำรประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
คณะดุริยางคศาสตร์ พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาโดยรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการให้บริการในเกณฑ์ข้อ 1-3 พร้อมด้วยข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการวิชาการ เป็นประจ าทุกปี โดยรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2559 (ดย 1.5.5-1, ดย 1.5.5-2 และ ดย 1.5.5-3) และรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 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) และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ มา
พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไปที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ดังนี้  

ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา จากรายงานสรุปผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.60 คะแนน และไม่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้กระบวนการการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและมีข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันต่อเวลา ปีการศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เช่น การติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทางออนไลน์ และการใช้
ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากการพัฒนาการด าเนินงานท าให้ผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.62 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2558 และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักศึกษาบางสาขาวิชาที่ได้รับค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษารุ่นพ่ี 
นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2559 คณะฯ ยังพบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานที่นักศึกษาบางกลุ่มไม่ทราบ
ระเบียบและข้อบังคับท่ีส าคัญจ าเป็นในการศึกษา รวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติตัวระหว่างการศึกษา แม้ว่า
คณะจะมีการชี้แจงระเบียบปฏิบัติและอบรมการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
จัดท าคู่มือนักศึกษาและมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และพบว่านักศึกษาจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาใกล้กับวันสุดท้ายในปฏิทินการศึกษา ดังนั้น ปีการศึกษา 2560 คณะฯ จึงจะ
พัฒนาการด าเนินงานดังนี้ (1) สนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เพ่ือบันทึก
ข้อมูลการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา และจะส่งเสริมในแต่ละสาขามีวิธีการในเฝ้าระวัง 
การให้ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและการการน าเทคโนโลยีอ่ืนๆ เข้ามาร่วมใช้ในการให้ค าปรึกษาและแนะ

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-01ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ2558(หน้า15).pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-02รง.ประชุมคกก.บริหาร5-59ผลประเมินการให้บริการ58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-03รง.ประชุมคกก.วิชาการ5-59ผลประเมินการให้บริการ58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.4-01ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ2559(หน้า13-14).pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-04รง.ประชุมคกก.ประจำ4-60ผลประเมินการให้บริการ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-05รง.ประชุมคกก.วิชาการ5-60ผลประเมินการให้บริการ59.pdf
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แนวนักศึกษา (2) จัดท าคลิปวีดีโอเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในการศึกษาและการใช้ชีวิต ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่นักศึกษาให้ความสนใจ (ดย 1.5.5-6) และจะปรับปรุงเว็บไซต์คณะดุริยางค
ศาสตร์ให้มีข้อมูลและระเบียบข้อบังคับให้ครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และ (3) ให้ข้อมูลและแจ้งเตือน
ก าหนดการหรือกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับปฏิทินการศึกษาโดยด าเนินการ
ก่อนก าหนดเวลาเพื่อให้นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวและมีความพร้อมเม่ือต้องมาติดต่อกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่  

ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา จากรายงานสรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวม 3.54 คะแนน และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ต้องการให้คณะก าหนด
ทิศทางและพัฒนาพ้ืนที่ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดความหลากหลายและพิเศษส าหรับนักศึกษาและ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนการสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละสาขาได้มีโอกาสท างานร่วมกันและ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาขาเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้จัดตั้ง Young Professional Training 
Unit ให้เป็นหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา หน่วยงานรับงาน กระจายงาน ติดต่อกับบริษัทและองค์กรผู้จ้างงาน 
แนะแนววิชาชีพและการวางตัวในการท างานให้นักศึกษาที่สนใจและต้องการสมัครเข้าร่วม จากการพัฒนาการ
ด าเนินงานท าให้ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.59 
คะแนน ซ่ึงสูงขึ้นจากปี 2558 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักศึกษาที่ต้องการให้สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ิม
มากข้ึนหรือมีทุนสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งคณะฯ ได้วิเคราะห์สาเหตุพบว่าเนื่องจากนักศึกษาบางส่วนมีความ
จ าเป็นด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ดังนั้น ปีการศึกษา 2560 คณะฯ จึงจะพัฒนาการด าเนินงานดังนี้ (1) 
พัฒนาการด าเนินงานของ Young Professional Training Unit ให้เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการที่ต้องการ
จ้างงานและดึงดูดให้นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานแหล่งงาน (2) 
หาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และ (3) งานกิจการ
นักศึกษาของคณะฯ ร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยท าโครงการ Silpakorn Connection สร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยรับสมัครสมาชิกสมาคมและโปรโมท
กิจการของสมาชิก (ดย 1.5.5-7)    

ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา จากรายงาน
สรุปผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.54 คะแนน และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ต้องการให้สนับสนุนนักศึกษาได้ฝึกงานหรือปฏิบัติงานในพื้นที่จริงใ ห้เยอะขึ้น ปี
การศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้จัดตั้ง Young Professional Training Unit เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการท างานอย่างเป็นมืออาชีพ จากการพัฒนาการด าเนินงานท าให้ผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.58 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2558 และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักศึกษาที่ต้องการให้มีงานมหกรรมสมัครงาน ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการอยู่แล้วผ่าน
โครงการนิทรรศการคันหูที่แสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์และมีการเชิญ
ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมชมผลงาน อย่างไรก็ตามคณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมเตรียม

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-06คลิปวีดีโอคู่มือนักศึกษาออนไลน์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-07Silpakorn%20Connection.pdf
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ความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในวงการดนตรี 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงจะพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา
ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา 

 
6.  ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบด าเนินการจัดบริการ

ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า และแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์
เก่า ตามค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ 004/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 ประกอบไปด้วยศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยคณบดีท าหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมระหว่าง
ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและคณะฯ (ดย 1.5.6-1) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์รวมในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์เพ่ือเสริมทักษะทางด้านอาชีพหรือด้าน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการ ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย ข่าวการรับสมัคร
งาน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์คณะดุริยางค
ศาสตร์ www.music.su.ac.th Facebook ของคณะฯ และ Facebook เครือข่ายบัณฑิต (ดย 1.5.2-3 และ 
ดย 1.5.2-4) และมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ได้แก่ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) และโครงการให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า (ดย 
1.5.6-2 และ ดย 1.5.6-3) นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมอาชีพในลักษณะ Resident Ensemble การ
แสดงดนตรีโดยวง Promusica และวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ซึ่งเป็นกิจกรรม
ระหว่างคณะ นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาได้มีงานท าและเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพ (ดย 1.5.2-7 และ 
ดย 1.5.3-1) และโครงการ Music Plus Academy โดยให้โอกาสนักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการเป็นผู้สอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปผู้สนใจ
ทางด้านดนตรี (ดย 1.5.2-6)  

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 1.5.1-1 ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษาทางวิชาการ 
ดย 1.5.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

พิจารณาระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

ดย 1.5.1-3 Office hour อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ดย 1.5.1-4 การเผยแพร่ Office hour อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-01คำสั่งคณะที่004-55แต่งตั้งคกก.เครือข่ายบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-03ช่องทางข่าวสารเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-04ช่องทางข่าวสารFacebookเครือข่ายบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-02โครงการอบรม%20อบรมโปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-02โครงการอบรม%20อบรมโปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-03โครงการ%20อบรมเรื่องโรคซึมเศร้า.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-07pro%20musica%20concert.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-01Feroci%20Philharmonic%20Winds.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-06Silpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-01ระบบและกลไกที่ปรึกษาวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-02รง.ประชุมคกก.วิชาการ7-58ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-03Office%20Hours.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-04การเผยแพร่%20Office%20hour.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 1.5.1-5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 1.5.1-6 คู่มือนักศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 1.5.1-7 โครงการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
ดย 1.5.1-8 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ 024/2556 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ 
ดย 1.5.1-9(1)
ดย 1.5.1-9(2) 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานการทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 

ดย 1.5.1-10 โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด 
ดย 1.5.1-11 การจัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับนักศึกษา 
ดย 1.5.1-12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ SUFM Sport Day 
ดย 1.5.1-13 แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 1.5.1-14 แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 1.5.2-1 ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ดย 1.5.2-2 ช่องทางการให้บริการข่าวสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ดย 1.5.2-3 ช่องทางการให้บริการข่าวสารทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 
ดย 1.5.2-4 Facebook ของคณะดุริยางคศาสตร์ และ Facebook เครือข่ายบัณฑิต 
ดย 1.5.2-5 โครงการนิทรรศการคันหู 
ดย 1.5.2-6 โครงการ Music Plus Academy 
ดย 1.5.2-7 การแสดงดนตรีโดยวง Promusica 
ดย 1.5.2-8 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

กิจกรรม Masterclass  Workshop และวิทยากรพิเศษ 
ดย 1.5.2-9 โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทาง

วิชาการกับ สถาบันดนตรีระหว่างประเทศ ณ Maastricht Conservatorium ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และTokyo University of Fine Arts and Music (Geidai) ประเทศญี่ปุ่น  

ดย 1.5.2-10 โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาการกับ สถาบันดนตรีระหว่างประเทศ ณ University of Northern Colorado 

ดย 1.5.3-1 การแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds 
ดย 1.5.3-2 โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art 
ดย 1.5.3-3 สมุดบันทึกรายงานฝึกงานสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
ดย 1.5.4-1 รายงานการส ารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2559  

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-05โครงการปฐมนิเทศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-06คู่มือนักศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-07โครงการรับนักศึกษาใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-08คำสั่งคณะที่024-56แต่งตั้งคกก.ให้คำปรึกษานักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-09(2)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-10โครงการส่งเสริมความรู้อุบัติเหตุ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-11การจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-12โครงการSUFM%20Sport%20day.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-13แผนรายจ่ายประจำปีงบ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.1-14แผนรายจ่ายประจำปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-01ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-02ช่องทางการให้บริการข่าวสารทางบอร์ดประชาสัมพันธ์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-03ช่องทางข่าวสารเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-04ช่องทางข่าวสารFacebookเครือข่ายบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-05โครงการนิทรรศการคันหู.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-06Silpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-07pro%20musica%20concert.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-08Masterclass%20%20Workshop%20และวิทยากรพิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-09โครงการแลกเปลี่ยน%20Maastricht%20and%20Tokyo.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.2-10โครงการแลกเปลี่ยน%20UNC.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-01Feroci%20Philharmonic%20Winds.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-02โครงการPlaying%20Sound.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.3-03สมุดบันทึกรายงานฝึกงานสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.4-01ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ2559(หน้า13-14).pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
(หน้า 13-14) 

ดย 1.5.5-1 รายงานการส ารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2558  
(หน้า 15) 

ดย 1.5.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
วาระพิจารณารายงานการส ารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ดย 1.5.5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 
วาระพิจารณารายงานการส ารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ดย 1.5.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 วาระพิจารณารายงานการส ารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ดย 1.5.5-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
วาระพิจารณารายงานการส ารวจผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ดย 1.5.5-6 คลิปวีดีโอคู่มือนักศึกษาออนไลน์ 
ดย 1.5.5-7 โครงการ Silpakorn Connection มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 1.5.6-1 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ที่ 004/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ 
ดย 1.5.6-2 โครงการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม

การบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius)  
ดย 1.5.6-3 โครงการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า 

 
  

ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-01ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ2558(หน้า15).pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-02รง.ประชุมคกก.บริหาร5-59ผลประเมินการให้บริการ58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-03รง.ประชุมคกก.วิชาการ5-59ผลประเมินการให้บริการ58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-04รง.ประชุมคกก.ประจำ4-60ผลประเมินการให้บริการ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-05รง.ประชุมคกก.วิชาการ5-60ผลประเมินการให้บริการ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-06คลิปวีดีโอคู่มือนักศึกษาออนไลน์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.5-07Silpakorn%20Connection.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-01คำสั่งคณะที่004-55แต่งตั้งคกก.เครือข่ายบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-02โครงการอบรม%20อบรมโปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.5/ดย1.5.6-03โครงการ%20อบรมเรื่องโรคซึมเศร้า.pdf


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 133 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มี ไม่มี 
1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม   

2 ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิคณุลักษณะบณัฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 

 

4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป   

5 ประเมินความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา   

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน :   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน

กำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 
คณะดุริยางคศาสตร์ มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบด้านงานกิจการนักศึกษา

และการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกัน
คุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์หาประเด็นที่
ควรพัฒนาและน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดย 1.6.1-1) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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 ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน และ (2) เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา โดยมีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาทั้งหมดจ านวน 20 
โครงการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง
โครงการที่นักศึกษาด าเนินการและโครงการที่คณะเป็นผู้ด าเนินการ (ดย 1.6.1-2, ดย 1.6.1-3, ดย 1.6.1-4 
และ ดย 1.6.1-5)  

นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา
ต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณารายละเอียดของโครงการให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับแก้โครงการ จากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นพร้อมลงนามเสนอคณบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ และเมื่อสิ้ นสุดการด าเนินงานของโครงการแล้ว  นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการ และเสนอรายงานสรุปผลต่อ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้น
จึงเสนอความคิดเห็นพร้อมลงนามเสนอคณบดีพิจารณา (ดย 1.6.1-6)  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-01โครงการสัมมนาเชิงคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-02แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปีงบ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-03แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-04แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-05รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนพัฒนานักศึกษา60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-06ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษา59.pdf
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2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
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
ทั้ง 5 ด้าน  และครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตของคณะดุริยางคศาสตร์อีก 1 ด้าน คือ ด้านทักษะพิสัย 
ประกอบไปด้วยโครงการทั้งหมดจ านวน 20 โครงการ โดยโครงการของคณะสามารถบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตได้มากกว่า 1 ด้าน (ดย 1.6.2-1) แบ่งออกเป็น  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจ านวน 13 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
ปีการศึกษา 2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2559 (4) โครงการไหว้ครู คณะดุริยางคศาสตร์ ประจ าปี 
2559 (5) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 (6) โครงการ
อาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรีเปิดหมวกเพ่ือหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
พิการ (7) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้าน
เด็กนนทภูมิ  (8) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีการศึกษา 2559 (9) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า
อบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (10) โครงการส่งเสริมสุขภาพ SUFM Sport 
Day#5 (11) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า (12) โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชา และ (13) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษาใหม่
อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560  

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรี
เปิดหมวกเพ่ือหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ พิการ (ดย 1.6.2-2) และ โครงการ
อาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (ดย 1.6.2-
3) เป็นโครงการที่น าความสามารถของนักศึกษาทั้งด้านการแสดง การสร้างความสนุกสนาน และการสร้าง
ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ในการท ากิจกรรมสันทนาการเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและบ าบัดจิตใจ จึงเป็น
โครงการที่แสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ที่ มีความเสียสละ 
ต้องการแบ่งปัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในสิ่งที่ตนเองมีให้กับคนในสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนในการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

ด้านความรู้ มีจ านวน 11 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 
2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (4) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ปี

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-01รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา2559
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-02โครงการอาสาพัฒนา1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-03โครงการอาสาพัฒนา2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-03โครงการอาสาพัฒนา2.pdf
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การศึกษา 2559 (5) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (6) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรมการ
บันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (7) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around 
Art 2017 (8) โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 (9) โครงการสักวันฉันจะโตมาปกป้องโลกปี 2 (10) โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า และ (11) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษา
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560  

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านความรู้ เช่น  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานทดสอบ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพ่ือฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาและก าลังจะก้าวเข้าสู่การท างาน ให้นักศึกษาได้รู้จุดบกพร่องของตนเองใน
เรื่องภาษาอังกฤษและน าไปฝึกหัดและพัฒนาตนเองได้ และแนะน าเส้นทางการท างานสายดนตรีโดยผู้ที่มี
ประสบการณก์ารท างานทางด้านดนตรี (ดย 1.6.2-4(1) และ ดย 1.6.2-4(2)) 

ด้านทักษะทางปัญญา มีจ านวน 8 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปี
การศึกษา 2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (4) โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยา
เสพติด ปีการศึกษา 2559 (5) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรม
การบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (7) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound 
Around Art 2017 และ (8) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า 

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา เช่น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงประกัน
คุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เป็นโครงการที่เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผลอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาในการจัดโครงการ/กิจกรรม สามารถรวบรวม 
วิเคราะห์ ประเมินและสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ประยุกต์ความรู้และทักษะน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการจัดโครงการ/กิจกรรมได ้(ดย 1.6.1-1) 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีจ านวน 17 โครงการ ได้แก่ (1) 
โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (4) 
โครงการไหว้ครู คณะดุริยางคศาสตร์ ประจ าปี 2559 (5) โครงการสนับสนุนความสามารถนักศึกษา ด้านการ
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 (6) โครงการร่วมระหว่างสถานศึกษาและคณะแสดงความสามารถประกวดทีม
เชียร์ ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (7) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรีเปิดหมวกเพ่ือหาเงิน
สมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ (8) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกัน

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-04(1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-04(2)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-01โครงการสัมมนาเชิงคุณภาพ.pdf
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คุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (10) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559  (11) 
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program 
Sibelius) (12) โครงการส่งเสริมสุขภาพ SUFM Sport Day#5 (13) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ 
Playing Sound Around Art 2017 (14) โครงการสักวันฉันจะโตมาปกป้องโลกปี 2 (15) โครงการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า (16) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา และ (17) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปี
การศึกษา 2560  

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น  โครงการ
รับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 (ดย 1.6.2-5) และ โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (ดย 1.6.2-6) เป็นโครงการที่ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับคนกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน นักศึกษาได้เรียนรู้การแบ่งงานตาม
แผนด าเนินงานซึ่งแต่ละหน้าที่มีความส าคัญและบทบาทที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละหน้าที่
จะต้องดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด รวมถึงส่งเสริมทักษะในการสื่อสารและ
การประสานงานกับหน่วยงานหลากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 5 โครงการ 
ได้แก่ (1) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (2) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (3) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่อง
โปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง (Program Sibelius) (4) โครงการเทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound 
Around Art 2017 และ (5) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า 

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง 
โดยใช้โปรแกรม Sibelius ซึ่งเป็นโปรแกรมดนตรีที่สามารถจัดพิมพ์เอกสารดนตรีสากลและใช้เขียนโน้ตดนตรี
แยกเป็นเครื่องมือต่างๆ ได้ และส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในการท างานโดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (ดย 1.6.2-7)  

ด้านทักษะพิสัย มีจ านวน 18 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปี
การศึกษา 2559 (2) โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (3) โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (4) โครงการไหว้ครู คณะดุริยางคศาสตร์ ประจ าปี 2559 
(5) โครงการสนับสนุนความสามารถนักศึกษา ด้านการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 (6) โครงการร่วม
ระหว่างสถานศึกษาและคณะแสดงความสามารถประกวดทีมเชียร์ ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-05โครงการรับนักศึกษาใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-06โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-07โครงการอบรม%20อบรมโปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง.pdf
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ศิลปากร กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (7) โครงการส่งเสริมความรู้
เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 (8) โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรี
เปิดหมวกเพ่ือหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ (9) โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ
การเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (10) โครงการอาสา
พัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ  (11) โครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปี
การศึกษา 2559 (12) พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโปรแกรมการบันทึกโน้ตเพลง 
(Program Sibelius) (13) เทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art 2017 (14) โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การท างานทดสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาสาขาการแสดงดนตรี 
ปีการศึกษา 2559 (15) โครงการสักวันฉันจะโตมาปกป้องโลกปี 2 (16) โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
แก่ศิษย์เก่าอบรมเรื่องโรคซึมเศร้า (17) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชา และ (18) 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2560  

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น  โครงการ
เทศกาลดนตรีและงานศิลปะ Playing Sound Around Art เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาภายในคณะและนักศึกษาจาก
คณะวิชาทางด้านศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมกันจัดการแสดงดนตรีและเผยแพร่ผลงานศิลปะ เพ่ือ
สร้างความสามัคคีและสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษา เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะและ
ภายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานจริงและได้รับประสบการณ์ตรง (ดย 1.6.2-8) 

 
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษาและนักศึกษา

ทั่วไป โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เผยแพร่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย (ดย 1.6.3-1) ส าหรับ
การด าเนินงานของคณะดุริยางคศาสตร์ งานกิจการนักศึกษาของคณะฯ ได้ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการน ากระบวนการ PDCA มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม หลักการเขียนข้อเสนอโครงการและการประเมินผลโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม รวมถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีต่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ดย 1.6.1-1)  

นอกจากนี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ยังท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและให้
ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การจัดท าโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการ

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-08โครงการPlaying%20Sound.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.3-01คู่มือนักศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-01โครงการสัมมนาเชิงคุณภาพ.pdf


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 139 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน การประเมินผลการท ากิจกรรม และการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการท างานครั้ง
ต่อไป และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร ์(ดย 1.6.3-2)  

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำ

ผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
คณะดุริยางคศาสตร์ ก าหนดให้ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา จะต้องมีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์และระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และต้องมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาของคณะฯ 
ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงานกิจกรรม 
โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
และให้ระบุประเด็นการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานลงในแบบเสนอโครงการให้ชัดเจนในกรณีที่เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง (ดย 1.6.4-1)  

ในปีการศึกษา 2559 มีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาจ านวน 20 โครงการ เป็นโครงการที่
ด าเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวน 20 โครงการ ความส าเร็จของแผนเท่ากับร้อยละ 100  (ดย 
1.6.2-1) ส าหรับโครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องทุกโครงการ ไดน้ าผลการประเมินโครงการจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป เช่น  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผน
ด าเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนแนวทางการปฏิบัติในกิจกรรมรับนักศึกษา
ใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือท าความเข้าใจกับคณะกรรมการนักศึกษาในการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
และเพ่ือหาแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมรับนักศึกษา จากผลการด าเนินงานโครงการพบว่า ในปีการศึกษา 
2557 นักศึกษาบางส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือขอบเขตในการจัดกิจกรรมรับน้ องใหม่ในระดับ
น้อย (ดย 1.6.4-2) ในปีการศึกษา 2558 จึงได้เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและวิทยากรมาเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับน้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งพบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าแนวทางการรับน้องไปใช้ในการด าเนินโครงการได้ในระดับมากที่สุด (ดย 1.6.4-3) ดังนั้นในปี
การศึกษา 2559 งานกิจการนักศึกษาจึงได้เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและวิทยากรมาให้ค าแนะน า
ในโครงการดังกล่าว เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นพ่ีใน
การให้ค าแนะน าต่อนักศึกษาใหม่ และชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อบังคับในการแต่งกายของนักศึกษา ซึ่งพบว่า 
เครือข่ายนักศึกษาในการท ากิจกรรมรับนักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
และของคณะมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินงานกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีการประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
และขอความร่วมมือจากสถาบันให้ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จะ

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.3-02website%20นักศึกษากับการประกันคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-01แบบฟอร์มการเสนอโครงการนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-01รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา2559
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-01รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา2559
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-02โครงการสัมมนาวางแผนรับน้องใหม่57.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-03โครงการสัมมนาวางแผนรับน้องใหม่58.pdf
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พัฒนาการวางแผนด าเนินงานรับน้องใหม่โดยเสนอคณะกรรมการประจ าคณะทบทวนและปรับแนวทางการ
ต้อนรับน้องใหม่ของคณะฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ สกอ. (ดย 1.6.4-4)  

 
5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

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) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
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
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่า และปรับปรุงกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะดุริยางคศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
แนวทางตามประกาศของ สกอ. จากผลการประเมินพบว่า การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดย 1.6.5-5, ดย 1.6.5-6 และ ดย 1.6.5-7)  

 วัตถุประสงค์ข้อที่  1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ านวน 20 โครงการ โดยโครงการของคณะสามารถบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตได้มากกว่า 1 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 13 โครงการ ผลประเมินพบว่า 
นักศึกษามีความเสียสละ เรียนรู้การท างานเป็นทีม มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  (2) ด้านความรู้ 11 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาดนตรีและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ (3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 8 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษามีการท างานอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาได้ (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 17 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถสื่อสารและท างานร่วมกับกลุ่ม
คนหลากหลาย มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
ท างานทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ร่วมทีม (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง 
facebook กิจการนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแลให้ค าปรึกษา และภายหลังการจัดโครงการสามารถ
จัดท าสื่อวีดีโอน าเสนอสารคดีสรุปโครงการและน าไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การเข้าร่วมโครงการและเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป   และ (6) ด้านทักษะพิสัย 18 

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-04โครงการสัมมนาเชิงคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-01รายงานผลแผนพัฒนานักศึกษา59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-02รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนพัฒนานศ.59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-03รายงานผลแผนพัฒนาศึกษา60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-04รง.ประชุมคกกบริหาร3-60ผลแผนพัฒนานศ.60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-05รายงานผลแผนพัฒนาศึกษา59รอบ12เดือน60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-06โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-07รง.ประชุมคกกบริหาร4-60ผลแผนพัฒนานศ.59.pdf
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โครงการ ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีเข้ากับศาสตร์ในสาขาอ่ืน พัฒนา
ทักษะทางดนตรีอย่างรอบด้าน และน ามาใช้ผลิตงานดนตรีได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  อย่างไรก็ตาม
นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ครบถ้วนทั้ง 6 ด้านดังที่กล่าวมาแล้ว คณะฯ ยังเห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมโอกาสทางวิชาชีพของนักศึกษา
จากการร่วมงานและการให้ค าปรึกษาแนะน าจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จึงจะสนับสนุนการจัดตั้ง
ชมรมศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาให้มีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา มี
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาจ านวน 7 โครงการ ดังนี้ อัตลักษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์  2 
โครงการ ได้แก่  (1) โครงการ Playing Sound Around Art และ (2) โครงการรับนักศึกษาใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2559 ผลประเมินพบว่า นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
การแสดงดนตรี รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจแนวทางการรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์  อย่างไรก็ตาม
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และ
ประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา และขอความร่วมมือจากสถาบันให้ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงจะพัฒนาการวางแผนด าเนินงานรับน้องใหม่โดยทบทวนและปรับแนวทางการ
ต้อนรับน้องใหม่ของคณะฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ สกอ. ในส่วนของอัตลักษณ์ด้านจิตอาสามี  5 
โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตอาสา การแสดงดนตรีเปิดหมวกเพ่ือหาเงินสมทบทุน
ช่วยเหลือสัตว์พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ (2) โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตอาสา สถานสงเคราะห์
เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด บ้านเด็กนนทภูมิ (3) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสภาพแวดล้อม 
(4) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา และ (5) โครงการสักวันฉันจะ
โตมาปกป้องโลก ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน ผลประเมินพบว่า นักศึกษามีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ในสิ่งที่
ตนเองมีให้กับคนในสังคม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นในการด ารงตนและการปฏิบัติงานได้ 

 
6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
คณะดุริยางคศาสตร์น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา โดยจัดให้มีการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาหลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือประเมินโครงการและ
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว วิเคราะห์หาข้อดีและประเด็นที่ควรพัฒนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเสนอคณะกรรมการบริหารและน าเสนอในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เป็นประจ าทุกปี  

การประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ที่น ามาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ (ดย 1.6.5-1 และ ดย 1.6.5-2) 

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-01รายงานผลแผนพัฒนานักศึกษา59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-02รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนพัฒนานศ.59รอบ12เดือน.pdf
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน ผลการด าเนินงานพบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเผยแพร่ภาพ
กิจกรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นทักษะการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานทั่วไปและอาจยังไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาและการท างานในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 
จึงพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาในด้านอ่ืนๆ โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท า
วิดีโอน าเสนอสารคดีสรุปโครงการและน าไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ และจะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการท างานมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่ของคณะ
ในการดูแลระบบและช่องทางการเผยแพร่ทาง facebook กิจการนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแลให้
ค าปรึกษา ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
วีดีโอและฝึกฝนการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจนเป็นระบบเกิดทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสา  ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ในบางโครงการคณะเป็นผู้ริเริ่มและให้แนวคิดแก่นักศึกษาในการด าเนินงาน ซึ่งท าให้
นักศึกษาไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มและออกแบบโครงการทุกโครงการที่นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้น าเสนอแนวคิดในการจัดโครงการให้มากขึ้น ผลการ
ด าเนินงานพบว่า นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และตัดสินใจได้ด้วยตนเองในการวางแผนและออกแบบ
วิธีด าเนินงานโครงการ สามารถเลือกใช้ข้อมูลในการน าไปแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

ส าหรับการประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 จะน าไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 6 
ด้าน ควรเพ่ิมโอกาสทางวิชาชีพของนักศึกษาจากการร่วมงานและการให้ค าแนะน าปรึกษาจากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว จากการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาให้
มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาทางด้านความคิดสร้างสรรค์
และจิตอาสา ได้พัฒนาการด าเนินงานโครงการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยทบทวนและปรับ
แนวทางการต้อนรับน้องใหม่ของคณะฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางของ สกอ.  โดยค านึงถึงหลักสิทธิ
เสรีภาพ ความปลอดภัยและความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้ด าเนินงานไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม 
2560 (ดย 1.6.6-1, ดย 1.6.6-2 และ ดย 1.6.6-3) 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.6-01รง.ประชุมคกกประจำคณะ5-60แผนกิจการนักศึกษา60-61.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.6-02รง.ประชุมคกกประจำคณะ4-60ประกาศสกอ.กิจกรรมรับน้องใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.6-03ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์การจัดกิจกรรมรับน้อง.pdf
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 1.6.1-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงประกันคุณภาพและโครงการกิจการนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดย 1.6.1-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ดย 1.6.1-3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดย 1.6.1-4 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 1.6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 - 

วาระพิจารณา-แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 1.6.1-6 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ดย 1.6.2-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 1.6.2-2 โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ แสดงดนตรีเปิดหมวกเพ่ือหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์

พิการ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ 
ดย 1.6.2-3 โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด 

บ้านเด็กนนทภูมิ 
ดย 1.6.2-4(1) 
ดย 1.6.2-4(2) 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จ
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 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ดย 1.6.3-2 Website นักศึกษากับประกันคุณภาพการศึกษา 

ดย 1.6.4-1 แบบฟอร์มการเสนอโครงการพัฒนานักศึกษาและรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 

ดย 1.6.4-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนด าเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

ดย 1.6.4-3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนด าเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ดย 1.6.4-4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนด าเนินงานรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ประจ าปี

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-01โครงการสัมมนาเชิงคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-02แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปีงบ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-03แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-04แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-05รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนพัฒนานักศึกษา60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.1-06ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษา59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-01รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา2559
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-02โครงการอาสาพัฒนา1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-03โครงการอาสาพัฒนา2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-04(1)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-04(2)โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-05โครงการรับนักศึกษาใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-06โครงการรับน้องรวมทุกคณะวิชา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-07โครงการอบรม%20อบรมโปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.2-08โครงการPlaying%20Sound.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.3-01คู่มือนักศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.3-02website%20นักศึกษากับการประกันคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-01แบบฟอร์มการเสนอโครงการนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-02โครงการสัมมนาวางแผนรับน้องใหม่57.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-03โครงการสัมมนาวางแผนรับน้องใหม่58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.4-04โครงการสัมมนาเชิงคุณภาพ.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
การศึกษา 2559 

ดย 1.6.5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 1.6.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 1.6.5-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 

ดย 1.6.5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 

ดย 1.6.5-5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 รอบ 12 เดือน / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน 

ดย 1.6.5-6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2560 
ดย 1.6.5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  

วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ดย 1.6.6-1 แผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดย 1.6.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 

23 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณาประกาศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

ดย 1.6.6-3 ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-01รายงานผลแผนพัฒนานักศึกษา59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-02รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนพัฒนานศ.59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-03รายงานผลแผนพัฒนาศึกษา60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-04รง.ประชุมคกกบริหาร3-60ผลแผนพัฒนานศ.60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-05รายงานผลแผนพัฒนาศึกษา59รอบ12เดือน60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-06โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.5-07รง.ประชุมคกกบริหาร4-60ผลแผนพัฒนานศ.59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.6-01รง.ประชุมคกกประจำคณะ5-60แผนกิจการนักศึกษา60-61.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.6-02รง.ประชุมคกกประจำคณะ4-60ประกาศสกอ.กิจกรรมรับน้องใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่1.6/ดย1.6.6-03ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์การจัดกิจกรรมรับน้อง.pdf
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 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 ส่งเสริมการท างานร่วมกันและการบูรณาการความรู้ภายใน
คณะ เช่น สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์เป็นหลักสูตรที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านดนตรีและตอบรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบันและอนาคต และสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิงสะท้อนความ
ต้องการของตลาดแรงงานและนักศึกษา และเติมเต็มจุดที่หายไปของอุตสาหกรรมดนตรี เป็นหลักสูตรที่สร้าง
บุคลากรด้านการบริหารจัดการผลงานดนตรีไปต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์  

2. คณาจารย์เป็นนักดนตรีอาชีพและนักวิชาการดนตรีที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. มีเครือข่ายด้านการศึกษาในต่างประเทศและจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันดนตรี
ต่างประเทศในลักษณะการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษา
และได้รับประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ได้ร่วมแสดงดนตรีและประกวดแข่งขันใน
เทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ 

4. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านความสามัคคี โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาทุก
สาขาได้ท างานร่วมกันทั้ง 4 สาขา  

5. นักศึกษาและบัณฑิตของคณะดุริยางคศาสตร์มีจิตอาสามีน้ าใจให้ความร่วมมือต่อการท างานของ
ส่วนรวม และกล้าแสดงออก กล้าคิดนอกกรอบ 

6. บรรยากาศภายในคณะมีความอบอุ่น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง มี
ความรักและความผูกพันธ์ต่อสถาบันการศึกษา  
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. พัฒนาให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้นและมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าคณะฯ จะมีนโยบายในการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ แต่ควร
สนับสนุนอาจารย์ให้มากข้ึนในทุกหลักสูตร โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร 

2. อัตราก าลังอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อจ านวนนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเกินกว่ามาตรฐานของ สกอ. ซึ่ง
ก าหนดค่า FTES ไว้ที่ 1:8 ส าหรับกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และ 1:25 ส าหรับกลุ่ม
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ จึงควรหาแนวทางในการลดค่าเฉลี่ย FTES ที่เกินมาตรฐาน 

3. พัฒนาสื่อและช่องทางเผยแพร่ข้อบังคับทางการศึกษา วินัยนักศึกษา และระเบียบปฏิบัติของคณะ
และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการติดต่อขอรับบริการทางการศึกษา 

4. หาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
5. พัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าทีแ่นะแนวอาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการประกอบอาชีพ

แก่นักศึกษา 
6. จัดตั้งชมรมศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า คณะ และนักศึกษาให้มีการด าเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์มากข้ึน และส่งเสริมให้เครือข่ายศิษย์เก่าเข้มแข็ง 
เข้าร่วมกิจกรรมของคณะมากยิ่งขึ้น และกลับมาพัฒนาคณะฯ  
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน:     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 

มี ไม่มี 

1 
 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

 
  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์   

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 
 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน  
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัย

หรืองำนสร้ำงสรรค์ 
คณะดุริยางคศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยพัฒนา

ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์เพ่ือให้บุคลากรของคณะและหน่วยงาน
ภายนอกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ และคณะฯ ยังใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน การวางแผน
ด าเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ และฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยสร้างสรรค์ ข้อมูลด้านระบบ
และกลไกสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ และประกาศสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เช่น ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสร้างสรรค์ ข้อมูลกฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากเงินรายได้ ประกาศให้ทุน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกาศการให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
และประกาศให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับนักศึกษา (ดย 2.1.1-1) 

คณะฯ มอบหมายคณะกรรมการวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ก ากับดูแลระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการบรรจุแผนด้านการวิจัยไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ 2559 - 
2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ดย 2.1.1-2) และได้จัดท าแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 2.1.1-3 และ ดย 2.1.1-4) มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปีละ 3 ครั้ง เสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 2558 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2559 (ดย 2.1.1-5 และ ดย 2.1.1-6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีการศึกษา 
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (ดย 2.1.1-7 และ ดย 2.1.1-8) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน เสนอในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 จากผลการด าเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 
คณะได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักภาพการเขียนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งท าให้

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-01ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-02แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-03แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนวิจัย60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-05รายงานผลแผนวิจัย59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-06รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนวิจัย59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-07รายงานผลแผนวิจัย60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-08รง.ประชุมคกกประจำคณะ3-60ผลแผนวิจัย60รอบ6เดือน.pdf
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อาจารย์หลายท่านสนใจที่จะเข้าสู่กระบวนการท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มากขึ้น และตระหนักถึง
ความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อีกทั้งคณะฯ ยังมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณ อย่างไรก็
ตามยังมีประเด็นที่คณะควรพัฒนาการด าเนินงาน เช่น การวางแผนการท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และเตรียมความพร้อมด้านผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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

ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัด

แสดงผลงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

คณะดุริยางคศาสตร์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้ ด้านห้องปฏิบัติการ
และศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการจัดหาทรัพยากรและแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งการให้มีห้องซ้อม ห้องอัดเสียง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยชั้น 7 ในปีการศึกษา 2558 
ได้ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ 501 ให้เป็นหอแสดงดนตรี โดยใช้ชื่อว่า หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
เพ่ือเป็นสถานที่เผยแพร่งานวิจัยและจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษา ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยเพ่ิมจ านวนจาก 20 ที่นั่ง เป็น 40 ที่นั่ง และย้ายจากห้องเรียน 201 ไปใช้พ้ืนที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย อาคารส านักงานอธิการบดี  รวมถึงมีอุปกรณ์และเครื่องดนตรีไว้
ให้บริการส าหรับการท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
งานสร้างสรรค์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ท าหน้าที่ประสานงานและให้ค าปรึกษาใน
การท างานวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ (ดย 2.1.2-1, ดย 2.1.2-2 และ ดย 2.1.2-3) 

คณะดุริยางคศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการท า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านดนตรีและด้านอื่นๆ และมีแหล่งบริการ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการสืบค้นผลงานวิจัยส าหรับการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงและวิจัย
ผ่านรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ 
JSTOR และ PROQUEST ส าหรับการค้นคว้าบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านดนตรี (ดย 2.1.2-4, 
ดย 2.1.2-5 และ ดย 2.1.2-6) ส่วนในระดับคณะยังมีหนังสือต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ โดยห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ได้ส ารวจ

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-09รายงานผลแผนวิจัย60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-10โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-11รง.ประชุมคกกประจำคณะ4-60ผลแผนวิจัย60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-01รายงานข้อมูลอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-02ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-03เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-04ระบบการสืบค้นหนังสือและตำราสำนักหอสมุดกลาง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-05ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุดกลาง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-06ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์JSTORและ%20PROQUEST.pdf
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ความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรีและจัดท าแผนด าเนินงานห้องสมุดดนตรีของคณะดุริยางค
ศาสตร์ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีมติให้ต่ออายุการ
บอกรับวารสารดนตรีและฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ Naxos Music Library และฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
และจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท  ส าหรับการจัดซื้อหนังสือ โน้ตเพลงและสื่อดนตรีตามความ
ต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา (ดย 2.1.2-7 และ ดย 2.1.2-8) และได้จัดท ารายงานสรุปผลทรัพยากร
สารสนเทศทางดนตรีเสนอคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2559 มีหนังสือ
ด้านดนตรีภาษาไทยและต่างประเทศจ านวน 1,583 รายการ วารสารดนตรีภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
จ านวน 635 รายการ โน้ตเพลงจ านวน 3,963 รายการซีดีเพลงจ านวน 3,152 รายการ ดีวีดีการแสดงดนตรี
จ านวน 1,383 รายการฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ JSTOR และ PROQUEST ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos 
Music Library (Classic and Jazz) และฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตลอดจนมีจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบ  SU-Wi-Fi เพ่ือให้ใช้งานระบบเครือข่ายภายในคณะและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสนับสนุนให้มีการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่าน
ระบบ VPN เพ่ือให้สามารถศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลจากภายนอกคณะและมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา ใน
ปีการศึกษา 2558 ได้เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการวิจัยและสร้างสรรค์ โดยจัดท า 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) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ โดยพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์เพ่ือให้
บุคลากรของคณะและหน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ และคณะฯ ยังใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวใน
การปฏิบัติงาน วางแผนด าเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ และฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงยังได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยสร้างสรรค์ 
ข้อมูลด้านระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ของคณะฯ และประกาศสนับสนุนด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ (ดย 2.1.1-1) นอกจากนี้ยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ 
ได้แก่ (1) ฐานข้อมูล JSTOR (Music Collection) เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลังในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและ
เอกสารฉบับเต็มจากวารสารทางวิชาการมากกว่า 1 ,500 ชื่อ (2) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & 
Thesis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของ

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-07รง.ประชุมคกกวิชาการ5-59สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-08แผนดำเนินงานห้องสมุดดนตรี59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-09ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์NaxosMusicLibrary.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-10ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-11รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-12ระบบWIFIและVPNมหาวิทยาลัยศิลปากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-01ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย.pdf
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วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (3) ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos Music Library 
(Classic and Jazz) มีซีดีเพลงมากกว่า 128,330 รายการ มีจ านวนเพลงมากกว่า 1,932,500 เพลง และมีซีดี
เพลงใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 800 รายการต่อเดือน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเพลงออนไลน์ด้วย
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ นอกจากบริการเพลงออนไลน์แล้ว ฐานข้อมูล  Naxos Music Library ยังมีการ
วิเคราะห์ผลงานเพลง หรือใส่รายละเอียดของเพลง ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลเพลงนั้นๆ อีกด้วย และ (4) 
ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งรวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัยทั้งด้านเศรษฐกิจระดับจุลภาคและมหภาค ด้าน
การเงิน และด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นที่สนใจในขณะนั้น รวมถึง
ดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและเงินตราต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัยใน
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง (ดย 2.1.2-6, ดย 2.1.2-9 และ ดย 2.1.2-10) 

ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะวิชาทางศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Creative 
Art Disseminating 2017) (ICAD) ในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ หอดนตรีศาสตราจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ 
คณะดุริยางคศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ (ดย 2.1.2-13) นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติเพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย โดยการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น อ.พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ เผยแพร่งานสร้างสรรค์บทเพลง Pantamitra 
ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2560 และเผยแพร่งานสร้างสรรค์บทเพลงเรียบเรียง 
Sound of Bell และ Carinhoso ส าหรับกีตาร์ ณ ประเทศมาเลเซีย ให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
และให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติส าหรับนักศึกษา (ดย 2.1.2-14, ดย 2.1.2-15, ดย 2.1.2-16 และ ดย 2.1.2-17) นอกจากนี้
ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศมาร่วมท า Masterclass and 
Workshop เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัย และสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสั่งสม
ประสบการณ์น ามาต่อยอดในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น NIRMITA COMPOSERS WORKSHOP 
AND CONCERT ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีวิทยากรชาวต่างประเทศบรรยายในหัวข้อต่างๆ 
เช่น Dr.Chinary Ung, Dr.Sean Heim และ Dr.Koji Nakano และอาจารย์ประจ าได้ร่วมบรรยายได้แก่ 
อาจารย์อานันท์ นาคคง และ ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล (ดย 2.1.2-18 และ ดย 2.1.2-19) 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-06ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์JSTORและ%20PROQUEST.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-09ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์NaxosMusicLibrary.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-10ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-13icad2017.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-14ประกาศให้ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-15ประกาศให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-16ประกาศให้ทุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-17ประกาศทุนนำเสนอผลงานนักศึกษา(ใหม่2560).pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-18NIRMITA%20COMPOSERS.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-19MasterclassandWorkshopชาวต่างประเทศ
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3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้แก่คณาจารย์ 

นักศึกษาและบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งก าหนดให้จัดตั้งกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ ให้มีก ารขยายงาน
ทางด้านวิจัยและสร้างสรรค์ และให้งานวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและต่อเนื่องโดย
ให้จัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 ของงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสมทบเป็นกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
คณะดุริยางคศาสตร์ (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 ปีละจ านวน 3,000,000 บาท 
ซึ่งมีการจัดท าแผนด าเนินงานกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ 
โครงการวิจัยและสร้างสรรค์แบบบูรณาการ การเสนอผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ ในประเทศและ
ต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงาน การแต่งต ารา/หนังสือ การสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ และการ
จัดท าจุลสารคณะดุริยางคศาสตร์ (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
ศาสตร์จ านวน 1,482,333.33 บาท และงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจ านวน 12,500 บาท และเงิน
ภายนอกจ านวน 2,366,350 บาท (ดย 2.1.3-6) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะดุริยางคศาสตร์มี
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นเงิน 2,731,250 บาท โดยเป็นงบประมาณจากคณะดุริยางค
ศาสตร์จ านวน 1,484,583.33 บาท และเงินสนับสนุนจากภายนอกจ านวน 1,246,666.67 บาท (ดย 2.1.3-7) 

 
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
คณะดุริยางคศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามแผนด าเนินงานกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 550,000 บาท 
(ดย 2.1.3-4) และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 300,000 บาท (ดย 2.1.3-5) ประกอบไปด้วยการให้ทุน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติส าหรับบุคลากรและนักศึกษา และสนับสนุนงบประมาณเป็นรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากร (ดย 2.1.2-14, ดย 2.1.2-15, ดย 2.1.2-16 และ ดย 2.1.2-17) 
โดยมีคณะกรรมการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ก ากับดูแลระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ดย 2.1.4-1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  สนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรจ านวน 6,500 บาท โดยมีผลงานที่

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-01ระเบียบทศก.กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์55.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-02ประกาศมศก.การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-03หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-04แผนการดำเนินงานกองทุนวิจัย59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-05แผนการดำเนินงานกองทุนวิจัย60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-06สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี59.xls.xlsx
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-07สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี60.xls.xls
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-04แผนการดำเนินงานกองทุนวิจัย59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-05แผนการดำเนินงานกองทุนวิจัย60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-14ประกาศให้ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-15ประกาศให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-16ประกาศให้ทุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-17ประกาศทุนนำเสนอผลงานนักศึกษา(ใหม่2560).pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.4-01ระบบกลไกการเผยแพร่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์วารสาร.pdf


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 153 

ได้รับทุนจ านวน 1 ผลงาน (ดย 2.1.4-2) และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับบุคลากรจ านวน 25,000 บาท โดย
มีผลงานที่ได้รับทุนจ านวน 3 ผลงาน ส าหรับนักศึกษาจ านวน 1,200 บาท โดยมีผลงานที่ได้รับทุนจ านวน 1 
ผลงาน (ดย 2.1.4-3)  

 
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์นักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์

และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ การจัดการความรู้เรื่องการเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 (ดย 2.1.5-1 และ ดย 2.1.5-2) สนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อาจารย์อานันท์ นาคคง เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการดนตรีวิทยานานาชาติ PASEA 2016 (Performing Arts of Southeast Asia ) จัดโดย 
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) และมีการเผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยสร้างสรรค์แก่คณาจารย์โดยบรรจุไว้ในแบบ
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 เพ่ือ
สั่งสมประสบการณ์และทักษะในการท าผลงานสร้างสรรค์ เช่น อาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับทุน
สนับสนุนการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ บทเพลง Pantamitra ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5-
7 มีนาคม 2560 จ านวน 10,000 บาท และเผยแพร่งานสร้างสรรค์บทเพลงเรียบเรียง Sound of Bell และ 
Carinhoso ส าหรับกีตาร์ ณ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 10,000 บาท และอาจารย์เผ่าพันธุ์ อ านาจธรรม ได้รับ
ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงเอพิโสดหมายเลข 1 -3 ส าหรับกลองทิมพานี 
จ านวน 10,000 บาท (ดย 2.1.5-7, ดย 2.1.5-8 และ ดย 2.1.5-9) 

ส าหรับการสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น คณะดุริยางคศาสตร์ มีการยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นที่
ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทางเว็บไซต์และ facebook คณะดุริยางคศาสตร์ และจัดสรรเงินรางวัลแก่
อาจารย์ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 รางวัลละ 
5,000 บาท โดยในปีการศึกษา 2559 มีผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 คน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ (ดย 2.1.5-10 
และ ดย 2.1.5-11) นอกจากนี้เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.4-02รายงานผลกองทุนวิจัยสร้างสรรค์59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.4-03รายงานผลกองทุนวิจัยสร้างสรรค์60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-01แผนการจัดการความรู้59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-02อบรมการเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัยสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-03อาจารย์อบรมด้านการวิจัยสร้างสรรค์หน่วยงานภายนอก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-04แบบเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-05คู่มือการขอรับทุนโครงการวิจัยสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-06การเผยแพร่จรรยาบรรณการวิจัยทางเว็บไซต์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-07อ.พงษ์พัฒน์-Pantamitra.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-08อ.พงษ์พัฒน์-Sound%20of%20Bell%20และ%20Carinhoso.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-09อ.เผ่าพันธุ์-เพลงเอพิโสดหมายเลข1-3สำหรับกลองทิมพานี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-10ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-11การยกย่องอาจารย์ที่ได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
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คณะฯ ยังมีประกาศการให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ดย 2.1.2-15) โดย
คณะกรรมการวิชาการของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีมติเห็นชอบจัดสรร
เงินรางวัลให้อาจารย์ที่ได้เผยแพร่ผลงาน ในปี พ.ศ.2559 จ านวน 8 ผลงาน เงินรางวัลทั ้งหมดจ านวน 
28,000 บาท (ดย 2.1.5-12) นอกจากนี้ยังมีประกาศการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ส าหรับบุคลากร (ดย 2.1.2-14) ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานสร้างสรรค์ (ดย 2.1.2-16) และประกาศการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับนักศึกษา (ดย 2.1.2-17)  

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้

ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
คณะดุริยางคศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 29 

เมษายน 2554 (ดย 2.1.6-1) มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549 (ดย 2.1.6-2) โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในกรณีที่มีการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมีคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดท าโดยโครงการ
จัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน (ดย 2.1.6-3) นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เผยแพร่ ใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยทางเว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ (ดย 2.1.1-1)  
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 2.1.1-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางเว็บไซต์คณะดุริยางค

ศาสตร์ 
ดย 2.1.1-2 แผนยุทธศาสตร์ 2559 – 2563 
ดย 2.1.1-3 แผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
ดย 2.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2559  – วาระพิจารณา แผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปี
การศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ดย 2.1.1-5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-15ประกาศให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-12รงประชุมคกกวิชาการ5-60เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-14ประกาศให้ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-16ประกาศให้ทุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-17ประกาศทุนนำเสนอผลงานนักศึกษา(ใหม่2560).pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.6-01รงประชุมคกกบริหาร4-54วาระที่4.1ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.6-02ระเบียบมศก.การคุ้มครองสิทธิ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.6-03คู่มือการขอคุ้มครองสิทธิ์มศก..pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-01ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-01ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-02แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-03แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนวิจัย60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-05รายงานผลแผนวิจัย59รอบ12เดือน.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 2.1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2559 – วาระพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2558 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 2.1.1-7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

ดย 2.1.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2560 – วาระพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

ดย 2.1.1-9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

ดย 2.1.1-10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 
ดย 2.1.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน 2560 – วาระพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

ดย 2.1.2-1 รายงานข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องซ้อมห้องอัดเสียง และห้องปฏิบัติการวิจัย 
ดย 2.1.2-2 ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ดย 2.1.2-3 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ดย 2.1.2-4 ระบบการสืบค้นหนังสือและต ารา ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 2.1.2-5 ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 2.1.2-6 ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ JSTOR และ PROQUEST 
ดย 2.1.2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 

2559 วาระพิจารณารายงานการส ารวจความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี 
ดย 2.1.2-8 แผนด าเนินงานห้องสมุดดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ดย 2.1.2-9 ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos Music Library 
ดย 2.1.2-10 ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ดย 2.1.2-11 รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 
ดย 2.1.2-12 ระบบ SU-Wi-Fi และระบบ VPN 

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-06รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนวิจัย59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-07รายงานผลแผนวิจัย60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-08รง.ประชุมคกกประจำคณะ3-60ผลแผนวิจัย60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-09รายงานผลแผนวิจัย60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-10โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.1-11รง.ประชุมคกกประจำคณะ4-60ผลแผนวิจัย60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-01รายงานข้อมูลอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-02ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-03เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-04ระบบการสืบค้นหนังสือและตำราสำนักหอสมุดกลาง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-05ระบบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำนักหอสมุดกลาง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-06ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์JSTORและ%20PROQUEST.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-07รง.ประชุมคกกวิชาการ5-59สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-08แผนดำเนินงานห้องสมุดดนตรี59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-09ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์NaxosMusicLibrary.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-10ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-11รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-12ระบบWIFIและVPNมหาวิทยาลัยศิลปากร.pdf
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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 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับบุคลากร 
ดย 2.1.2-15 ประกาศการให้รางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ดย 2.1.2-16 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
ดย 2.1.2-17 ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการเข้าร่วม

ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับนักศึกษา 
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 แผนด าเนินงานกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 2.1.3-5 แผนด าเนินงานกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25560 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 2.1.3-6 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(จ าแนกตามหลักเกณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ดย 2.1.3-7 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(จ าแนกตามหลักเกณฑ์สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
ดย 2.1.4-1 ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ดย 2.1.4-2 สรุปผลการด าเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 คณะดุริยางคศาสตร์ 
ดย 2.1.4-3 สรุปผลการด าเนินงานกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 คณะดุริยางคศาสตร์ 
ดย 2.1.5-1 แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง การเขียนและ

การน าเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี 

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-13icad2017.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-14ประกาศให้ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-15ประกาศให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-16ประกาศให้ทุนการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-17ประกาศทุนนำเสนอผลงานนักศึกษา(ใหม่2560).pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-18NIRMITA%20COMPOSERS.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.2-19MasterclassandWorkshopชาวต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-01ระเบียบทศก.กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์55.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-02ประกาศมศก.การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-03หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-04แผนการดำเนินงานกองทุนวิจัย59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-05แผนการดำเนินงานกองทุนวิจัย60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-06สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี59.xls.xlsx
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.3-07สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี60.xls.xls
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.4-01ระบบกลไกการเผยแพร่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์วารสาร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.4-02รายงานผลกองทุนวิจัยสร้างสรรค์59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.4-03รายงานผลกองทุนวิจัยสร้างสรรค์60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-01แผนการจัดการความรู้59-60.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 2.1.5-2 กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทางด้านดนตรี 
ดย 2.1.5-3 อาจารย์เขา้ร่วมอบรมการน าเสนอผลงานวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
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 ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์  

บทเพลง Pantamitra 
ดย 2.1.5-8 อาจารย์พงษ์พัฒน์  พงษ์ประดิษฐ์ ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

บทเพลงเรียบเรียง Sound of Bell และ Carinhoso ส าหรบักีตาร์ 
ดย 2.1.5-9 อาจารย์เผ่าพันธุ์ อ านาจธรรม ได้รับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์บท

ประพันธ์เพลงเอพิโสดหมายเลข 1-3 ส าหรับกลองทิมพานี 
ดย 2.1.5-10 ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
ดย 2.1.5-11 การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่นที่ได้รับก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการทางเว็บไซต์และ 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 วาระท่ี 4.1 พิจารณาแนวทางการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
คณะดุริยางคศาสตร์ 

ดย 2.1.6-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2549  

ดย 2.1.6-3 คู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยโครงการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-02อบรมการเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัยสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-03อาจารย์อบรมด้านการวิจัยสร้างสรรค์หน่วยงานภายนอก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-04แบบเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-05คู่มือการขอรับทุนโครงการวิจัยสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-06การเผยแพร่จรรยาบรรณการวิจัยทางเว็บไซต์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-07อ.พงษ์พัฒน์-Pantamitra.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-08อ.พงษ์พัฒน์-Sound%20of%20Bell%20และ%20Carinhoso.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-09อ.เผ่าพันธุ์-เพลงเอพิโสดหมายเลข1-3สำหรับกลองทิมพานี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-10ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-11การยกย่องอาจารย์ที่ได้รับกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.5-12รงประชุมคกกวิชาการ5-60เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.6-01รงประชุมคกกบริหาร4-54วาระที่4.1ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.6-02ระเบียบมศก.การคุ้มครองสิทธิ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.1/ดย2.1.6-03คู่มือการขอคุ้มครองสิทธิ์มศก..pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน  

 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพำะคณะท่ีกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรกำรค ำนวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
หมำยเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนที่ได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ตารางที่ 32 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 

รำยกำร 
จ ำนวนเงินสนับสนนุกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ปีงบประมำณ  
56 

ปีงบประมำณ 
57 

ปีงบประมำณ 
58 

ปีงบประมำณ 
59 

ปีงบประมำณ 
60 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) 

     

1.งบรายได้ของคณะวิชา 818,814.93 2,322,696 2,403,457 1,482,333.33 1,484,583.33 
2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 35,416.67 83,333 - - - 
3.ทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มศก. - - 37,500 12,500 - 
รวมเงินสนับสนุนภายใน 854,231.60 2,406,029 2,440,957 1,494,833.33 1,484,583.33 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท) 

     

1 = แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช.  สกว.   สกอ.  
วช. 

- 470,000 510,000 937,777.78 946,666.67 

2=แหล่งทุนต่างประเทศ - - - - - 
3=หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  - - - - - 
4= หน่วยงานภาคเอกชน       
- บริษัท Head & Heart Creative & Strategic 
Solution 

- - - - 200,000.00 

5=แหล่งอ่ืนๆ (โปรดระบุ)      
- มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ 

114,000.00 
132,000 - - - 

- ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3,333,000.00 - 166,666.67 - - 
- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กร
มหาชน) 

- 
- - 700,000 - 
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รำยกำร 
จ ำนวนเงินสนับสนนุกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ปีงบประมำณ  
56 

ปีงบประมำณ 
57 

ปีงบประมำณ 
58 

ปีงบประมำณ 
59 

ปีงบประมำณ 
60 

- กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม - - - 728,571.43 - 
- Japan Foundation - - - - 100,000 
รวมเงินสนับสนุนภายนอก 3,447,000.00 602,000 676,666.67 2,366,349.21 1,246,666.67 
รวมเงินสนับสนุนท้ังหมด 4,301,231.60 3,008,029 3,117,623.67 3,861,182.54 2,731,250.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีไ่ดร้ับทุนวิจัย / สร้างสรรค ์      
- จากภายในสถาบัน 8 8 10 8 6 
- จากภายนอกสถาบัน 1 2 2 5 3 
- จากภายในและภายนอกสถาบัน 3 3 3 1 2 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับลาศกึษาต่อ) 30 29.5 29.5 28 27 
จ านวนนักวิจัย (ไม่นับลาศึกษาต่อ) - - - - - 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 30 29.5 29.5 28 27 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ลาศึกษาตอ่) - - - - 1 
จ านวนนักวิจัย (ลาศึกษาต่อ) - - - - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ) 

30 29.5 29.5 28 28 

จ านวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ) 

- - - - - 

เงินสนับสนนุงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่ออำจำรย์
ประจ ำและนกัวิจัย 

143,374.39 101,967.08 105,682.16 137,899.38 101,157.41 
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ตารางที่ 33 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 

จ ำนวน
อำจำรย์และ
นักวิจัยที่
ปฏิบตัิงำน 

จริง  
(ปีกำรศึกษำ  

2559) 

จ ำนวนเงินสนับสนุน 
ภำยในสถำบัน 

จ ำนวนเงิน
สนับสนุน 
ภำยนอก 
สถำบัน 

รวม 

เงินสนับสนุน 
งำนวิจัยและ 

งำนสร้ำงสรรค ์
ภำยใน 

และภำยนอก 
ต่อจ ำนวน 

อำจำรย์ประจ ำ 
ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2560 

คะแนน 
ตำมเกณฑ์  

สกอ. 
งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได ้

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี  

6 - 500,000.00 946,666.67 1,446,666.67 241,111.11 5 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  

5 - - - - - - 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  

5 - 92,083.33 - 92,083.33 18,416.67 0.92 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  

5 - 437,500.00 - 437,500.00 87,500.00 4.38 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา   

6 - 455,000.00 300,000 755,000.00 125,833.33 5 

รวมระดบัคณะ 27  1,484,583.33 1,246,666.67 2,731,250.00 101,157.41 5 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 137,899.38 บาท เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 101,157.41 บาท เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  100,000 บาท  ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  100,000 บาท  เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 27 คน และมี

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 1 คน รวมอาจารย์ประจ าทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จ านวน 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 
รวมเป็นเงินทุนทั้งหมด 2,731,250 บาท คิดเฉลี่ยต่ออาจารย์และนักวิจัยเป็นเงิน 101,157.41 บาทต่อคน 
(ตารางท่ี 32, 33, 34 และ 35) (ดย 2.2.1-1 และ ดย 2.2.1-2) 
  
ตารางที่ 34 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2560 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมำณ  

(บำท) 
1 การแต่งเพลงโดยใช้หลักการ 

"เสียงของค า" 
(ดย 2.2.1-3) 

อาจารย์ส าเภา 
ไตรอุดม 

มี.ค.2559 -   
ก.พ.2560 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

83,333.33 

2 Ensemble Multilatérale : A 
cross-cultural and 
interdisciplinary 
collaborative exploration 
of musical  performance 
(ดย 2.2.1-4) 

Dr.Jean-David 
Caillouët และ 
ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี 

วงศ์ธราดล 

มี.ค.2559 - 
ก.พ.2560 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

125,000.00 
 

3 ส ารวจแนวทางการส่งเสริมการ
บริโภคการแสดงดนตรี ของ
ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
(ดย 2.2.1-5) 

อาจารย์ ดร.นลิน 
เพร็ชอินทร์ 

พ.ค.2559 - 
เม.ย.2560 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

291,666.67 
 

4 การประเมินหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) 
(ดย 2.2.1-6) 
 

อาจารย์กานต์  
สุริยาศศิน และ

คณะ 

ก.ค.2559 - 
ต.ค.2559 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

8,750.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-01สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี60.xls.xls
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-02ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-03เสียงของคำ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-04Ensemble%20Multilaterle.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-05สำรวจแนวทางการส่งเสริมการบริโภคการแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-06ประเมินหลักสูตรเชิงพาณิชย์.pdf
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ) 

งบประมำณ  
(บำท) 

5 งานสร้างสรรค์บทเพลงน้อม 
ร าลึก ส าหรับเดี่ยวแซกโซโฟน 
วงเครื่องลมทองเหลือง 3 ชิ้น 
วงมโหรีปี่พาทย์ และวงวินด์
ออร์เคสตร้า (ดย 2.2.1-7)  

อาจารย์ด าริห์  
บรรณวิทยกิจ 

ต.ค.2559 - 
ก.ย.2560 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

500,000.00 
 

6 ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ต่างชาติสู่แผนการตลาด
ยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวด้าน
ดนตรี  (กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่) (ดย 2.2.1-8) 

ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 
ราชรักษ์ 

มี.ค.2560 - 
ก.พ.2561 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

145,833.33 
 

7 ผลของการใช้แนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดนตรี (ดย 2.2.1-9) 

อาจารย์  
ดร.ภัทรภร   
ผลิตากุล 

เม.ย.2560 - 
มี.ค.2561 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

60,000.000 
 

8 บทประพันธ์ “ILLUSION” 
ส าหรับ Exotic Percussion, 
Feroci Philharmonic และ 
คอมพิวเตอร์สังเคราะห์ 
(ดย 2.2.1-10) 

อาจารย์กิตติพันธ์  
จันทร์บัวลา 

ก.ค.2560 - 
ธ.ค.2560 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

170,000.00 
 

9 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(ดย 2.2.1-11) 

อาจารย์  
ดร.ภัทรภร   
ผลิตากุล 

มิ.ย.2560
ก.ย.2560 

 

เงินรายได้
โครงการพิเศษ 

100,000.00 
 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในสถำบัน  1,484,583.33 

 

ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-07บทเพลงน้อมรำลึกสำหรับเดี่ยวแซกโซโฟน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-08พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาด.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-09ผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-10บทประพันธ์%20ILLUSION.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-11แนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต.pdf
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ตารางที่ 35 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2560 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลำ แหล่งเงินทุน

สนับสนุน (ระบุ) 
งบประมำณ  

(บำท) 
1 ร้อยเรียงส าเนียงสยาม :  

บทเพลงร่วมสมัยส าหรับ
เปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้
แรงบันดาลใจจากเพลงไทย
เดิม 
(ดย 2.2.1-12) 

อาจารย์จามร  
ศุภผล 

พ.ค.2559 - 
ต.ค.2560 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่ง่ชาติ 

(วช.) 

666,666.67 
 

2 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์ 
ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรม
เพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โครงการย่อย 3 
เพลงไทยคลาสสิกส าหรับวง
เครื่องลม  
(ดย 2.2.1-13) 

อาจารย์ ดร.ยศ  
วณีสอน 

ก.ค.2559 - 
ธ.ค.2560 

 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  

200,000.00 
 

3 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์ 
ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรม
เพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โครงการย่อย 4
สยามดุริยางค์เชมเบอร์ 
(ดย 2.2.1-14) 

ผศ. ดร.พิมพ์ชนก  
สุวรรณธาดา 

ก.ค.2559 - 
ธ.ค.2560 

 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  

80,000.00 
 

4 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ  
"พ่อหลวงของชลประทาน" 
(ดย 2.2.1-15) 

อาจารย์ด าริห์  
บรรณวิทยกิจ 

มี.ค.2560 - 
มิ.ย.2560 

 

บริษัท Head & 
Heart 

Creative & 
Strategic 
Solution 

200,000.00 
 

5 งานสร้างสรรค์บทเพลง 
North Wind 
(ดย 2.2.1-16) 

ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี 
วงศ์ธราดล 

ม.ค.2560 - 
มิ.ย.2560 

 

Japan 
Foundation 

100,000.00 
 

รวมจ ำนวนเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบัน  1,246,666.67 

ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-12ร้อยเรียงสำเนียงสยาม.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-13โครงการเพลงไทยคลาสสิก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-14โครงการเพลงไทยคลาสสิก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-15พ่อหลวงของชลประทาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-16บทเพลงNorth%20Wind.pdf
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 2.2.1-1 ตารางสรุปผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดย 2.2.1-2 รายชื่อและจ านวนอาจารย์ประจ า คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ดย 2.2.1-3 การแต่งเพลงโดยใช้หลักการ "เสียงของค า" 
ดย 2.2.1-4 Ensemble Multilatérale : A cross-cultural and interdisciplinary collaborative 

exploration of musical  performance 
ดย 2.2.1-5 ส ารวจแนวทางการส่งเสริมการบริโภคการแสดงดนตรี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดย 2.2.1-6 การประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555) 
ดย 2.2.1-7 งานสร้างสรรค์บทเพลงน้อมร าลึก ส าหรับเดี่ยวแซกโซโฟน วงเครื่องลมทองเหลือง 3 ชิ้น วง

มโหรีปี่พาทย์ และวงวินด์ออร์เคสตร้า 
ดย 2.2.1-8 ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวด้านดนตรี  

(กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) 
ดย 2.2.1-9 ผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรี 
ดย 2.2.1-10 บทประพันธ์ “ILLUSION” ส าหรับ Exotic Percussion, Feroci Philharmonic และ 

คอมพิวเตอร์สังเคราะห์ 
ดย 2.2.1-11 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริ

ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ดย 2.2.1-12 ร้อยเรียงส าเนียงสยาม : บทเพลงร่วมสมัยส าหรับเปียโนทรีโอ ประพันธ์โดยใช้แรงบันดาลใจจาก

เพลงไทยเดิม 
ดย 2.2.1-13 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

โครงการย่อย 3 เพลงไทยคลาสสิกส าหรับวงเครื่องลม  
ดย 2.2.1-14 ชุดโครงการงานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ :วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

โครงการย่อย 4สยามดุริยางค์เชมเบอร์ 
ดย 2.2.1-15 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "พ่อหลวงของชลประทาน" 
ดย 2.2.1-16 งานสร้างสรรค์บทเพลง North Wind 

ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-01สรุปข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปี60.xls.xls
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-02ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-03เสียงของคำ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-04Ensemble%20Multilaterle.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-05สำรวจแนวทางการส่งเสริมการบริโภคการแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-06ประเมินหลักสูตรเชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-07บทเพลงน้อมรำลึกสำหรับเดี่ยวแซกโซโฟน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-08พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาด.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-09ผลของการใช้แนวคิดการเรียนรู้.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-10บทประพันธ์%20ILLUSION.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-11แนวทางการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-12ร้อยเรียงสำเนียงสยาม.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-13โครงการเพลงไทยคลาสสิก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-14โครงการเพลงไทยคลาสสิก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-15พ่อหลวงของชลประทาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.2/ดย2.2.1-16บทเพลงNorth%20Wind.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  

 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
 

สูตรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x 

100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

คะแนนที่ได้   = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
ตารางที่ 36 สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 

ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำ น้ ำหนัก จ ำนวน ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

หลักฐำน/
ตำรำงอ้ำงอิง 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 1 0.20 ตารางที่ 37 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 
 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 2 0.80 ตารางที่ 38 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ทีต่พีิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีไ่ม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 - - 

 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่
อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - -  
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 2 1.20 ตารางที่ 39 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
 

0.60 - - 
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ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำ น้ ำหนัก จ ำนวน ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

หลักฐำน/
ตำรำงอ้ำงอิง 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

0.80 - - 

 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - -  
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผา่นการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 - - 
 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 
 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับ

1.00 - - 
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ประเภทผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำ น้ ำหนัก จ ำนวน ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

หลักฐำน/
ตำรำงอ้ำงอิง 

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.20 ตารางที่ 40 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - -  

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 2 1.20 ตารางที่ 40 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 
 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 9 9 ตารางที่ 40 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 28 คน 
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 5 ผลงาน 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 12 ผลงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 2.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า 10.40 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ 

อาจารย์ประจ า 
ร้อยละ 7.86 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 37.14 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

0.98 คะแนน 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสรา้งสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า 

4.64 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ร้อยละ 65.71  เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ร้อยละ 45  เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ร้อยละ 40   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ 40  เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

คณะดุริยางคศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และมีงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามแผน
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ด าเนินงานกองทุนวิจัย ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 27 
คน และมีอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 1 คน รวมอาจารย์ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อจ านวน 28 คน โดยมีบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน 1 ผลงาน ระดับนานาชาติ จ านวน 2 ผลงาน บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 2 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online จ านวน 1 ผลงาน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ จ านวน 2 ผลงาน และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
จ านวน 9 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 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 รายชื่อและจ านวนอาจารย์ประจ า 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 

ดย 2.3.1-7 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ผู้อ านวยดนตรีและเรียบเรียงเพลงประกอบละครเวทีเรื่อง  
ก๊วนคานทอง Love Game 

ดย 2.3.1-8 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ บทประพันธ์เพลงดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต ส าหรับกีตาร์ 
ดย 2.3.1-9 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Whispers of Lost Souls 
ดย 2.3.1-10 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงมองอะไร 
ดย 2.3.1-11 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงช้าง 

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-01ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-02อ.อานันท์-การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-02อ.อานันท์-การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-03อ.อานันท์-TheForgottenArtistChang.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-04อ.อานันท์-David%20Morton.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-05ดร.ภัทรภร-ดร.พรพรรณ-Teaching%20Method.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-06ดร.ยศ-จากปี่ในสู่ปี่นอก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-07อ.นลิน-ก๊วนคานทอง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-08ผศ.ดร.เอกราช-เพลงดนตรีศิลปากร4วิทยาเขต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-09ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี-Whispers%20of%20lost%20souls.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-10อ.รัตนะ-เพลงมองอะไร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-10อ.รัตนะ-เพลงมองอะไร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-11อ.รัตนะ-เพลงช้าง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-12อ.รัตนะ-เพลงจูบ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-13อ.รัตนะ-เพลงค้างคาวกินกล้วย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-14อ.รัตนะ-เพลงฉันจะฝันถึงเธอ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-15อ.ศรัณย์-ศกุนตลา_ศรัณย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-16ผศ.ดร.เอกราช-Compositions%20from%20an%20analysis.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-17ผศ.ดร.พิมพ์ชนก-Siam%20Duriya%20Likhit.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-17ผศ.ดร.พิมพ์ชนก-Siam%20Duriya%20Likhit.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-18ดร.ยศ-Tone%20for%20Clarinet%20Ensemble.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-19ประกาศแต่งตั้งกรรมการผลงานสร้างสรรค์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-01ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-02อ.อานันท์-การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-03อ.อานันท์-TheForgottenArtistChang.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-04อ.อานันท์-David%20Morton.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-05ดร.ภัทรภร-ดร.พรพรรณ-Teaching%20Method.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-06ดร.ยศ-จากปี่ในสู่ปี่นอก.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-07อ.นลิน-ก๊วนคานทอง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-08ผศ.ดร.เอกราช-เพลงดนตรีศิลปากร4วิทยาเขต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-09ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี-Whispers%20of%20lost%20souls.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-10อ.รัตนะ-เพลงมองอะไร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-11อ.รัตนะ-เพลงช้าง.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 2.3.1-12 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงจูบ 
ดย 2.3.1-13 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงค้างคาวกินกล้วย 
ดย 2.3.1-14 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เพลงฉันจะฝันถึงเธอ 
ดย 2.3.1-15 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ศกุนตลา (Sakuntala) 
ดย 2.3.1-16 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

สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีเพ่ือการเผยแพร่ 
  

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-12อ.รัตนะ-เพลงจูบ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-13อ.รัตนะ-เพลงค้างคาวกินกล้วย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-14อ.รัตนะ-เพลงฉันจะฝันถึงเธอ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-15อ.ศรัณย์-ศกุนตลา_ศรัณย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-16ผศ.ดร.เอกราช-Compositions%20from%20an%20analysis.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-17ผศ.ดร.พิมพ์ชนก-Siam%20Duriya%20Likhit.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-18ดร.ยศ-Tone%20for%20Clarinet%20Ensemble.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-19ประกาศแต่งตั้งกรรมการผลงานสร้างสรรค์.pdf
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ตารางที่ 37 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.20)  
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี 
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  
ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับ

กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1 การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัยและผลงานดนตรี

ไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน 
อาจารย์อานันท์ นาคคง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากร
วิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์"  วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 

2559 

ดย 2.3.1-2 

 
  

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-02อ.อานันท์-การศึกษาวงดนตรีไทยร่วมสมัย.pdf
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ตารางที่ 38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.40)  
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี 
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  
ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับ

กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
1 The forgotten Artist "Chang" อาจารย์อานันท์ นาคคง The 2nd Chula International Music 

Conference and Cultural Performance 
"The Panchromatic Music of the Asia 

Pacific Cultural Horizon" 15-16 มกราคม 
2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดย 2.3.1-3 

2 Sounding Treasures : David Morton’s 
1960s Thailand Field Recording of 
Significant Compositions by Luang 
Pradithphairoh (Sorn Silpabanleng) 

อาจารย์อานันท์ นาคคง The Performing Arts of Southeast Asia  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559 

ณ มหาวิทยาลัยปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

ดย 2.3.1-4 

 
  

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-03อ.อานันท์-TheForgottenArtistChang.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-04อ.อานันท์-David%20Morton.pdf
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ตารางที่ 39 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) (ค่าน้ าหนัก 0.60)  
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี 
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  
ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับ

กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 
หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
1 TEACHING METHOD OF MUSIC SKILL 

BASED ON DMITRY SITKOVETSKY, 
WOLFRAM CHRIST, AND RAPHAEL CHRIST 

อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล และ 
อาจารย์ ดร.พรพรรณ บันเทิงหรรษา 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal  Vol 
9, No 4 (2016) ฉบับ International 

Humanities, Social Sciences and arts 
(January - June 2016) 

ดย 2.3.1-5 

2 จากปี่ในสู่ปี่นอก อาจารย์ ดร.ยศ  วณีสอน Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
เดือน พ.ค.-ส.ค.2559 

ดย 2.3.1-6 

 
  

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-05ดร.ภัทรภร-ดร.พรพรรณ-Teaching%20Method.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-06ดร.ยศ-จากปี่ในสู่ปี่นอก.pdf
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ตารางที่ 40 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59)  
ล ำดับที่ ชื่องำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 

1 ผู้อ านวยดนตรีและเรียบเรียงเพลงประกอบละคร
เวทีเรื่อง ก๊วนคานทอง Love Game 

อาจารย์ ดร.นลิน เพ็ชรอินทร์ โรงละคร เคแบงค์สยามพิฆเนศ  
สยามสแควร์วัน เมื่อวันที่ 22 – 31 

กรกฎาคม 2559 

ดย 2.3.1-7 

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
1 บทประพันธ์เพลงดนตรีศิลปากร 4 วิทยาเขต 

ส าหรับกีตาร์ 
ผศ. ดร.เอกราช  เจริญนิตย์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

และสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : 

บูรณาการศาสตร์และศิลป์" เมื่อวันที่ 11-21 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดย 2.3.1-8 

2 Whispers of Lost Souls ผศ. ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 

ดย 2.3.1-9 

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
1 เพลงมองอะไร อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ 

(เรียบเรียงและเล่นเปียโน) 
งาน Thailand International Jazz 

Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   

ดย 2.3.1-10 

2 เพลงช้าง อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ งาน Thailand International Jazz ดย 2.3.1-11 

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-07อ.นลิน-ก๊วนคานทอง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-08ผศ.ดร.เอกราช-เพลงดนตรีศิลปากร4วิทยาเขต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-09ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี-Whispers%20of%20lost%20souls.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-10อ.รัตนะ-เพลงมองอะไร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-11อ.รัตนะ-เพลงช้าง.pdf
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ล ำดับที่ ชื่องำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

(เรียบเรียงและเล่นเปียโน) Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   

 
3 เพลงจูบ อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ 

(เรียบเรียงและเล่นเปียโน) 
งาน Thailand International Jazz 

Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   

ดย 2.3.1-12 

4 เพลงค้างคาวกินกล้วย อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ 
(เรียบเรียงและเล่นเปียโน) 

งาน Thailand International Jazz 
Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   

ดย 2.3.1-13 

5 เพลงฉันจะฝันถึงเธอ อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ 
(เรียบเรียงและเล่นเปียโน) 

งาน Thailand International Jazz 
Conference 2016 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล   

ดย 2.3.1-14 

6 ศกุนตลา (Sakuntala) อาจารย์ศรัณย์  สืบสันติวงศ์ หอประชุมเล็ก  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

วันที่ 3-5 มีนาคม 2559  
(Intercultural Performance) 

ดย 2.3.1-15 

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

ผศ. ดร.เอกราช  เจริญนิตย์ โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd 

ดย 2.3.1-16 

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-12อ.รัตนะ-เพลงจูบ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-13อ.รัตนะ-เพลงค้างคาวกินกล้วย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-14อ.รัตนะ-เพลงฉันจะฝันถึงเธอ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-15อ.ศรัณย์-ศกุนตลา_ศรัณย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-16ผศ.ดร.เอกราช-Compositions%20from%20an%20analysis.pdf
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ล ำดับที่ ชื่องำนสร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

60  
 

International Creative Art 
Disseminating 2016) เมื่อวันที่ 4 และ 12-

13 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

8 "Siam Duriyalikhit" Thai Music for Piano 
Solo 

ผศ. ดร.พิมพ์ชนก  สุวรรณธาดา โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd 
International Creative Art 

Disseminating 2016) เมื่อวันที่ 4 และ 12-
13 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ดย 2.3.1-17 

9 Tone for Clarinet Ensemble อาจารย์ ดร.ยศ  วณีสอน โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd 
International Creative Art 

Disseminating 2016) เมื่อวันที่ 4 และ 12-
13 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ดย 2.3.1-18 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-17ผศ.ดร.พิมพ์ชนก-Siam%20Duriya%20Likhit.pdf
ตัวบ่งชี้ที่2.3/ดย2.3.1-18ดร.ยศ-Tone%20for%20Clarinet%20Ensemble.pdf
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : กำรวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 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. มีระบบกลไกในการส่งเสริมด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดี และมีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
จากเงินรายได้ของคณะดุริยางคศาสตร์ท าให้มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวนมาก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
คณาจารย์ท าวิจัยสร้างสรรค์  

2. อาจารย์มีศักยภาพในการท าผลงาน ส่งผลให้ได้รับงบประมาณภายนอกสนับสนุนการท างานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานระดับชาติ  เช่น สกว. วช. และหน่วยงานภาคเอกชน 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะดุริยางคศาสตร์เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เช่น 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

2. วางแผนการท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 
และเตรียมความพร้อมด้านผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558   

3. กระตุ้นและติดตามให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง : 
1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนด

ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

คณะดุริยางคศาสตร์ส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้จัดท าแผนบริการวิชาการวิชาการ 3 แนวทาง ได้แก่ การส ารวจความต้องการของ
สังคม การเปิดให้หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการทั้งทางเว็บไซต์และ
จดหมายขอความร่วมมือ และการศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางที่ 1 คณะส ารวจความต้องการโดยใช้แบบฟอร์มการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ 
ซึ่งครอบคลุมประเภทการบริการวิชาการหรือประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือ สถานที่และระยะเวลาที่
ต้องการรับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบส ารวจ คือ ผู้เข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ จ านวน 520 คน และ
หน่วยงาน/บุคคลที่ยังไม่เคยเข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ อีกจ านวน 220 คน จากผลการส ารวจพบว่า 
กลุ่มผู้เข้ารับบริการวิชาการจากคณะฯ มีความต้องการรับบริการวิชาการมากที่สุดในด้านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/การประชุม/สัมมนาวิชาการ เฉลี่ยร้อยละ 70 ในขณะที่หน่วยงาน/บุคคลที่ยังไม่เคยเข้ารับบริการ
วิชาการฯ มีความต้องการรับบริการวิชาการมากท่ีสุดในด้านการแสดงดนตรี 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 ส าหรับวงโยธวาทิต ซึ่งคณะฯ ได้บรรจุกิจกรรมอบรมด้าน
เครื่องกระทบสากล (Percussion) ลงในแผนบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการ Percussion Academy by 
Silpakorn Percussion Group (ดย 3.1.1-3 และ ดย 3.1.1-4) โรงเรียนวัดศรีสุทธารามขอความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมอบรมวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลง และ Percussion คณะฯ จึงบรรจุกิจกรรมดังกล่าวใน
โครงการ Silpakorn Music Roadshow (ดย 3.1.1-5 และ ดย 3.1.1-6) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือทางวิชาการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้แก่
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์  และการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
นักเรียนวงดุริยางค์เครื่องลมจากโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค คณะฯ จึงบรรจุกิจกรรมดังกล่าวในโครงการศิลปากร
รับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) กิจกรรม Feroci Philharmonic Academy) (ดย 
3.1.1-7 และ ดย 3.1.1-8) 

แนวทางที่ 3 การศึกษาความต่อเนื่องของโครงการเดิม ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอ่ืนๆ โดยมีสถาบันการศึกษาภายนอกที่
ขอความร่วมมือทางวิชาการในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน จ านวน  4 หน่วยงาน ซึ่งเป็น

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-01แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-02ผลสำรวจความต้องการรับบริการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-03จดหมายขออบรมPercussionวงโยธวาทิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-04โครงการPercussion%20Academy.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-05จดหมายขออบรมวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-06โครงการSilpakorn%20Music%20Roadshow.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-07จดหมายขอความร่วมมือจากสพฐ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-07จดหมายขอความร่วมมือจากสพฐ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-08โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม(USR).pdf
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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 ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนกิจกรรมประจ าปีโดยได้บรรจุโครงการ
ที่หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือไว้ในแผน และจัดประเภทโครงการตามแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับ
ความถนัดของคณะฯ และความต้องการของสังคม โดยได้ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
ของการบริการวิชาการแก่สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม และจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคมจ านวน 1,250,000 บาท (ดย 3.1.1-10, ดย 3.1.1-11 และ ดย 3.1.1-12) โดย
คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดท าแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์การบริการวิชาการที่
คณะก าหนดไว้ เสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2559 และมีการเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ดย 3.1.1-13 และ ดย 3.1.1-14) 

คณะฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งในมิติ
ของผลลัพธ์และผลผลิต ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ (1) ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (2) 
ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ (3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ (4) จ านวนผู้เข้ารับบริการ (5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ (6) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และ (7) ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

ส าหรับแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนจ านวน 3 ข้อ และตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จจ านวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มุ่งให้การบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กับชุมชนและสังคม ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มีจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม อย่างน้อย 20 โครงการ และ (2) มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการตามเป้าหมายของคณะ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  สนับสนุนให้หน่วยงานด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย/สร้างสรรค์ ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 โครงการ และ (2) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับงานวิจัย/สร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 โครงการ และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มุ่งให้บริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของสังคม โดยหน่วยงานหรือผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้จริงและน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-10แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-11รงประชุมคกกบริหาร8-59-แผนยุทธศาสตร์คณะ59-63.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-12คำของบประมาณปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-13แผนบริการวิชาการ59-60(ฉบับปรับแผน).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-14รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนบริการ59-60.pdf
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ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาต่อยอดสู่บทความวิชาการ อย่างน้อย 1 บทความ (2) มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาจากการให้บริการวิชาการ 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง และ (3) หน่วยงานหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีการน าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้อย่างน้อย 2 โครงการ (ดย 3.1.1-13) 

 
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร

วิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 
คณะดุริยางคศาสตร์จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อการพัฒนา

นักศึกษา ชุมชน และสังคม โดยมุ่งหวังให้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯ จัดขึ้นสามารถพัฒนา
ศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่ร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถพัฒนาตนเองมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โครงการบริการ
วิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือสั่งสมทักษะและประสบการณ์ ต่อยอดสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ (ดย 3.1.2-1)  

โครงการที่มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสังคมและผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวน 5 
โครงการ โดยมีผลกระทบอันเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  

โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน  นักศึกษำที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีและศำสตร์แขนงอ่ืนๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
โครงการสามารถบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาทางด้านดนตรีและสามารถพัฒนาองค์ความรู้น าไปต่อยอด
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้ได้รับ
การพัฒนาสูงสุดเต็มสมรรถภาพ และส่งเสริมให้มีมาตรฐานทางดนตรีสู่ระดับสากล จากการด าเนินงาน
โครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อหน่วยงานที่ร่วมมือได้
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 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับบริการได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านดนตรี
จากบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางดนตรี ยกระดับคุณภาพและสร้างมาตรฐานการศึกษาดนตรีใน
ประเทศไทย ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการพิจารณาสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-13แผนบริการวิชาการ59-60(ฉบับปรับแผน).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-01แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-02รางวัลของผู้เข้าร่วมโครงการโครงการศิลป์-ดนตรี.pdf
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เพลง กระทรวงพาณิชย์ โดยได้ด าเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากผลการด าเนินงานโครงการพบว่า 
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 เพ่ือชีวิตสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และรางวัล 
Special Prize จากการแข่งขัน Pattaya Classical Guitar Festival and Competition 2015 ประเภท 
Junior ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Altamira Thailand 
International Guitar Competition ประเภท CAT A: Up to 12 years old เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2559 ณ Bangkok Guitar Society และปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ 
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
แข่งขัน Korat International Guitar Festival & Competition 2017 เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขัน Altamira Thailand International 
Guitar Competition 2017 เมื่อวันที่ 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.ต้นน้ า ไกรศรีสวัสดิ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ดย 3.1.2-3 และ ดย 3.1.2-4)   

ส าหรับโครงการที่มีแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสังคมและผู้เข้าร่วมโครงการอีกจ านวน 3 
โครงการ ได้แก่ โครงกำรศิลปำกรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) มุ่งหวังให้
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการบริการวิชาการไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
สามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่ืนได้ (ดย 3.1.1-8 และ ดย 3.1.2-5) โครงกำร Percussion Academy by 
Silpakorn Percussion Group เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
บริการวิชาการไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งสามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่ืนได้ (ดย 3.1.1-4 และ ดย 
3.1.2-6) และโครงกำรนิทรรศกำรคันหู ผลิตผลงานศิลปะนิพนธ์และการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการท าดนตรี
เชิงพาณิชย์ให้สามารถเกิดประโยชน์ส าหรับผลิตภัณฑ์ การรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งมี
องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานน าผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ เช่น ปีการศึกษา 
2557 มอบผลงานให้เป็นเพลงประจ าสโมสรฟุตบอลฉะเชิงเทรา เอฟซี และปีการศึกษา 2559 มอบผลงานให้
เป็นเพลงประจ าสโมสรและเพลงเชียร์สโมสรสมุทรสงคราม อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี (ดย 3.1.2-7 และ ดย 3.1.2-
8) 

โครงการที่มีแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการต่อการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ต่อ
ยอดสู่การพัฒนาการเรียนการสอนจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ (1)  โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพื่อ

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-03โครงการSilpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-04รางวัลของผู้เข้าร่วมโครงการSilpakorn%20School%20of%20Music.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-08โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม(USR).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-05ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-04โครงการPercussion%20Academy.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-06ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการPercussion%20Academy.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-06ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการPercussion%20Academy.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-07โครงการนิทรรศการคันหู.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-08ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการนิทรรศการคันหู.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-08ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการนิทรรศการคันหู.pdf
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ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรีและศำสตร์แขนงอ่ืนๆ 
น าองค์ความรู้มาต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 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) และพัฒนาการวิจัย/สร้างสรรค์จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ (1) โครงกำรศิลปำกรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) น าองค์ความรู้มาต่อยอด
พัฒนางานสร้างสรรค์แบบฝึกหัดส าหรับบทเพลง EL Carmino Real ส าหรับวงโยธวาฑิตนักเรียนระดับ
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 น ามาพัฒนางานวิจัย
เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวด้านดนตรี (กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) (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 ก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็น
ระบบ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ มีหลายลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ด้านวิชาการ หลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับบุคคลทั่วไป และการบรรยายให้ความรู้ประกอบการแสดงดนตรี 
ในปีการศึกษา 2559 มีโครงการทั้งหมด 20 โครงการ เป็นโครงการที่ให้บริการแบบให้เปล่า จ านวน 18 
โครงการ เช่น โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility ) ประกอบด้วย 2 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Feroci Philharmonic Academy และกิจกรรม Pro Musica Junior ซึ่งทั้งสอง
กิจกรรมด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นโครงการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่พ้ืนที่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคและขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้การแนะน าและ
พัฒนาพ้ืนฐานทางดนตรี ได้เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนความสามารถทางดนตรีจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
บัณฑิตและนักศึกษาของคณะ ซึ่งยังเป็นการพัฒนาให้บัณฑิตและนักศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์ มีจิตอาสา 
มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่านกิจกรรมดนตรี (ดย 3.1.1-8) ส าหรับกิจกรรม Feroci Philharmonic Academy ได้ร่วมมือกับบริษัท 
หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Music and Creativity for Luukrieang Club ในการสนับสนุนกลุ่ม
ลูกเหรียง เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ให้
ได้สัมผัสการเรียนดนตรี การสร้างเเรงบันดาลใจ ได้รับการกระตุ้นแนวคิดการสร้างสรรค์ เเละปูพื้นฐานดนตรีที่
ส าคัญ ท าให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียงร้อยถ้อยค าออกมาเป็นประโยคในบทเพลงได้  ซึ่งมี
เครือข่ายทางวิชาการโรงเรียนมหาวชิราวุธและมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสนับสนุนการด าเนินงานด้าน

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-09การพัฒนาการเรียนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-09การพัฒนาการเรียนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-10โครงการInternational%20Music%20Education%20Exchange.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-08โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม(USR).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-12งานวิจัยแบบฝึกหัดสำหรับบทเพลง%20EL%20Carmino%20Real.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-13โครงการMusic%20and%20Entertainment%20Business%20Talk.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-13โครงการMusic%20and%20Entertainment%20Business%20Talk.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-14ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-08โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม(USR).pdf
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สถานที่เเละนักศึกษาช่วยงาน (ดย 3.1.3-1) ในส่วนของกิจกรรม Pro Musica Junior Camp ได้รับการ
สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่  จ ากัด คัดเลือกตัวแทนเยาวชนมาเข้าร่วมอบรมและฝึกฝน
ความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีหลายๆ ท่าน ในปีนี้ได้เพ่ิมเติมให้มี
การประกวด Flute and Piccolo Competition โดยเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกเหล่านี้จะมีโอกาสบรรเลงเพลง
พระราชนิพนธ์ภายใต้วง  Pro Musica Junior Orchestra ควบคุมวงโดยอาจารย์ทัศนา นาควัชระ และ
ภายหลังการจัดกิจกรรมอาจารย์ทัศนา นาควัชระ ยังได้จัดท าวีดีโอคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนไวโอลิน
และแบบฝึกหัดและความรู้ดนตรีเครื่องสายที่ต้องฝึกฝน เพ่ือเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการแก่สังคมสู่
สาธารณชนทางสื่อออนไลน์ (ดย 3.1.3-2) 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมนอกแผนที่คณะดุริยางคศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะโครงการที่บริการแบบให้เปล่า เช่น โครงการ 2017 NIRMITA 
COMPOSERS WORKSHOP AND CONCERT ร่วมมือกับสถาบัน NIRMITA COMPOSERS คัดเลือกนักศึกษา
จ านวน 10 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประพันธ์เพลง และเผยแพร่ผลงานการประพันธ์เพลง
ของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดแสดงโดยศิลปินจากสถาบัน NIRMITA COMPOSERS นอกจากนี้ยังจัดการแสดง
ดนตรีผลงานการประพันธ์เพลงของวิทยากรและศิลปินจากสถาบัน NIRMITA COMPOSERS และผลงานของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล อาจารย์ประจ าคณะฯ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2560 ณ 
คณะดุริยางคศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดย 3.1.3-3) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Composition and Instrumental Workshop และการแสดงคอนเสิร์ตโดย MultiLatérale Ensemble 
จากประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย ส านักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2560 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ดย 3.1.3-4) 

อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังได้พัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะด้านการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Silpakorn School of Music Project เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ส่งเสริม อบรมและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี สร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านดนตรีที่
ถูกต้อง ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ตลอดจนช่วยฝึกประสบการณ์ด้านการสอนดนตรีของนักศึกษาของ
คณะดุริยางคศาสตร์ โดยค่าใช้จ่ายตลอดโครงการจะบริหารจัดการจากเงินรายได้ค่าสมัครเรียน (ดย 3.1.2-3) 
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีฯ โดยคณะและโรงเรียนที่
มีความร่วมมือทางวิชาการได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรศิลป์ดนตรีที่มีสัดส่วนวิชาพ้ืนฐานและวิชาดนตรี คณะฯ มี

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-01กิจกรรม%20Music%20and%20Creativity%20for%20Luukrieang%20Club.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-02วีดีโอคลิปให้ความรู้เบื้องต้นการเรียนไวโอลิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-03โครงการ%202017%20NIRMITA%20COMPOSERS%20WORKSHOP.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-04การอบรมเชิงปฏิบัติการComposition%20and%20Instrumental%20Workshop.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-03โครงการSilpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
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หน้าที่ในการบริหารจัดการด้านอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้เยาวชน
เหล่านี้ได้รับความรู้และทักษะทางด้านดนตรีที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัยโดยเล็งผลความเป็นเลิศในระดับสากลบน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่านักดนตรีที่ประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้องตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนที่มีความร่วมมือ (ดย 3.1.1-9)   

 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และ

น ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

โดยก าหนดให้ทุกโครงการที่ด าเนินการตามแผนจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และระบุตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ และต้องมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป (ดย 3.1.4-1) มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานปีละ 3 รอบ และมีคู่มือการด าเนินงานบริการทางวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่บุคลากร
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน (ดย 3.1.4-2) โดยมอบหมายฝ่ายกิจการพิเศษรายงานผลการด าเนินงานตาม
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) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 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 และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาแนวทางบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณในการ
ด าเนินการ และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสร้างรายได้  (ดย 3.1.4-7, ดย 
3.1.4-8 และ ดย 3.1.4-9) 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนบริการวิชาการปีการศึกษา 2559 พบว่า มีโครงการตามแผน
ทั้งหมด 20 โครงการ โดยทุกโครงการด าเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ (ดย 3.1.4-10) เช่น โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนดนตรี และศำสตร์แขนงอ่ืนๆ ก าหนดวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนำและส่งเสริมนักเรียน 
นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรี และศำสตร์แขนงอ่ืนๆ  ได้รับกำรพัฒนำสูงสุดเต็ม
สมรรถภำพ ผลการด าเนินงานพบว่านักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
วิทยากรที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในวงการดนตรี และได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบันทึกเสียงการแสดงสดของวง SUWO ในการแสดงดนตรี Friendship Concert ให้กับนักศึกษาจากคณะ
ดุริยางคศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำมีมำตรฐำนทำงดนตรีสู่

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-01แบบฟอร์มเสนอโครงการและสรุปผลโครงการบริการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-02คู่มือระบบและกลไกแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-03รายงานผลตามแผนบริการวิชาการปีงบ59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนบริการ59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-05รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-06รง.ประชุมคกกบริหาร3-60ผลแผนบริการ59-60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-07รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-08โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-08โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-09รงประชุมคกกบริหาร4-60รายงานผล59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-10โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา%202559
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ระดับสำกล ผลการด าเนินงานพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะฯ 
ด าเนินการจัด และที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะทำง
ดนตรีและสำมำรถน ำทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้ในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ผลการด าเนินงาน
พบว่านักเรียนนักศึกษาสามารถจัดการแสดงดนตรี โดยน าทักษะเทคนิคที่ได้รับจากในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ 
และสร้างสุนทรียภาพทางดนตรีให้กับผู้ที่เข้าชมการแสดง โดยนักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ และสาขา
วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ร่วมกันจัดการแสดงดนตรี Friendship Concert เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ข้อที่ 
4 เพื่อเน้นให้นักเรียนที่มีควำมพร้อมด้ำนดนตรีศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่อง  ผลการ
ด าเนินงานพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ และ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 คณะดุริยำงคศำสตร์ได้นักศึกษำที่มีควำมโดดเด่นด้ำนดนตรีเข้ำเรียนต่อในชั้นปีที่ 1 
ของคณะฯ ผลการด าเนินงานพบว่ามีนักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 3 คน จากจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 16 คน ในส่วนของการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้โครงการพบว่า (1) ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 92.71 (2) ความรู้
ความเข้าใจของผู้รับบริการร้อยละ 88.00  (3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ 87.38 (4) จ านวนผู้เข้ารับบริการ 103 คน (5) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ 85.22 และ (6) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดร้อยละ 85 และ (7) ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,041,000 
บาท  

ส าหรับการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ด าเนินงานแล้ว
บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้แผนทุกข้อ รายละเอียดดังนี้ (ดย 3.1.4-7)  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มุ่งให้กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกับชุมชนและสังคม  ผล
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนมีรายละเอียดดังนี้ (1) โครงการบริการวิชาการทั้ง 20 
โครงการ สามารถส่งเสริมให้หน่วยงานและผู้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทางดนตรีตามบริบทและ
ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยมีผลประเมินเฉลี่ยแต่ละ
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2) มีการด าเนินการอย่างครบถ้วน เป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA และมุ่ง
เสริมสร้างการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม โดยได้รับ
ความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินกิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและ
องค์กรต่างประเทศ แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  สนับสนุนให้หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรโดยบูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอน และกำรวิจัย/สร้ำงสรรค์  ผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนมี
รายละเอียดดังนี้ (1) โครงการที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอนจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและ

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-07รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
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ศาสตร์แขนงอ่ืนๆ และโครงการ International Music Education Exchange  และ (2) พัฒนาการวิจัย/
สร้างสรรค์จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) 
และโครงการ Music and Entertainment Business Talk จากผลประเมินดังกล่าวพบว่าอาจารย์ให้ความ
สนใจในการน าองค์ความรู้กลับมาพัฒนาต่อยอดในเชิงวิชาการและการวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
และยังได้สนับสนุนให้นักศึกษาน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของชุมชนและองค์กร ทั้งในด้านการแสดง
ดนตรีสู่สาธารณชน การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจ และการวางแผนการตลาดและธุรกิจ
ดนตรีให้แก่หน่วยงานธุรกิจ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้อาจาร์และนักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ในมิติที่
หลากหลายมากขึ้นครอบคลุมสาขาวิชาที่คณะเปิดสอนและมีความเชี่ยวชาญเพ่ือประชาสัมพันธ์ความสามารถ
ของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 มุ่งให้บริกำรวิชำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจของสังคม 
โดยสังคมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตได้จริงและน ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปต่อยอดเชิงพำณิชย์ได้ ผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนมีรายละเอียด
ดังนี้ (1) อาจารย์กิตติพันธ์ จันบัวลา น าองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการโครงการ Music Composition 
และการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว (Tokyo University of Arts) ประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดสู่
การเขียนบทความเรื่อง การเดินทางของการแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว ซึ่งสามารถ
น ามาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน (ดย 3.1.4-11) (2) มี
การเผยแพร่บทความวิชาการ 3 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ ทาง facebook ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ 
นอกจากนีภ้ายหลังการจัดกิจกรรมยังได้จัดท าวีดีโอคลิปให้ความรู้เบื้องต้นการเรียนไวโอลินและเผยแพร่ความรู้
งานบริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชนทางสื่อออนไลน์ จากผลดังกล่าวพบว่าช่องทางการเผยแพร่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสมกับพฤติกรรมการรับสารในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ
วีดีโอซึ่งได้รับความสนใจในวงกว้าง และ (3) ผู้รับบริการน าความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Silpakorn School of Music Project กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรม
ดนตรีเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางดนตรี และโครงการประกวดจัดท าแผนการตลาดธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
จากผลดังกล่าวพบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อองค์ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับโดยมีผลประเมินเฉลี่ยแต่
ละโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจากการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ภายหลังการเข้าร่วมอบรม
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และน าไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือในการจัดโครงการยังได้ใช้ประโยชน์จากแผนการตลาด
ฯ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการส ารวจความต้องการของชุมชนและสังคมท าให้คณะสามารถให้บริการที่ตรง
กับความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้จริง 
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5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้น าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพของการ

ให้บริการทั้งในระดับแผนงาน โครงการ และระบบ/กลไกการให้บริการ ส าหรับการพัฒนาในระดับโครงการ 
ก าหนดให้โครงการต่อเนื่องทุกโครงการต้องน าผลการประเมินจากปีก่อนหน้ามาใช้พัฒนาการด าเนินงาน เช่น 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  และศาสตร์แขนง
อ่ืนๆ ร่วมกับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบประเด็นที่ควร
พัฒนาด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์การเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 จึงได้มอบหมายให้
บุคลากรผู้ประสานงานโครงการ รายงานให้ทางสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไข จาก
การพัฒนาดังกล่าวท าให้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด าเนินการก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ดนตรี เพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียนในหลักสูตรที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 ยังพบประเด็นที่ควรพัฒนา (1) ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เนื่องจากยังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกัน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2559 จึงได้หารือในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกเสียงการแสดงสดของ
วง SUWO ในการแสดงดนตรี Friendship Concert โดยอาจารย์โสฬส ปุณกะบุตร และร่วมกันจัดการแสดง
ดนตรี Friendship Concert ผลจากการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 พบว่ามีปัญหาในเรื่องของระยะเวลา
ด าเนินงานและงบประมาณของการจัดกิจกรรม จึงจะพัฒนาการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยจะจัด
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินงานจ านวนมาก เช่น การเข้าเรียนในรายวิชา Independent Study 
(Live Sound) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของ
คณะ และ (2) ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ จึงได้เปิดศูนย์สอบดนตรีเพ่ือคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยพิจารณาระยะเวลาให้สอดคล้องกับก าหนดการรับสมัครของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็น
จ านวน 3 รอบ ผลจากการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 พบว่ามีจ านวนนักเรียนสมัครเข้าสอบคัดเลือกจ านวน
น้อย จึงจะพัฒนาการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 โดยจะด าเนินการสอบคัดเลือกพร้อมกันทั้ง 3 โรงเรียน 
จ านวน 1 รอบ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 โดยเริ่มประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เดือนธันวาคม 
2560 (ดย 3.1.5-1 และ ดย 3.1.1-9) 

ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้น าผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคมปี
การศึกษา 2558 มาใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2559 ดังนี้ (1) เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
งบประมาณในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้ปรับกิจกรรม Silpakorn Teacher 
Training ออกจากแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้จัดเป็นกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนใน
รายวิชา (2) ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณคณะกรรมการบริหารจึงมีความเห็นให้หาความร่วมมือจากผู้มีส่วน

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.5-01โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน2558.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
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ได้ส่วนเสียและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น จากการด าเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือและผู้สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับบางโครงการ  (3) 
โครงการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการน าความรู้ในหลักสูตรไปเผยแพร่แต่ยังไม่ได้เน้นให้นักศึกษาน าความรู้
ไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของชุมชน จึงจะสนับสนุนให้นักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติจริงใน
การด าเนินชีวิตได้ตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างสร้างสรรค์ จากการด าเนินงานพบว่าในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ให้ความสนใจในการน าองค์ความรู้กลับมาพัฒนาต่อยอดในเชิงวิชาการและวิจัย
สร้างสรรค์ และยังได้สนับสนุนให้นักศึกษาน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงตามบริบทของชุมชนและองค์กร ทั้งใน
ด้านการแสดงดนตรีสู่สาธารณชน การถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจ และการวางแผน
การตลาดและธุรกิจดนตรีให้แก่หน่วยงานธุรกิจ (4) จ านวนโครงการที่น ามาใช้พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์ยังมี
จ านวนน้อย จึงจะสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์น าองค์ความรู้ที่ได้มาต่อยอดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพ่ิมมากขึ้น จากการด าเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 มีโครงการที่น ามาใช้พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์
จ านวน 2 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีจ านวน 1 โครงการ (5) บทความวิชาการสอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการ สามารถน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน จากการด าเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเขียน
บทความจากโครงการบริการวิชาการจ านวน 1 บทความ (6) ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเหมาะสมกับพฤติกรรมการรับสารในยุคปัจจุบัน จากการด าเนินงานพบว่าใน
ปีการศึกษา 2559 มีการเผยแพร่ทางช่องทางเดิม ทั้งเว็บไซต์ facebook และห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ 
และมีช่องทางใหม่ได้แก่วีดีโอคลิปให้ความรู้ทางดนตรีเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (7) การส ารวจความต้องการ
ของชุมชนและสังคมท าให้คณะสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการและการแก้ไขปัญหาได้จริง จากการ
ด าเนินงานพบว่าในปีการศึกษา 2559 ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนและสังคมนอกเหนือจากหน่วยงาน
และบุคคลที่มาร่วมกิจกรรมของคณะวิชาอยู่แล้วให้เพ่ิมมากขึ้น ท าให้พบปัญหาหรือความต้องการรับบริการ
วิชาการในประเด็นที่หลากหลายและขยายเครือข่ายชุมชนที่ขอรับบริการเพ่ิมมากขึ้น (ดย 3.1.1-13 และ ดย 
3.1.4-7) 

ส าหรับการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา 2559 ได้
น าไปใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2560 (ดย 3.1.5-2) ดังนี้ (1) พัฒนาแนวทางบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับงบประมาณในการด าเนินการ โดยคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2560 มีการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการปีการศึกษา 2560 ในระดับคณะและหลักสูตรตาม
สัดส่วนของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ
สร้างรายได้ (ดย 3.1.4-9) (2) ขยายเครือข่ายความร่วมมือหรือสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรต่างประเทศ โดยปีการศึกษา 2560 โครงการ Silpakorn 
International Guitar Festival คณะฯ องค์กร และกลุ่มนักดนตรีกีต้าร์คลาสสิกที่ส่งเสริมการเล่นกีตาร์
คลาสสิกในอาเซียน ก าหนดจัดการประกวด SEA Guitar Competition (South East Asia Guitar 

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-13แผนบริการวิชาการ59-60(ฉบับปรับแผน).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-07รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-07รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.5-02แผนบริการวิชาการ%20คณะดุริยางคศาสตร์60-61.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-09รงประชุมคกกบริหาร4-60รายงานผล59-60.pdf
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Competition) โดยร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการและจะหมุนเวียนให้สมาชิกในแต่ละประเทศ
ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานในแต่ละปี (3) สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษานักศึกษาบูรณาการองค์ความรู้
ในมิติที่หลากหลายมากขึ้นครอบคลุมสาขาวิชาที่คณะเปิดสอนและมีความเชี่ยวชาญเพ่ือประชาสัมพันธ์
ความสามารถของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้เป็นที่ยอมรับ เช่น การประพันธ์
หรือเรียงเรียงเสียงประสานผลงานดนตรีสร้างสรรค์ (4) สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์น าองค์ความรู้ที่ได้
จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาต่อยอดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (5) บทความหรือสื่อออนไลน์ 
สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการ สามารถน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน จึงจะส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนบทความหรือสื่อ
ออนไลน์ อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน (6) ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้จากการบริการวิชาการสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและเหมาะสมกับพฤติกรรมการรับสารในยุคปัจจุบัน จึงจะเผยแพร่ทางช่องทางเดิม ทั้งเว็บไซต์ 
facebook และห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ และช่องทางใหม่ได้แก่การจัดท าวีดีโอคลิปให้ความรู้ทาง
ดนตรีและเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการแก่สังคมสู่สาธารณชนทางสื่อออนไลน์ (7) น าผลส ารวจความ
ต้องการของชุมชนและสังคมและความต้องการรับบริการที่ชุมชนสังคมขอความร่วมมือจากคณะฯ มาใช้จัดท า
แผนบริการวิชาการโดยขยายเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนที่ต้องการรับบริการวิชาการกลุ่มใหม่ในโครงการ 
Silpakorn Jazz สัญจร และ Silpakorn Music Roadshow และเพ่ิมวัตถุประสงค์โครงการโดยมุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับมัธยมศึกษา 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
คณะดุริยางคศาสตร์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ได้แก่  โครงการวัน

คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะฯ ได้เข้าร่วมจัด
กิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยการจัดประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 ซ่ึงก าหนดการ
แข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ กรุงเทพฯ และ
รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และจัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการแสดงดนตรี (Stage Performance) โดย อาจารย์ศิริพล ศิรินินาทกุล 
ซึ่งวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันรอบรองชนะเลิศทุกวงจะได้เข้ารับการอบรม เพ่ือสนับสนุนให้
เยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีต่อสาธารณชนและเป็นเวทีเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังร่วมจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อใน
โครงการดังกล่าวด้วย (ดย 3.1.6-1) ตลอดจนยังได้สนับสนุนให้อาจารย์ของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ อาจารย์ประจ าของคณะฯ มี
ส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ และวิทยากรให้กับสถาบันบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการ
บริหารโครงการ ซึ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอนหรือสาขาท่ีมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.6-01การจัดประกวดดนตรีเยาวชนมศก.ครั้งที่%208.pdf


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 193 

มีศักยภาพในการให้บริการ ประสานงานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิชา หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ เป็นหัวหน้า
โครงการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (ดย 3.1.6-2) 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 3.1.1-1 แบบฟอร์มการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ดย 3.1.1-2 ผลส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

ปีการศึกษา 2559 
ดย 3.1.1-3 จดหมายขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Percussion ส าหรับวงโยธวาทิต 
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 จดหมายขอความร่วมมือในการจัดโครงการบริการวิชาการจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ดย 3.1.1-8 โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social Responsibility) 
ดย 3.1.1-9 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มี

ความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอ่ืนๆ 
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 ค าของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) ประจ าปีงบประมาณ 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 

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.6-02โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-01แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-02ผลสำรวจความต้องการรับบริการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-03จดหมายขออบรมPercussionวงโยธวาทิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-04โครงการPercussion%20Academy.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-05จดหมายขออบรมวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-06โครงการSilpakorn%20Music%20Roadshow.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-07จดหมายขอความร่วมมือจากสพฐ..pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-08โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม(USR).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-09โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-10แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-11รงประชุมคกกบริหาร8-59-แผนยุทธศาสตร์คณะ59-63.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-12คำของบประมาณปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-13แผนบริการวิชาการ59-60(ฉบับปรับแผน).pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.1-14รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนบริการ59-60.pdf


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 60) 194 

หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
กันยายน 2559  วาระพิจารณา - แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ดย 3.1.2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ดย 3.1.2-2 รางวัลจากการประกวดแข่งขันของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ 
ดย 3.1.2-3 โครงการ Silpakorn School of Music Project 
ดย 3.1.2-4 รางวัลจากการประกวดแข่งขันของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ Silpakorn School of 

Music Project 
ดย 3.1.2-5 ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม (University Social 

Responsibility) 
ดย 3.1.2-6 ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการ Percussion Academy by Silpakorn Percussion 

Group 
ดย 3.1.2-7 โครงการนิทรรศการคันหู 
ดย 3.1.2-8 ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการนิทรรศการคันหู 
ดย 3.1.2-9 การพัฒนาการเรียนการสอนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและศาสตร์แขนงอ่ืนๆ 
ดย 3.1.2-10 โครงการ International Music Education Exchange 
ดย 3.1.2-11 การพัฒนาการเรียนการสอนจากโครงการ International Music Education Exchange 
ดย 3.1.2-12 งานวิจัยเรื่อง แบบฝึกหัดส าหรับบทเพลง EL Carmino Real ส าหรับวงโยธวาฑิตนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 
ดย 3.1.2-13 โครงการ Music and Entertainment Business Talk 
ดย 3.1.2-14 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่แผนการตลาดยุทธศาสตร์เมือง

ท่องเที่ยวด้านดนตรี (กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่) 
ดย 3.1.3-1 กิจกรรม Music and Creativity for Luukrieang Club 
ดย 3.1.3-2 วีดีโอคลิปให้ความรู้เบื้องต้นการเรียนไวโอลิน 
ดย 3.1.3-3 โครงการ 2017 NIRMITA COMPOSERS WORKSHOP AND CONCERT 
ดย 3.1.3-4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Composition and Instrumental Workshop และการแสดง

คอนเสิร์ตโดย MultiLatérale Ensemble จากประเทศฝรั่งเศส 
ดย 3.1.4-1 แบบฟอร์มเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ 

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-01แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-02รางวัลของผู้เข้าร่วมโครงการโครงการศิลป์-ดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-03โครงการSilpakorn%20School%20of%20Music%20Project.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-04รางวัลของผู้เข้าร่วมโครงการSilpakorn%20School%20of%20Music.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-05ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-06ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการPercussion%20Academy.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-07โครงการนิทรรศการคันหู.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-08ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการนิทรรศการคันหู.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-09การพัฒนาการเรียนจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-10โครงการInternational%20Music%20Education%20Exchange.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-12งานวิจัยแบบฝึกหัดสำหรับบทเพลง%20EL%20Carmino%20Real.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-13โครงการMusic%20and%20Entertainment%20Business%20Talk.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.2-14ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-01กิจกรรม%20Music%20and%20Creativity%20for%20Luukrieang%20Club.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-02วีดีโอคลิปให้ความรู้เบื้องต้นการเรียนไวโอลิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-03โครงการ%202017%20NIRMITA%20COMPOSERS%20WORKSHOP.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.3-04การอบรมเชิงปฏิบัติการComposition%20and%20Instrumental%20Workshop.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-01แบบฟอร์มเสนอโครงการและสรุปผลโครงการบริการวิชาการ.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 3.1.4-2 คู่มือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ดย 3.1.4-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รอบ 12 เดือน 
ดย 3.1.4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 – 

วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 3.1.4-5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 6 เดือน 

ดย 3.1.4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 – วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 
เดือน 

ดย 3.1.4-7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 
12 เดือน / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

ดย 3.1.4-8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2560 
ดย 3.1.4-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่  

4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  – วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน / ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

ดย 3.1.4-10 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 3.1.4-11 บทความเรื่อง การเดินทางของการแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว  

โดย อ.กิตติพันธ์ จันทร์บัวลา 
ดย 3.1.5-1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาที่มี

ความสามารถพิเศษด้านดนตรี และศาสตร์แขนงอ่ืนๆ 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 ประจ าปี พ.ศ.2559 
ดย 3.1.6-2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-02คู่มือระบบและกลไกแผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-03รายงานผลตามแผนบริการวิชาการปีงบ59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนบริการ59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-05รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-06รง.ประชุมคกกบริหาร3-60ผลแผนบริการ59-60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-07รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-08โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-09รงประชุมคกกบริหาร4-60รายงานผล59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-10โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา%202559
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.4-11บทความเรื่องการเดินทางของการแลกเปลี่ยนความรู้.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.5-01โครงการส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน2558.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.5-02แผนบริการวิชาการ%20คณะดุริยางคศาสตร์60-61.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.6-01การจัดประกวดดนตรีเยาวชนมศก.ครั้งที่%208.pdf
ตัวบ่งชี้ที่3.1/ดย3.1.6-02โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี.pdf
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สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 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. มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายและมีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและ
ผู้รับบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแสดง การบริหารจัดการการแสดง
ดนตรี และการบริการความรู้แก่สาธารณชน 

2. มีโครงการบริการชุมชนในลักษณะของโครงการเพ่ือสังคมเช่น การจัดการเรียนการสอนและอบรม
สัมมนาส าหรับบุคคลทั่วไป การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีในระดับ
มัธยม 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนด้านดนตรีภายในประเทศและต่างประเทศ  

4. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ และมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับ 

5. มีการติดตามผลจากผู้เข้ารับบริการวิชาการในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ   

1. จัดหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดโครงการ 
และพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได ้

2. พัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไปสู่การให้บริการวิชาการระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. จัดตั้งศูนย์บริการด้านดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  7 ข้อ   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษรับผิดชอบใน

การก ากับดูแลระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดท าแผนงาน การก ากับติดตาม และ
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (ดย 4.1.1-1 และ ดย 4.1.1-2) ในระดับโครงการได้มอบหมายให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการซึ่งได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนลงในแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ดย 4.1.1-3 และ ดย 4.1.1-4) โดยมีผู้รับผิดชอบงานกิจการ
พิเศษท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและประสานงานในการจัดโครงการระหว่างคณะ หลักสูตร 
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ก าหนดระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนเข้าใจแนวทางการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้  (1) อาจารย์ผู้เสนอโครงการเสนอร่างโครงการให้อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชา 
(2) อาจารย์ผู้ประสานงานสาขารวบรวมเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการพิเศษ (3) 
คณะกรรมการกิจการพิเศษพิจารณาร่างแผนโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หาก
เห็นชอบจะน าเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติแผนงานฯ หากไม่เห็นชอบจะส่งกลับไปยังอาจารย์ผู้ประสานงาน
สาขาวิชาเพ่ือทบทวนแก้ไข (4) คณบดีพิจารณาอนุมัติแผนงานฯ และเสนอแผนเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร (5) ในกรณีที่ต้องการจัดโครงการตามแผน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการ
ตามแบบฟอร์มของคณะเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ หากเป็นโครงการนอกแผนให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา (6) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการและลงนามในผู้รับผิดชอบโครงการ และ (7) 
เมื่อด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมสรุปค่าใช้จ่ายเสนอต่อผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเพ่ือ
เสนอคณบดีให้ความเห็นชอบต่อไป (ดย 4.1.1-5) 

 
2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและก ำหนดตัวบ่งชี้ วัดควำมส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานของการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์คณะดุริยางคศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า
ในระดับชาติและนานาชาติ  โดยก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-01คำรับรองการปฏิบัติงาน60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-02ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-03แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนทำนุ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-05ระบบและกลไกงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีงบ2560.pdf
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พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 200,000 บาท (ดย 4.1.2-1, ดย 4.1.2-2 และ ดย 4.1.2-3)  

คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และ
หลักเกณฑ์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะก าหนดไว้ เสนอคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และมีการเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับ
แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งในมิติของผลลัพธ์และผลผลิต ใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ านวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (3) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (4) โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (5) โครงการที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลา และ (6) ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  

ส าหรับแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนจ านวน 3 ข้อ และตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานในประเทศและนอกประเทศ ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนหน่วยงานที่
สร้างความร่วมมือภายในประเทศ 1 หน่วยงาน และภายนอกประเทศ 1 หน่วยงาน วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีสู่ระดับนานาชาติ ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มี
การใช้เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ และนักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ จ านวน 1 กิจกรรม และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการน าลักษณะ
ดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็นไทยหรือบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเผยแพร่ อย่างน้อย 1 โครงการ (ดย 4.1.1-3 
และ ดย 4.1.1-4) 

 
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและผู้ช่วยฝ่ายกิจการพิเศษ ก าหนดระบบในการติดตามการด าเนินงาน

ตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ เพ่ือผลักดันการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน โดยฝ่ายกิจการพิเศษยังมีหน้าที่ในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน ทบทวนแผนและเสนอปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและพัฒนาแผนในปีต่อไป (ดย 4.1.3-1) นอกจากนี้ยังได้ก าหนดระบบในการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาปีละ 3 ครั้ง โดยรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.2-01แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.2-02รงประชุมคกกบริหาร8-59-แผนยุทธศาสตร์คณะ59-63.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.2-03คำของบประมาณปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-03แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนทำนุ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-01รายงานการประชุมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ.pdf
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กันยายน 2559 (ดย 4.1.3-2 และ ดย 4.1.3-3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปีการศึกษา 2559 
/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
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
ประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้มุ่งเน้น
การบูรณาการร่วมกับดนตรีพ้ืนเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นเรื่อง Local Inspired Composition (ดย 
4.1.3-6, ดย 4.1.3-7 และ ดย 4.1.3-8) 

ผลการด าเนินงานพบว่า มีโครงการตามแผนทั้งหมด 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ Thailand jazz 
competition ครั้งที่ 12 (ดย 4.1.3-9) โครงการวันนริศ (ดย 4.1.3-10) โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โครงการวันศิลป์ พีระศรี (ดย 4.1.3-11) โครงการวันมหาธีรราชเจ้า โครงการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2559 (ดย 4.1.3-12) โครงการไหว้ครู (ดย 4.1.3-13) โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้านอุษาคเนย์ภาคพ้ืนทวีป (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) ทุก
โครงการด าเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้โครงการ และมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยประเมินผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป  เช่น 
โครงการ Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 12 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คณะฯ ก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการจ านวน 3 ข้อ ผลประเมิน
ความส าเร็จของโครงการมีรายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นดั่งผู้บุกเบิกดนตรีแจ๊สในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพด้านดนตรี ผลการด าเนิน มีการจัดการแข่งขันโดยน าบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกฎกติกาเพลงบังคับในการแข่งขันประเภท Jazz Big Band วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือ
สนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจดนตรีแจ๊สได้มีเวทีแสดงความสามารถอย่าง
ถูกต้อง มีมาตรฐาน และเป็นสากล ผลการด าเนินงาน โครงการต้องการสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สให้มีความ
ถูกต้องตามประเภทการเล่นดนตรีแจ๊ส ซึ่งมีทั้งวงใหญ่ วงเล็ก และนักร้อง มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
ดนตรีแจ๊ส นักร้อง นักดนตรีมืออาชีพ มาเป็นกรรมการตัดสิน การเลือกเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นเพลงที่
ใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี มีการแบ่งระดับความยากง่าย และก าหนดสไตล์เพลงอย่างชัดเจน ซึ่งการ
วางกติกาการแข่งขันนี้ก็เพ่ือให้การแข่งขันดนตรีมีคุณภาพ สามารถเทียบเท่ากับการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะดุริยางคศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ผลการ
ด าเนินงาน คณะดุริยางคศาสตร์ได้ด าเนินการตามพันธกิจที่ตั้งไว้ในการบริการวิชาการด้านดนตรีที่มีมาตรฐาน
ต่อสังคมควบคู่ไปกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดนตรี ผลการด าเนินงาน มี
สื่อมวลชน อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกว่า 1,000 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-02รายงานผลแผนทำนุ2559รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-03รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนทำนุ59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-04รายงานผลแผนทำนุ2560รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-05รง.ประชุมคกกบริหาร3-60ผลแผนทำนุ60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-06รายงานผลแผนทำนุ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-06รายงานผลแผนทำนุ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-07โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-08รงประชุมคกกบริหาร4-60รายงานผ59รอบ12เดือน60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-09ThailandJazzCompetition12.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-10วันนริศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-11โครงการวันศิลป์%20พีระศรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-12วันสถาปนามหาวิทยาลัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-13โครงการไหว้ครู2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-14โครงการเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-15Feroci%20Philharmonic%20Winds.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-16AseanMusicEvent.pdf
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คน มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่กี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และเผยแพร่ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาผ่านการแสดงดนตรี ในส่วนของการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้โครงการพบว่า (1) จ านวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 กิจกรรม (2) ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 89.60 (3) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการศิลปวัฒนธรรม 1,136 คน (4) โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100 (5) 
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100 และ (6) ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 765,000 บาท (ดย 4.1.3-9) 

 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะดุริยางคศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับโครงการ

และแผนงาน ส าหรับการประเมินในระดับโครงการ คณะฯ ก าหนดให้ทุกโครงการที่ด าเนินการตามแผนจะต้อง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และต้องมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป (ดย 4.1.4-1) ในระดับของแผนงานได้ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ด าเนินงานแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์
และตัวบ่งชี้แผนทุกข้อ รายละเอียดดังนี้ (ดย 4.1.4-2) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำนในประเทศและนอก
ประเทศ  ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  จ ำนวนหน่วยงำนที่สร้ำงควำมร่วมมือ
ภำยในประเทศ 1 หน่วยงำน และภำยนอกประเทศ 1 หน่วยงำน ผลการด าเนินงาน คณะฯ มีการสร้างความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศจ านวน 2 หน่วยงาน และหน่วยงานในต่างประเทศจ านวน 
1 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวง
ดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ได้สร้างความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ในการต่อยอดความรู้และทักษะดนตรีของเยาวชนผู้มีใจรักในดนตรี โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชน
นักดนตรีจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรเลงร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds ซึ่งถือเป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่แก่วงการนักดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมในไทยที่ไม่มีการแบ่งสังกัดทุกคนสามารถเข้าร่วม
ได้ อีกทั้งยังได้ร่วมบรรเลงและเรียนรู้ประสบการณ์การเล่นดนตรีกับนักดนตรีอาชีพ นักดนตรีรับเชิญ และ
วาทยกรผู้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะจัดการแสดงดนตรีเพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยบทเพลงพระราช
นิพนธ์ และโครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้านอุษาคเนย์
ภาคพ้ืนทวีป ได้สร้างความร่วมมือกับ Faculty of Fine Arts, University of Agder (UiA), Kristiansand 
Norway สนับสนุนให้ศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงในผลงาน

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-09ThailandJazzCompetition12.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.4-01แบบเสนอโครงการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.4-02รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทำนุ2559.pdf
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สร้างสรรค์ทางดนตรี SILPASEAN นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะฯ ร่วม
สร้างสรรค์ผลงาน โดยได้ร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดการแสดงผลงานดังกล่าวใน
โครงการ Asean Music Event ซึ่งเป็นการน าเครื่องดนตรีจากประะเทศสมาชิกในอาเซียนมาบรรเลงและ
แสดงในงาน Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Concert จำกผลประเมินพบว่ำ 
คณะฯ มีการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน และพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการร่วมแสดงดนตรี โดยการร่วมมือกันสร้างสรรค์บทประพันธ์และ
เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านอาเซียน อีกทั้งยังตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างานเพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของอาจารย์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักในแวดวง
วิชาการทางด้านดนตรี โดยรูปแบบการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะด าเนินการ
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  เช่น ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนำมำตรฐำนศิลปวัฒนธรรมด้ำนดนตรีสู่ระดับนำนำชำติ ก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 มีกำรใช้เกณฑ์กำรประกวดดนตรีในระดับนำนำชำติ ผล
การด าเนินงาน โครงการ Thailand Jazz Competition ได้พัฒนาเกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับ
นานาชาติที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ มีการแบ่งระดับความยากง่าย และก าหนดสไตล์เพลงอย่างชัดเจน 
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเกณฑ์การแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ทางสื่อสาธารณะและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ท าให้มีนักดนตรีจากประเทศสิงคโปร์ให้การ
ตอบรับเข้าร่วมการแสดงดนตรี และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเป็นกรมการ
ตัดสิน และตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษำและบุคลำกรได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นำนำชำติ จ ำนวน 1 กิจกรรม ผลการด าเนินงาน คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาที่เคยประกวดในโครงการ 
Thailand Jazz Competition เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการกับสถาบันดนตรีระหว่างประเทศ โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ณ 
University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมเทศกาลดนตรี The UNC/Greeley Jazz 
Festival ซึ่งนักศึกษาได้น าผลงานการประพันธ์เพลงของตนเองไปจัดแสดงโดยน าท านองดนตรีไทยเดิม
ผสมผสานเข้ากับโครงท านองหลักทางดนตรีแจ๊ส ท าให้มีนักศึกษาได้รับรางวัล Outstanding Musicians จาก
เครื่องดนตรีแซกโซโฟนและกลอง จำกผลประเมินพบว่ำ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะดุริยางค
ศาสตร์ เป็นโครงการที่มีการจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ระดับประเทศและขยายความร่วมมือไปยังหลากหลายประเทศ ท าให้มีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นทั้ง
การแสดงดนตรี การประกวดแข่งขัน และการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ในปีการศึกษา 2558 มีผู้สมัคร
จากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชาชนจีน เข้าร่วมการแข่งขันประเภท Jazz Ensemble 
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Competition และผู้สมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการแข่งขันประเภท Jazz Vocal Competition  
รวมทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะดุริยางคศาสตร์ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Thailand Jazz Competition 
ยังได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติ 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 ประเทศไต้หวัน และรางวัล Outstanding Musicians จากเทศกาลดนตรี 
The UNC/Greeley Jazz Festival ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการจัดโครงการให้เทียบเท่าในระดับสากล 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้เกิดกำรอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชำติด้ำนดนตรี ก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีกำรน ำลักษณะดนตรีที่แสดงออกถึงควำมเป็นไทยหรือบทเพลงพระ
รำชนิพนธ์มำเผยแพร่ อย่ำงน้อย 1 โครงกำร ผลการด าเนินงานมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Thailand 
Jazz Competition มีการจัดการแข่งขันประเภท Jazz Big Band Competition โดยให้ผู้เข้าแข่งขันบรรเลง
บทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือส่งเสริมให้เพลงพระราชนิพนธ์
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรีเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และกิจกรรมการประกวดดนตรีเนื่องในงานวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ก าหนดเกณฑ์การตัดสินด้านความคิดสร้างสรรค์มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาคะแนน โดยให้ผู้แข่งขันเรียบเรียงเนื ้อร้อง ท านอง จังหวะ เพื ่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าชาติ สามารถน าบทเพลงไทยเดิม บทเพลงลูกทุ่ง มาใช้เป็นเพลงประกวดตามข้อบังคับ หรือ
มีการเรียบเรียงเสียงประสานให้มีการน าเครื่องดนตรีไทยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการแสดง ซึ่งจากการ
ประกวดในปี พ.ศ. 2558 และ 2559 มีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลนักดนตรีที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมี
ความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับทุนดุริยสังคีต ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตร จำกผลประเมินพบว่ำ คณะมีจุดเด่นในการเผยแพร่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สามารถน าศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพดนตรีมาบูรณา
การเข้ากับศิลปวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนให้ชุมชน สังคมและเยาวชนไทยตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างสรรค์ผลงานที่อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านดนตรีของประเทศ จึงควรพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ
และข้อก าหนดทางศิลปะในการแสดงดนตรีที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการ
แสดงออกถึงความเป็นไทยหรือการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ และพัฒนาแหล่งรวบรวมจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูลทางดนตรีในรูปแบบ Digital Archive 

 
 
 
 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
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5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้น าผลการประเมินการท านุบ ารุงศิลปะะและวัฒนธรรมไปพัฒนาคุณภาพทั้งใน

ระดับแผนงาน โครงการ และระบบ/กลไกการด าเนินงาน ส าหรับการพัฒนาในระดับโครงการ ก าหนดให้
โครงการต่อเนื่องทุกโครงการต้องน าผลการประเมินจากปีก่อนหน้ามาใช้พัฒนาการด าเนินงาน (ดย 4.1.4-1) 
เช่น โครงการ Thailand Jazz Competition รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช จากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2558 พบว่าผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่อยู่
ในกรุงเทพ ผู้จัดโครงการต้องการขยายการรับรู้และกระแสความนิยมการเล่นดนตรีแจ๊สออกไปทั่วทุกภูมิภาค 
เพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถทางดนตรีแจ๊สของเยาวชนในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความทัดเทียมกัน ในปี
การศึกษา 2559 จึ งได้มี แนวทางการแก้ ไขโดยจัดสรรงบประมาณ เพ่ิม เติม ในการท า Roadshow 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการไปยังสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด มีการแสดงดนตรีโดยอาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ พร้อมด้วยการอบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊ส จึงท าให้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ที่มาจากโรงเรียนในต่างจังหวัดมากขึ้น และตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จ านวนผู้สมัครประเภท Jazz Vocal 
Competition เริ่มมีแนวโน้มลดลง ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 จึงได้มีแนวทางการแก้ไขโดยผลักดันให้
อาจารย์ผู้สอนเอกขับร้องกระตุ้นให้นักศึกษาเอกขับร้องมีส่วนร่วมในการประกวด ถึงแม้ว่าจ านวนผู้สมัครใน
ประเภทดังกล่าวจะยังไม่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาและฝึกฝนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ผู้จัดโครงการจึงจะยังคงใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าจ านวนงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งภายนอกลดลง ในปีการศึกษา 2559 จึงได้มีแนวทางการแก้ไขโดยวางแผนและก าหนด
ระยะเวลาการขอรับทุนสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภายนอกให้เร็วขึ้นและมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาให้ค าปรึกษา ทั้งนี้สัดส่วนงบประมาณภายนอกที่ได้รับยังไม่เพ่ิมขึ้นซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรในการ
บริหารจัดการโครงการ ในปีการศึกษา 2560 ผู้จัดโครงการจึงได้ร่วมมือกับผู้บริหารคณะฯ ในการพัฒนา
รูปแบบการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จากเดิมที่ขอในนามโครงการ/กิจกรรมและมี
ความร่วมมือระยะสั้นเฉพาะกิจกรรมนั้นๆ ปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในรูปแบบที่หลากหลายทั้งด้านสถานที่ งบประมาณ ทุนการศึกษา การจ้างงานแสดงดนตรีและงาน
บริการวิชาการ โดยขอรับการสนับสนุนผ่านคณะดุริยางคศาสตร์และวางแผนให้มีกิจกรรมสร้างความร่วมมือ
ตลอดทั้งปี (ดย 4.1.5-1) 

ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้น าผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานท านุบ ารุงศิลปะะและ
วัฒนธรรมปีการศึกษา 2558 มาใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2559 (ดย 4.1.5-2) ดังนี้ (1) สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่จัดให้มีการบริการวิชาการอยู่แล้ว ให้สามารถน ามาต่อยอดในลักษณะการให้บริการวิชาการความรู้
ทางด้านดนตรีที่สามารถเอามาบูรณาการจนเกิดเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนให้ครบทุกประเทศเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม และความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยโครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้าน
อุษาคเนย์ภาคพ้ืนทวีป ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้มีโครงการ Asean Music Event 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-01ThailandJazzCompetition-11.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-02ผลแผนทำนุปี2558.pdf
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เพ่ิมขึ้นมาเพ่ือจัดขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงการที่
สามารถน าผลงานจากโครงการเครือข่ายฯ มาต่อยอดให้การความรู้ทางวิชาการ ในรูปแบบของการแสดงดนตรี
ในโปรเจค SILPASEAN ซึ่งเป็นการน าเครื่องดนตรีจากประะเทศสมาชิกในอาเซียนมาบรรเลงและแสดงในงาน 
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 ได้ก าหนดเกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ โดยต้องเป็น
การประกวดที่เปิดกว้างส าหรับทุกประทศ (ดย 4.1.5-3) และ (3) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ เพ่ือให้มีการพัฒนาโครงการ
ให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติด้านดนตรี ได้แก่ ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม และโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชน ได้ก าหนดให้
น าเครื่องดนตรีไทยและลักษณะดนตรีที่แสดงออกถึงความเป็นไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคะแนน
พิเศษ (ดย 4.1.5-4) 

ส าหรับการน าผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานท านุบ ารุงศิลปะะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2559 ไปใช้พัฒนาแผนปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดท าแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะกรรมการประจ า
คณะให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 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 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงแรม ซี.
เอส. ปัตตานี น าวงดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds ไปแสดงดนตรีที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น โดยผสมผสานวัฒนธรรมทาง
ดนตรีระหว่าง shamisen เครื่องดนตรีญี่ปุ่น กับเครื่องดนตรีไทยแสดงโดยอาจารย์อานันท์ นาคคง เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไปแสดงต่างประเทศนอกเหนือจากระดับอาเซียน (2) รักษามาตรฐานการจัดโครงการให้
เทียบเท่าในระดับสากล โดยใช้เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
มุ่งเน้นการแสดงดนตรีจากศิลปินต่างชาติ และเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดที่เป็นชาว
ต่างประเทศ และ (3) พัฒนามาตรฐานทางวิชาการและข้อก าหนดทางศิลปะในการแสดงดนตรีที่ส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแสดงออกถึงความเป็นไทยหรือการเผยแพร่บทเพลง
พระราชนิพนธ์ โดยส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับดนตรีพ้ืนเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นแนวคิด Local 
Inspired Composition และพัฒนาแหล่งรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางดนตรีในรูปแบบ Digital 
Archive 

 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-15Feroci%20Philharmonic%20Winds.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-16AseanMusicEvent.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-03รงประชุมคกกบริหาร4-2559เกณฑ์ประกวดดนตรีนานาชาติ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-04เกณฑ์การประกวดดนตรีเยาวชน2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-05แผนทำนุ2560-2561.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-06รงประชุมคกกประจำคณะ5-60แผนทำนุ60-61.pdf
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
คณะดุริยางคศาสตร์มีการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการเผยแพร่โครงการ/

กิจกรรมต่อสาธารณชนในลักษณะของการประกวดแข่งขันและการแสดงดนตรี  รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือขอความร่วมมือในการใช้
สถานที่จัดกิจกรรม เช่น โครงการ Thailand Jazz Competition รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560 จัดแสดง ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โครงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ โดยวงดุริยางค์เครื ่องลม 
Feroci Philharmonic Winds เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 จัดแสดง ณ ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปยังหน่วยงานใน
ภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ โครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้าน
อุษาคเนย์ภาคพ้ืนทวีป ในการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ The Royal University of Fine Arts in 
Phnom Penh, Cambodia มหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลป์ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และโรงเรียน
ศิลปะและการแสดงดนตรีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีการศึกษา 2558 จัดโครงการ
เมื่อวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2559 ณ University Sains Malaysia และโรงเรียนมหาวชิราวุธ และในปี
การศึกษา 2559 จัดท าผลงานสร้างสรรค์ SILPASEAN ซึ่งเป็นการน าเครื่องดนตรีจากประะเทศสมาชิกใน
อาเซียนมาบรรเลงและเผยแพร่โดยการแสดงดนตรีในงาน 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. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
คณะดุริยางคศาสตร์มีการก าหนดและสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในโครงการ

ประกวดดนตรีแจ๊ส รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Thailand 
Jazz Competition) ซ่ึงด าเนนิการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 12 ด้านมาตรฐานทางวิชาการและข้อก าหนดทางศิลปะใน
การแสดงดนตรีระดับเยาวชนและวงบิ๊กแบนด์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีแจ๊สจาก
หลากหลายวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น นักดนตรี นักวิชาการ นักดนตรีอิสระ ร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน และมีนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดแสดงดนตรีแจ๊สใน
โครงการดังกล่าว ตั้งแตป่ีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา คณะฯ ได้พัฒนามาตรฐานการจัดโครงการเพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันในโครงการและมีกรรมการตัดสินจาก
ต่างประเทศ และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้จัดเทศกาลดนตรีในต่างประเทศให้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับรางวัล
จากคณะดุริยางคศาสตร์เข้าร่วมเทศกาลดนตรีในปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2559 ได้สนับสนุนเข้า
ร่วมเทศกาลดนตรี The UNC/Greeley Jazz Festival ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดย 4.1.3-9 และ ดย 4.1.7-1) 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-01โครงการที่มีการเผยแพร่ต่อหน้าสาธารณชน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-02www.music.su.ac.th.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-03YouTube%20SUFM%20Music%20Plus.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-04Facebook%20ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-05เว็บไซต์%20flickr.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-09ThailandJazzCompetition12.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.7-01บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับรางวัลTJC.pdf
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ตลอดจนบุคลากรของคณะฯ ยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร ระดับ
ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งมีผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น อาจารย์อานันท์ นาคคง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษา สาขาดนตรี, กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง, 
ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร แต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2560, ส านักเลขาธิการอาเซียนและเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ 
มอบหมายเข้าร่วมประชุมวางแผนโครงการ C asean Consonant 2017 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
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 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 4.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 วาระ

พิจารณา-แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ดย 4.1.1-5 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ค าของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 4.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ 
ดย 4.1.3-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รอบ 12 เดือน  

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.7-02บุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.7-03ผลงานวิจัยสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-01คำรับรองการปฏิบัติงาน60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-02ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-03แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม59-60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-04รง.ประชุมคกกบริหาร8-59แผนทำนุ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.1-05ระบบและกลไกงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมปีงบ2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.2-01แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.2-02รงประชุมคกกบริหาร8-59-แผนยุทธศาสตร์คณะ59-63.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.2-03คำของบประมาณปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-01รายงานการประชุมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-02รายงานผลแผนทำนุ2559รอบ12เดือน.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 4.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 วาระ

พิจารณา-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 4.1.3-4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

ดย 4.1.3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 วาระพิจารณา-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

ดย 4.1.3-6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 และ
รายงานประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ดย 4.1.3-7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปี พ.ศ. 2560 
ดย 4.1.3-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

วาระพิจารณา-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ดย 4.1.3-9 โครงการ Thailand jazz competition ครั้งที่ 12 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ดย 4.1.3-10 โครงการวันนริศ 

ดย 4.1.3-11 โครงการวันศิลป์ พีระศรี 

ดย 4.1.3-12 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดย 4.1.3-13 โครงการไหว้ครู 
ดย 4.1.3-14 โครงการจัดตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้านอุษาคเนย์

ภาคพ้ืนทวีป 
ดย 4.1.3-15 โครงการการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวง

ดุริยางค์เครื่องลม Feroci Philharmonic Winds 
ดย 4.1.3-16 โครงการ ASEAN MUSIC EVENT 
ดย 4.1.4-1 แบบฟอร์มเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 
ดย 4.1.4-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559 และ

รายงานประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ดย 4.1.5-1 โครงการ Thailand jazz competition ครั้งที่ 11 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-03รง.ประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนทำนุ59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-04รายงานผลแผนทำนุ2560รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-05รง.ประชุมคกกบริหาร3-60ผลแผนทำนุ60รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-06รายงานผลแผนทำนุ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-07โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-08รงประชุมคกกบริหาร4-60รายงานผ59รอบ12เดือน60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-09ThailandJazzCompetition12.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-10วันนริศ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-11โครงการวันศิลป์%20พีระศรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-12วันสถาปนามหาวิทยาลัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-13โครงการไหว้ครู2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-14โครงการเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านอุษาคเนย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-15Feroci%20Philharmonic%20Winds.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.3-16AseanMusicEvent.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.4-01แบบเสนอโครงการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.4-02รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทำนุ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-01ThailandJazzCompetition-11.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
พระเจ้าอยู่หัว 

ดย 4.1.5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 และ
รายงานประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ดย 4.1.5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 วาระ
พิจารณา-เกณฑ์การประกวดดนตรีในระดับนานาชาติ 

ดย 4.1.5-4 เกณฑ์การประกวดดนตรีเยาวชน โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
2559 

ดย 4.1.5-5 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดย 4.1.5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2560 วาระพิจารณา-แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 / 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดย 4.1.6-1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อต่อสาธารณชน 
ดย 4.1.6-2 เว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 
ดย 4.1.6-3 YouTube “SUFM Music Plus 
ดย 4.1.6-4 facebook ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียน 
ดย 4.1.6-5 เว็บไซต์ https://www.flickr.com/ photos/music_silpakorn/ 
ดย 4.1.7-1 นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ได้รับรางวัลโครงการประกวดดนตรีแจ๊ส รางวัลถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ดย 4.1.7-2 บุคลากรคณะฯ ที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ดย 4.1.7-3 ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 
 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5/1 = 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพดีมาก 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-02ผลแผนทำนุปี2558.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-03รงประชุมคกกบริหาร4-2559เกณฑ์ประกวดดนตรีนานาชาติ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-04เกณฑ์การประกวดดนตรีเยาวชน2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-05แผนทำนุ2560-2561.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.5-06รงประชุมคกกประจำคณะ5-60แผนทำนุ60-61.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-01โครงการที่มีการเผยแพร่ต่อหน้าสาธารณชน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-02www.music.su.ac.th.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-03YouTube%20SUFM%20Music%20Plus.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-04Facebook%20ห้องเรียนเพลงดนตรีอาเซียน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.6-05เว็บไซต์%20flickr.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.7-01บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับรางวัลTJC.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.7-02บุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม.pdf
ตัวบ่งชี้ที่4.1/ดย4.1.7-03ผลงานวิจัยสร้างสรรค์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ.pdf
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ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

1. มีโครงการประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ผ่านบท
เพลงพระราชนิพนธ์ในลักษณะดนตรีแจ๊ส จัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี กิจกรรมนี้ถือว่าเป็น Best Practice Project 
ของคณะ มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นชาวไทย ชาวต่างประเทศ เป็นนักดนตรีมืออาชีพ นักดนตรีสมัครเล่นที่
จริงจัง และนักศึกษาดนตรีที่มีคุณภาพสูง เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

2. สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง มี
ความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน และพัฒนารูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้ง
การแสดงดนตรีและการสร้างสรรค์บทประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ   

1. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับดนตรีพ้ืนเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นแนวคิด Local Inspired 
Composition 

2. พัฒนาแหล่งรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทางดนตรีในรูปแบบ Digital Archive 
3. พัฒนาให้คณะฯ เป็นที่รวมของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 

 

  

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5- 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสยัทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

  

2 
 

ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละ
หลักสตูร สดัส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรยีนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  

3 
 

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและใหร้ะดับความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

 
 

 
 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีจากความรู้ทีม่ีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ีประสบการณต์รง 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเดน็ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติ
บัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง 

 
 

 

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ด้ปรบัให้การด าเนินงานด้านการ
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ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

ประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานของคณะตามปกตทิี่ประกอบด้วย 
การควบคุมคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคณุภาพ 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   7 ข้อ    ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

คณะดุริยางคศาสตร์มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ปรับแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2559-2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559-2562 (ดย 
5.1.1-1) ให้สอดคล้องกับการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2559 -2563 โดยค านึงถึง
วิสัยทัศน์ของคณะ และผลการวิเคราะห์ Canvas Model (ดย 5.1.1-2) ที่ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุก
ระดับในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้  

เน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ใน
การสร้างงาน เป็นผู้น า ทันสมัย เพ่ิมศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมด้านดนตรี และ
ธุรกิจบันเทิง ซ่ึงเป็นประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม และวิธีการเรียนการสอน  

การสร้างเครือข่ายและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิง หรือตลาดแรงงาน ที่
ให้มุ่งเน้นการสื่อสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์ (Brand) การสร้างพันธมิตร และสร้างงาน/ผลผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการ สามารถแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้  ซึ่งเป็นประเด็นในการปรับปรุงด้านการ
สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร การบูรณาการข้ามศาสตร์ งานวิจัย/สร้างสรรค์ รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายต่างๆ  

พัฒนาการให้บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ตอบโจทย์ทั้งนโยบายของภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารกับองค์กรภายนอก เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังของคณาจารย์และนักศึกษา  

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ให้เอ้ือและสนับสนุนต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของคณาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-01แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2559-2562.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-01แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2559-2562.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-02ผลการวิเคราะห์%20Canvas%20Analysis.pdf
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และนักศึกษา  
พัฒนาคณาจารย์ผู้สอน โดยส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เฉพาะด้านที่มี

การบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ให้มีความ
หลากหลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ โดยน าประเด็นนี้ไปปรับปรุง/พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย/สร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการทบทวนและปรับเล็กน้อยในส่วนของค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.1-3) 

ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ดย 5.1.1-4) น าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไป
พัฒนาสู่แผนการด าเนินงาน ได้แก่ แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แผนบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 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
การเงินประจ าปี พ.ศ. 2559-2563 มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างระบบกลไกในการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมรายรับ ลดรายจ่าย ใช้จ่ายเงินโดยมุ่งเน้น
การลดจุดอ่อนเรื่องกายภาพ งานวิจัย และงานบุคคล สร้างจุดแข็งเรื่องการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ และ
มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง  (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
มาตรการในการเพ่ิมรายได้ และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระยะยาว ในปีงบประมาณ 2560 ยังคง
ด าเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน มีทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 
บรรลุเป้าหมายแล้ว 7 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมรายได้ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ได้แก่ การเปิดศูนย์ เผยแพร่ผลงานทางด้านดนตรีของคณะ Music Plus Forum ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม Music 
Plus Academy เพ่ือเป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลงานสร้างสรรค์ของคณะ เป็นสถานที่จัด Master class, 
Workshop ที่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
คณะดุริยางคศาสตร์เป็นที่รู้จักส าหรับบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น (ดย 5.1.1-8) 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-03แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-04ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-05รง.ประชุมคกกบริหาร8-58แผนดำเนินงาน59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-06แผนกลยุทธ์ทางการเงิน2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-07รายงานผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-08รายงานผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน60รอบ9เดือน.pdf
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คณะฯ มีการด าเนินงานตามแผนฯ และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
และแผนการด าเนินงานเป็นระยะ 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 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 

ครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ครั้งที่ 6/2559 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ครั้งที่ 8/2559 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 

N/A 

 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ บรรลุ 16 

ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.19 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 
36 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการติดตามผล 
รอบ 9 เดือน ทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ บรรลุเป้าหมายแล้ว 9 ตัวชี้วัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายแล้ว 20 ตัวชี้วัด (ดย 5.1.1-12 และ ดย 
5.1.1-13) 

การติดตามผลในแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
อาจมีข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สนับสนุนทั้งด้านนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปปฏิบัติหรือ
พัฒนาแผนฯ ทั้งท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานและปรับปรุงแผนฯ ในปีต่อไป 

 
2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสใน
กำรแข่งขัน 

คณะดุริยางคศาสตร์เป็นหน่วยงานในก ากับ ต้องบริหารจัดการด้วยงบประมาณเงินรายได้ของตนเอง
เป็นหลัก ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ประกอบกับการลงทุนการศึกษาด้านดนตรีมีต้นทุน
ที่สูง จึงต้องใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนร่วมกันทุกหลักสูตร อาทิ อาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ท าให้คณะฯ ต้องบริหารจัดการงบประมาณรวมกันทุกหลักสูตร โดยจัดสรรให้
แต่ละหลักสูตรบริหารจัดการเองในบางกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-09การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปีละ3ครั้ง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-11รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-12รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-13รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-13รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2560รอบ9เดือน.pdf
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ Workshop Masterclass และวิทยากรพิเศษ  
ทั้งนี้ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ทราบและพิจารณาน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 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 (%) 
ปีงบประมำณ 2559 

อัตรำต้นทุนต่อหน่วย (%) 
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 ซึ่งเห็นได้จากผลการด าเนินงานโดยเฉพาะประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
89.17 มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ร้อยละ 82 (ดย 5.1.2-3(1) และ ดย 5.1.2-3(2)) 

นอกจากนี้ ยังมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายเพ่ือเป็นเงินทุนสะสมในการผลักดันแผนงานในระยะยาว
โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งบลงทุนที่สูง  

ส าหรับโอกาสในการแข่งขัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคณะฯ รวมทั้งผลการวิเคราะห์ 
SWOT ซึ่งคณะฯ วิเคราะห์ อุปสรรค (Threats) พบว่า ความได้เปรียบในการแข่งขันของคณะดุริยางคศาสตร์ 
ได้แก่  

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ ากว่าคู่แข่ง (ดย 5.1.2-4) 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ

และวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ นอกจากจะส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย  

- การมีหลากหลายสาขาวิชาสามารถบูรณาการร่วมกันได้ ท าให้คณะดุริยางคศาสตร์มีโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม บรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืนๆ  

- การปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาโดยการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับ
ปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ ากว่าสาขา

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-01คกก.บริหารปี59-รายงานสถานภาพทางการเงิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-02รงประชุมคกก.ประจำคณะ4-60และ6-60พิจารณารายงานต้นทุนต่อหน่วย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-03(1)สรุปผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต-ปริญญาตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-03(2)สรุปผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต-ปริญญาโท.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-04ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันอื่น.pdf
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อ่ืนในคณะฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายรับแล้วยังเป็นการเพิ่มฐานจ านวนนักศึกษาที่มีคุณภาพศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทในสายวิชาการจัดการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี รวมถึงการเปิดหลักสูตรสองภาษา เพ่ือ
ดึงดูดนักศึกษาทั้งในและประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษาต่อ 

 
3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด

จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

คณะดุริยางคศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
ด าเนินบริหารความเสี่ยง จัดท า ติดตาม และรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (ดย 5.1.3-1) โดยวิเคราะห์กิจกรรมการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ระบุ
ปัจจัยเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน/งบประมาณ กฎระเบียบ 
และเหตุการณ์ภายนอก วิเคราะห์แยกแยะสถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับโอกาสความ
เสี่ยง ระดับผลกระทบความเสี่ยง ผลลัพธ์ (โอกาสXผลกระทบ) และจัดอันดับความเสี่ยงไว้ วิเคราะห์การ
จัดการความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T ได้แก่ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 
Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งมีการก าหนด
มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/งาน/โครงการ ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 (ดย 5.1.3-2 และ ดย 5.1.3-3) ส าหรับ
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 จ านวน 3 เรื่อง ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การเกิดอุบัติภัยบริเวณโดยรอบคณะ/มหาวิทยาลัย 
จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลง ด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  

จากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความเสี่ยงที่ลดลงจาก
เดิม ได้แก่ จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มลดลง ซึ่งลดลงจากระดับ 12 เหลือระดับ 9 โดยจัดท า
โครงการ Silpakorn Music Roadshow ตามสถาบันการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้เป็นที่
รู้จัก ท าให้สามารถลดระดับความเสี่ยงได้ เนื่องจากจ านวนผู้สมัครสอบปีการศึกษา 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 ร้อยละ 11.16 และจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ดย 5.1.3-6 และ 
ดย 5.1.3-7)  

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-01คำสั่งคณะ15-60แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารควาเมสี่ยง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-02รงประชุมคกกประจำคณะ8-58แผนความเสี่ยง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-03แผนบริหารความเสี่ยง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-04รงประชุมคกกบริหาร8-59แผนความเสี่ยง60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-05แผนบริหารความเสี่ยง2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-06รงประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนความเสี่ยง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-07รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง2559.pdf
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ความ
เสี่ยงที่ลดลงจากเดิม ได้แก่ การเกิดอุบัติภัยบริเวณโดยรอบคณะ/มหาวิทยาลัย ลดลงจากระดับ 6 เหลือระดับ 
4 โดยจัดท าและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานรักษาความปลอดภัย และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจติดตั้งจุดตรวจบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และติดตั้ง
กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบอาคาร Music Plus Academy (ดย 5.1.3-8 และ ดย 5.1.3-9) 

 
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ที่แสดงผลกำรด ำเนินงำน

อย่ำงชัดเจน 
หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

1. หลักประสิทธิผล 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ บรรลุ16 ตัวช้ีวัด จาก
ทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 76.19และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 36 
ตัวช้ีวัด จากท้ังหมด 39 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการตดิตามผล 
รอบ 9 เดือน ทั้งหมด 26 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ บรรลเุป้าหมายแล้ว 9 ตัวช้ีวัด และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ท้ังหมด 44 ตัวช้ีวัด บรรลุ
เป้าหมายแล้ว 20ตัวช้ีวัด 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
(ดย 5.1.1-12) 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2560 
(รอบ 9 เดือน) (ดย 5.1.1-13) 

 2. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรและ
ผู้บริหารตามผลสมัฤทธ์ิของงานด้านตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicators: KPIs) โดย
ประเมินผลงานจากหน้าท่ีความรบัผิดชอบ และ
ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
(Competency) และใช้ผลการประเมินตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของแตล่ะบุคคล 

2.1   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 (ดย 5.1.4-
1) 
2.2   ประกาศและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ดย 5.1.4-2) 

2. หลักประสิทธิภาพ 1. มีการวางแผนการด าเนินงานในแต่ละส่วนงานท้ัง
ทางด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และมี
ระยะเวลาก าหนดการด าเนินงาน สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งไดม้ี
การด าเนินงานและตดิตามผลเป็นระยะๆ ผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารคณะ
ดุริยางคศาสตร์ นอกจากน้ี ยังไดเ้ผยแพรร่ายงานผล

1.1   รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
(ดย 5.1.1-12) 
1.2   รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน ประจ าปี 2559 (ดย 5.1.1-10) 
1.3   การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2560 (ดย 5.1.4-3) 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-08รงประชุมคกกประจำคณะ4-60รายงานผลแผนความเสี่ยง60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-09รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-12รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-13รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-01ข้อบังคับมศก.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2554.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-01ข้อบังคับมศก.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2554.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-02ประกาศก.บ.ม.มศก.(ประเมิน).pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-12รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-03โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2560.pdf
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หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
การประเมินแผนฯ ให้บุคลากรทุกท่านทราบในที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 ของคณะฯ  
2. มีการรายงานผลและวิเคราะหค์่าใช้จ่ายทุกเดือน  
โดยบรรจุเป็นวาระประจ าในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อน าผลไปประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

 
 
2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ วาระรายงานสถานะทางการ
เงินประจ าเดือน (ดย 5.1.2-1) 

3. หลักการตอบสนอง 1. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานต่างๆ 
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร เช่น การ
ประกาศก าหนดการในการสอบคดัเลือกนักศึกษาใหม่ 
การประกาศก าหนดการสอบของนักศึกษาทุกช้ันปีทุก
ภาคการศึกษา การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการต่างๆ  
 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
(ดย 5.1.1-12) 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2560 
(รอบ 9 เดือน) (ดย 5.1.1-13) 
1.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน ประจ าปี 2559 (ดย 5.1.1-10) 
2.1   ประกาศก าหนดการในการสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ดย 5.1.4-4) 
2.2   การประกาศก าหนดการสอบของ
นักศึกษาทุกช้ันปีทุกภาคการศึกษา (ดย 
5.1.4-5) 
2.3   ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการต่างๆ (ดย 5.1.4-6) 

4. หลักภาระ
รับผิดชอบ 

มีการลงนามค ารับรองการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร
คณะฯ เพื่อรับรองว่าจะมุ่งมั่นปฏบิัติงานให้เกิดผลงาน
ที่ดีตามเปา้หมายทีไ่ด้ให้ค ารับรองไว้ และได้ด าเนินการ
ตามรายงานผลการประเมินแผนฯ ท่ีผู้บริหารได้
น าเสนอให้บุคลากรทุกคนทราบในท่ีประชุมการอบรม
เชิงปฏิบัติการประจ าปี 2560 ของคณะฯ 

1.1 ค ารับรองการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารคณะฯ (ดย 5.1.4-7) 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2559 
(ดย 5.1.1-12)  
1.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน ประจ าปี 2559 (ดย 5.1.1-10) 

5. หลักความโปร่งใส 1. มีส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการสอบทาน
ระบบควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2545  

1.1 รายงานผลการตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี (ดย 
5.1.4-8) 
 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-01คกก.บริหารปี59-รายงานสถานภาพทางการเงิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-12รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-13รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-04ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-05การประกาศกำหนดการสอบ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-05การประกาศกำหนดการสอบ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-06ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-07คำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-12รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-08ผลการตรวจสอบการเงินบัญชีคณะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-08ผลการตรวจสอบการเงินบัญชีคณะ.pdf
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หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
2. มีการรายงานควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย ปลีะ 2 ครั้ง 
3. มีการรายงานผลและวิเคราะหค์่าใช้จ่ายทุกเดือน  
โดยบรรจุเป็นวาระประจ าในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อน าผลไปประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
4. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้เห็น
กระบวนงาน/ขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการก่อนจะ
ได้รับอนมุัติให้ด าเนินการ  

2.1 รายงานควบคุมภายในและบรหิาร
ความเสีย่ง (ดย 5.1.4-9) 
3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ วาระรายงานสถานะทางการ
เงินประจ าเดือน (ดย 5.1.2-1) 
 
4.1 ระบบและกลไกในการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ดย 5.1.4-10) 

6. หลักการมสี่วนร่วม 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบไป
ด้วยผู้แทนจากทุกฝ่าย อาทิ ผู้บรหิาร ตัวแทนบุคลากร
สายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนบัสนุน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อร่วมกันพิจารณาและ
ด าเนินงานตามหน้าท่ีที่ระบไุว้ เชน่ คณะกรรมการ
อ านวยการฯ คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการฝา่ยวางแผนและพัฒนา 
คณะกรรมการปรับหลักสูตรฯ เปน็ต้น มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการอ านวยการฯ และ
ปรับหลักสูตรของคณะฯ  
2. สนับสนุนให้บุคลการทุกคนเข้าร่วมสมัมนาประจ าปี 
เพื่อรับฟังรายงานผลตามแผนประจ าปี เสนอข้อคิดเห็น 
รับทราบนโยบาย และร่วมพิจารณาการด าเนินงานของ
คณะฯ  

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
(ดย 5.1.4-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี 
2560 (ดย 5.1.4-3) 
 

7. หลักการกระจาย
อ านาจ 

มีการกระจายอ านาจการบรหิารงานในคณะฯ ไปยัง
ผู้บริหารและส่วนงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของ
คณะฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามแผนงานท่ีก าหนดไวต้ามค าสั่งมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ท่ี 1499/2558 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2558 
แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และให้รักษาราชการ
แทน และค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ท่ี 036/2556 ลง
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอ านาจ
หน้าท่ีให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติงานแทน
คณบดี  

1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ 
1499/2558 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2558 
แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และให้
รักษาราชการแทน (ดย 5.1.4-12) 
1.2 ค าสั่งคณะดรุิยางคศาสตร์ ที่ 
027.2/2558 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง 
การมอบอ านาจหน้าที่ใหร้องคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีปฏิบตัิงานแทนคณบดี (ดย 
5.1.4-13) 
1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ                

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-09รายงานควบคุมภายใน59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-01คกก.บริหารปี59-รายงานสถานภาพทางการเงิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-10ระบบและกลไกการดำเนินงานปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-03โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-12คำสั่ง1499-2557แต่งตั้งรองคณบดี%20ผช.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-13คำสั่ง027.2-2558%20มอบหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยปี%2059.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-13คำสั่ง027.2-2558%20มอบหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยปี%2059.pdf
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หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ดุริยางคศาสตร์ (ดย 5.1.4-14) 

8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารคณะฯ ใช้อ านาจตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรและคณะดรุยิางคศาสตร์ มีการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจ าหน่วยงาน 
มีแผนจรรยาบรรณประจ าปีและตดิตามผลเป็นระยะ 
นอกจากน้ียังเผยแพรคู่่มือจรรยาบรรณของบุคลากร 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ  
 

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการจดัตั้งและการบริหารงาน
หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2546 (ดย 5.1.4-15) 
1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ 
1647/2557 เรื่อง มอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก ศูนย์ และหวัหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอืน่ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะปฏิบัติราชการแทนอธกิารบดี (ดย 
5.1.4-16) 
1.3 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร  
(ดย 5.1.4-17) 
1.4 หลักฐานการเผยแพร่จรรยาบรรณ  
(ดย 5.1.4-18) 

9. หลักความเสมอ
ภาค 

บุคลากรของคณะฯ ท้ังคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ไดร้ับการ
ปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียวกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกกดีกันให้ทุกคนมีสิทธิ
ในการลา มสีิทธิในการขออนุญาตไปราชการเพื่ออบรม
สัมมนาพัฒนาตนเอง มีสิทธิในการวิจัย ไดร้ับโอกาส
และได้รับการส่งเสรมิในการท าผลงานทางวิชาการ 
ตลอดจนมีสิทธิในการขอต าแหน่งทางวิชาการอย่างเท่า
เทียมกัน โดยเป็นไปตามเกณฑ์และกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และคณะฯ การให้บริการแก่นักศึกษา 
ศิษย์เก่าประชาชนผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ปฏิบตัิและ
ให้บริการอย่างเท่าเทยีม ไม่มีการแบ่งแยกด้านเพศ ถ่ิน
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ เป็นต้น อาทิ 
1. รับนักศึกษาท่ีมีความพิการเข้าศึกษา ได้แก่ ผู้ที่
บกพร่องทางการเห็น จ านวน 2 คน เข้าศึกษาในสาขา
การแสดงดนตรีและดนตรีแจ๊ส สาขาละ 1 คน และ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 คน เข้าศึกษาสาขาดนตรีเชิง
พาณิชย ์
2. การให้บริการวิชาการแก่ประชาชนท่ัวไป โดยไม่
จ ากัดหรือระบุคณุสมบัติใดๆ เช่น การแสดงคอนเสิรต์

1.1 รายงานผลแผนบริหารและพฒันา
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดย 
5.1.4-19) 
1.2 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนนุ (ดย 
5.1.4-20) 
1.3 ข้อมูลนักศึกษาพิการ (ดย 5.1.4-
21) 
1.4 รายงานผลแผนบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2560 (ดย 5.1.4-22) 
       

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-14โครงสร้างการบริหารงาน58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-15ข้อบังคับมศก.ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน%20การบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-16คำสั่ง1647-2557%20เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณบดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-16คำสั่ง1647-2557%20เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณบดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-17คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-18หลักฐานการเผยแพร่จรรยาบรรณ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-19รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบ59รอบ12ดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-19รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบ59รอบ12ดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-20ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-20ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-21ข้อมูลนักศึกษาพิการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-21ข้อมูลนักศึกษาพิการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-22รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
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หลักธรรมำภิบำล ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ในที่สาธารณะต่างๆ การจัดโครงการบริการวิชาการ
ให้กับหลากหลายกลุม่ ท้ังกลุ่มเยาวชน กลุ่มองค์กร
หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน กลุ่มประชาชน
ทั่วไป กลุ่มชุมชนชนบทห่างไกล กลุ่มผู้ทีม่ีความพิการ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทา
มต ิ

มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการพิจารณาและ
ให้ความคิดเห็นในด้านต่างๆ มีการประชุมพนักงานสาย
สายสนบัสนุนเพื่อหาข้อตกลงในการด าเนินงานหรือ
กระบวนงานในส่วนของส านักงานเลขานุการคณะฯ  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ (ดย 
5.1.4-11) 
 

 
5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

คณะดุริยางคศาสตร์มีระบบและกลไกการจัดการความรู้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มี
หน้าที่จัดท าแผน ด าเนินการ ติดตาม และประเมินผล รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดการความรู้ของสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยมีขั้นตอนตามแผนฯ เริ่มตั้งแต่การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งตามขั้นตอน
ต่างๆ ความรู้ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เผยแพร่สู่บุคคลภายในและภายนอกองค์กร และน ามาปรับใช้ในการ
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 ก าหนดขอบเขตครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ “แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเสียงส าหรับเครื่องลมไม้” มีเป้าหมายเพ่ือให้อาจารย์มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องมือเอก นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในเรื่องของเสียงได้ โดยอาจารย์กลุ่มเครื่องลมไม้ได้ด าเนินการตามแผนงานและได้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับ
การพัฒนาเสียงส าหรับเครื่องลมไม้ ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาเครื่องมือเอกบาสซูน สามารถน าความรู้ไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี   

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย ได้แก่ การส่งเสริมบุคลากรให้ขอรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ มีเป้าหมายให้อาจารย์สามารถเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติ โดยกลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพ์ชนก 
สุวรรณธาดา ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล และอาจารย์จามร ศุภผล ซึ่งได้ถอดแนวปฏิบัติที่ดีในการน าเสนอ
โครงการฯ ซึ่งอาจารย์ศรัณย์ สืบสันติวงศ์ ได้น าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการส่งข้อเสนอการวิจัย เรื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-01คำสั่ง025-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-02รงประชุมคกกจัดการความรู้1-2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-03การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้2559-2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-04แผนการจัดการความรู้2559-2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-05รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-06รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-07รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-07รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ12เดือน.pdf
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วรรณกรรมเพลงไทยสากล ยุคต้นรัตนโกสินทร์: บทเพลงละครเวที เพ่ือขอรับทุนจากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการจัดการความรู้ ก าหนดขอบเขตครอบคลุมพันธกิจด้านผลิต
บัณฑิต  ได้แก่ การพัฒนา e-Learning เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี เป้าหมายเพ่ือให้
อาจารย์สามารถจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านดนตรีในรูปแบบ e-Learning และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน (ดย 5.1.5-8 และ ดย 5.1.5-9) 

ขอบเขตการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้แก่ การเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางด้านดนตรี เป้าหมายเพ่ือให้อาจารย์สามารถเขียนและน าเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านดนตรี (ดย 5.1.5-10 และ ดย 5.1.5-11) 

ขอบเขตการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการ
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ดย 5.1.5-12 และ ดย 5.1.5-13) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะฯ จากผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเสนอให้มีการสรุปข้อดีและจุดที่ควรพัฒนา จากการน าแนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่น าเรื่องการพัฒนา e-Learning ไปใช้ สรุปผลการใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ การน า e-Learning ไปใช้ ประโยชน์จากการใช้ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ (ดย 
5.1.5-9) 

คณะกรรมการจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ในรูปแบบเล่มรายงานและ
ไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี มีการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาประจ าปีของคณะฯ (ดย 5.1.4-3) นอกจากนี้ ยัง
น าไปเผยแพร่ในเวบไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ไปยังบุคลากรภายใน 
และบุคคลทั่วไปสามารถน าองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ ไปปฏิบัติใช้จริงกันต่อไป (ดย 5.1.5-14) 

 
6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร

และสำยสนับสนุน 
คณะดุริยางคศาสตร์มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะพร้อมๆ กับแผนการด าเนินงานอ่ืนๆ จัดท าโดยถอดจากแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ ข้อมูลอัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ 5 ปีข้างหน้า มีการวิเคราะห์
อัตราก าลังที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนก าหนด และวางแผนในการจัดเตรียมบุคลากรส าหรับ
ระยะ 5 ปี เพ่ือพัฒนาและรักษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแผนเ พ่ือประกอบการจัดสรร
อัตราก าลัง ผลการส ารวจความต้องการในการอบรม (Training Needs) (ดย 5.1.6-1) นอกจากนี้ ยังมีระบบ
และกลไกการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งมีการก ากับติดตามผลการ

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-08กิจกรรมอบรมการพัฒนา%20e-learning.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-09e-learning%20บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-10กิจกรรมอบรมการเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-11การเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัย%20บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-12การจัดการความรู้การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-13กิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-09e-learning%20บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-09e-learning%20บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-03โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-14www.music.su.ac.th.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-01ข้อมูลบุคลากรสำหรับจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล.pdf
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ด าเนินงานในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ  (ดย 5.1.6-2) 
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 (ดย 5.1.6-3) มีการ
ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ สนับสนุนทุนการศึกษาให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ทุน และอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 
4 ทุน สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  2 คน  พัฒนาศักยภาพ
โดยการจัดโครงการอบรมและสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมโครงการที่หน่วยงานอ่ืนจัด  จ านวน 23 คน ส่งเสริม
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและท าผลงานวิชาการ งบประมาณทั้ง
จากภายในและภายนอกสถาบันรวม 3,957,849.20 บาท คิดเป็นสัดส่วนต่ออาจารย์ประจ า 1 คน เท่ากับ 
141,351.76 บาท ทั้งนี้ รายงานผลรอบ 12 เดือน มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน 25 
ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 (ดย 5.1.6-4) คณะกรรมการบริหารคณะฯ เสนอ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ติดตามความคืบหน้าของบุคลากรที่ได้รับ
งบประมาณทุนสนับสนุนศึกษาต่อ และการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งงานบุคคลได้ด าเนินการติดตาม 
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
ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน มีการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเน้นการสนับสนุนอาจารย์ให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีอาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมขึ้นจ านวน 2 คน นอกจากนี้ ยัง
จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (ดย 
5.1.6-7) ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอแนวทางพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสนับสนุน
การเข้าสู่กระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และก าหนดจัดโครงการอบรมผู้บริหาร
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านดนตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร และการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

นอกจากนี้ ยังมีแผนการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรทั้งในเรื่องจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าปรับประสบการณ์เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร จัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบสวัสดิการ ร้อยละ 18 ของเงินสมทบตามฐานเงินเดือน 
ก.บ.พ. ซึ่งบุคลากรจะได้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ  ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ค่าชดเชยกรณีเกษียณหรือ
ลาออก (ดย 5.1.6-8) 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-02ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-03แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-04รายงานแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-05ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาต่อ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-06แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-07รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบ60รอบ9ดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-07รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบ60รอบ9ดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-08สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร.pdf
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7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนของคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ 
และกำรประเมินคุณภำพ 

คณะดุริยางคศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะฯ ที่ได้ปรับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ (ดย 
5.1.7-1) ตามระบบและกลไกมีวิธีการดังนี้  

1. การควบคุมคุณภาพ โดยก าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ดย 5.1.7-2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.1.7-3) โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 (ดย 5.1.7-4) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 
วันที่ 23 กันยายน 2559 (ดย 5.1.7-5) ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (ดย 5.1.7-6) จัดท า
ปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ดย 5.1.7-7) และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือขับเคลื่อน
ให้การด าเนินงานทุกพันธกิจบรรลุตามเป้าหมาย (ดย 5.1.7-8) โดยได้ติดตามให้ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบและ
กลไกการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับคณะฯ ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา การสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ดย 5.1.7-9) และพิจารณา
แผนการด าเนินงานต่างๆ โดยระบุตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร
คุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) และด าเนินการกิจกรรม/แผนต่างๆ ตาม
ขั้นตอนและปฏิทินด าเนินงานเป็นแนวทางและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับแผนการด าเนินงาน
และกิจกรรม/โครงการ โดยในระดับกิจกรรม/โครงการมีการก าหนดขั้นตอน PDCA และปฏิทินการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะและโครงการของนักศึกษา เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 และแผนการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 8/2559 วันที่ 23 กันยายน 2559  

2. การตรวจสอบคุณภาพ มีการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่วางไว้ โดย
ก าหนดติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีละ 3 ครั้ง ปีการศึกษา 2559 มีการติดตาม

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-01ระบบและกลไกประกันคุณภาพ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-01ระบบและกลไกประกันคุณภาพ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-02คำสั่งแต่งตั้งคกกแผนและประกันคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-03แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-04ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ2558.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-05รงประชุมคกกบริหาร8-2559ผลประกัน2558แผน2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-06นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-07ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-08ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-09ระบบและกลไกการดำเนินงานปีการศึกษา2559.pdf
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ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ผลักดันการด าเนินงานตามแผนพัฒนา เช่น ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์
ประเภทการแสดง และจัดท าประกาศและระเบียบรองรับการประเมินผลงานสร้างสรรค์ของคณะฯ และ
น าไปใช้ในการประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการแสดงก่อนการเผยแพร่ (ดย 5.1.7-10) ครั้งที่ 2 รอบ 9 
เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมาตรการ
ผลักดันการด าเนินงานตามแผนพัฒนา เช่น การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
(ดย 5.1.7-11) และครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 (ดย 5.1.7-12) 

3. การประเมินคุณภาพ ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการก ากับติดตามเป็นระยะ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงหรือผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว คณะฯ จะน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 มาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ต่อไป  

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามแผน และได้ปฏิบัติงานตามแผนคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.08 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมินเท่ากับ 
4.06 คะแนน (ดย 5.1.7-13) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีผลประเมินสูงขึ้น ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผลอันเกิดข้ึนจากการที่คณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และได้ด าเนินการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ การผลิตและการเผยแพร่
ผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการปรับระบบและกลไกในการวิเคราะห์และประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนปีปัจจุบันและการจัดท าแผนด าเนินงานปีต่อไป จากเดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนกรกฎาคม 
เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินในปีการศึกษาไปใช้ปรับปรุงแผนให้ทันก่อนรอบปีการศึกษาถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-10รงประชุมคกก.ประจำคณะ1-2560ผลแผนพัฒนาประกันครั้งที่1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-11รงประชุมคกก.ประจำคณะ3-2560ผลแผนพัฒนาประกันครั้งที่2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-12รงประชุมคกก.ประจำคณะ5-2560ผลแผนพัฒนาประกันครั้งที่3.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-13เปรียบเทียบผลการประเมิน2557-2559.pdf
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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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 

กันยายน 2559 เห็นชอบแผนด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.1-6 แผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจ าปี 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 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ปีละ 3 ครั้ง 
ดย 5.1.1-10 รายงานผลตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.1-11 รายงานผลตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.1-12 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.1-13 รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(รอบ 9 เดือน) 
ดย 5.1.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ 

(วาระรายงานสถานภาพทางการเงิน) (ครั้งที่ 9/2559, 10/2559, 11/2559, 1/2560) 
ดย 5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิจารณารายงานผลต้นทุนต่อหน่วย

แต่ละหลักสูตรและรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ดย 5.1.2-3 (1) 
ดย 5.1.2-3 (2) 

สรุปผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
สรุปผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาโท 

ดย 5.1.2-4 ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันอ่ืน 
ดย 5.1.3-1 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 015/2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ดย 5.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 2 

ตุลาคม 2558 วาระพิจารณา - แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-01แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2559-2562.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-02ผลการวิเคราะห์%20Canvas%20Analysis.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-03แผนยุทธ2559-2563และปฏิบัติ2560-2563.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-04ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-05รง.ประชุมคกกบริหาร8-58แผนดำเนินงาน59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-06แผนกลยุทธ์ทางการเงิน2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-07รายงานผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-08รายงานผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-09การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปีละ3ครั้ง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-11รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบ2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-12รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.1-13รายงานผลตามแผนยุทธและแผนปฏิบัติ2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-01คกก.บริหารปี59-รายงานสถานภาพทางการเงิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-02รงประชุมคกก.ประจำคณะ4-60และ6-60พิจารณารายงานต้นทุนต่อหน่วย.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-03(1)สรุปผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต-ปริญญาตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-03(2)สรุปผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต-ปริญญาโท.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.2-04ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันอื่น.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-01คำสั่งคณะ15-60แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารควาเมสี่ยง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-02รงประชุมคกกประจำคณะ8-58แผนความเสี่ยง2559.pdf
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หมำยเลข รำยกำร 
ดย 5.1.3-3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2559 วาระพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ดย 5.1.3-5 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2559 วาระพิจารณารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

ดย 5.1.3-7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.3-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 

23 มิถุนายน 2560 วาระพิจารณา - รายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

ดย 5.1.3-9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบ 9 เดือน 

ดย 5.1.4-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พ.ศ. 2554 

ดย 5.1.4-2 ประกาศและรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดย 5.1.4-3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี 2560 
ดย 5.1.4-4 ประกาศก าหนดการในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
ดย 5.1.4-5 การประกาศก าหนดการสอบของนักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาคการศึกษา 
ดย 5.1.4-6 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่างๆ 
ดย 5.1.4-7 ค ารับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะฯ  
ดย 5.1.4-8 รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 
ดย 5.1.4-9 รายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.4-10 ระบบและกลไกในการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559 
ดย 5.1.4-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ดย 5.1.4-12 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1499/2558 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งรอง

คณบดี ผู้ช่วยคณบดี และให้รักษาราชการแทน 
ดย 5.1.4-13 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 027.2/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เรื่อง การมอบ

อ านาจหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-03แผนบริหารความเสี่ยง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-04รงประชุมคกกบริหาร8-59แผนความเสี่ยง60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-05แผนบริหารความเสี่ยง2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-06รงประชุมคกกบริหาร8-59ผลแผนความเสี่ยง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-07รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-08รงประชุมคกกประจำคณะ4-60รายงานผลแผนความเสี่ยง60รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.3-09รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-01ข้อบังคับมศก.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2554.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-02ประกาศก.บ.ม.มศก.(ประเมิน).pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-03โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-04ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-05การประกาศกำหนดการสอบ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-06ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-07คำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-08ผลการตรวจสอบการเงินบัญชีคณะ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-09รายงานควบคุมภายใน59รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-10ระบบและกลไกการดำเนินงานปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-12คำสั่ง1499-2557แต่งตั้งรองคณบดี%20ผช.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-13คำสั่ง027.2-2558%20มอบหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยปี%2059.pdf
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หมำยเลข รำยกำร 
ดย 5.1.4-14 โครงสร้างการบริหารงานคณะดุริยางคศาสตร์ 
ดย 5.1.4-15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและ

การก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.4-16 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1647/2557 เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ให้คณบดี 

ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

ดย 5.1.4-17 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร 
ดย 5.1.4-18 หลักฐานการเผยแพร่จรรยาบรรณ 
ดย 5.1.4-19 รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.4-20 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการและ

บุคลากรสายสนับสนุน 
ดย 5.1.4-21 ข้อมลูนักศึกษาพิการ 
ดย 5.1.4-22 รายงานผลแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.5-1 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 025/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ 
ดย 5.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ คณะดุริยางคศาสตร์ ครั้ง

ที่ 1/2559 วันที่ 20 กันยายน 2559 
ดย 5.1.5-3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.5-4 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.5-5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 
ดย 5.1.5-6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 
ดย 5.1.5-7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 / ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน 
ดย 5.1.5-8 กิจกรรมอบรมการพัฒนา e-learning เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านดนตรี 
ดย 5.1.5-9 การน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้การพัฒนา e-learning เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนด้านดนตรีไปใช้ประโยชน์ บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี 
ดย 5.1.5-10 กิจกรรมอบรมการเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-14โครงสร้างการบริหารงาน58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-15ข้อบังคับมศก.ว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน%20การบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-16คำสั่ง1647-2557%20เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้คณบดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-17คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-18หลักฐานการเผยแพร่จรรยาบรรณ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-19รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบ59รอบ12ดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-20ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-21ข้อมูลนักศึกษาพิการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.4-22รายงานผลแผนบริการวิชาการปีการศึกษา59-60รอบ12เดือน-9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-01คำสั่ง025-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-02รงประชุมคกกจัดการความรู้1-2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-03การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้2559-2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-04แผนการจัดการความรู้2559-2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-05รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ6เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-06รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ9เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-07รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้2559-2560รอบ12เดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-08กิจกรรมอบรมการพัฒนา%20e-learning.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-09e-learning%20บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-10กิจกรรมอบรมการเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัย.pdf
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หมำยเลข รำยกำร 
ดย 5.1.5-11 การน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้การเขียนและการน าเสนอรายงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีไปใช้ประโยชน์ บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี 
ดย 5.1.5-12 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานรับสมัครบุคลากร และงาน

กิจกรรมพัฒนากาเรียนการสอน 
ดย 5.1.5-13 กิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 
ดย 5.1.5-14 www.music.su.ac.th 
ดย 5.1.6-1 ข้อมูลบุคลากรส าหรับจัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดย 5.1.6-2 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดย 5.1.6-3 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.6-4 รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.1.6-5 การติดตามความคืบหน้าของบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนศึกษาต่อและการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ดย 5.1.6-6 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.1.6-7 รายงานผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) 
ดย 5.1.6-8 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 5.1.7-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.1.7-2 คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ดย 5.1.7-3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.1.7-4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ดย 5.1.7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 23 

กันยายน 2559 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.1.7-6 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.1.7-7 จัดท าปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดย 5.1.7-8 ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.1.7-9 ระบบและกลไกการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 
ดย 5.1.7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-11การเขียนและการนำเสนอรายงานวิจัย%20บทสรุปและแนวปฏิบัติที่ดี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-12การจัดการความรู้การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-13กิจกรรมถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.5-14www.music.su.ac.th.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-01ข้อมูลบุคลากรสำหรับจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-02ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-03แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-04รายงานแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-05ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาต่อ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-06แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2560.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-07รายงานผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบ60รอบ9ดือน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.6-08สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-01ระบบและกลไกประกันคุณภาพ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-02คำสั่งแต่งตั้งคกกแผนและประกันคุณภาพ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-03แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-04ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ2558.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-05รงประชุมคกกบริหาร8-2559ผลประกัน2558แผน2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-06นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-07ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-08ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-09ระบบและกลไกการดำเนินงานปีการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-10รงประชุมคกก.ประจำคณะ1-2560ผลแผนพัฒนาประกันครั้งที่1.pdf
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หมำยเลข รำยกำร 
กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 

ดย 5.1.7-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน 

ดย 5.1.7-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2560 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน 

ดย 5.1.7-13 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 - 2559 

 
 
 
  

ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-11รงประชุมคกก.ประจำคณะ3-2560ผลแผนพัฒนาประกันครั้งที่2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-12รงประชุมคกก.ประจำคณะ5-2560ผลแผนพัฒนาประกันครั้งที่3.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.1/ดย5.1.7-13เปรียบเทียบผลการประเมิน2557-2559.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 
กำรด ำเนินกำร 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   6 ข้อ    ผลการด าเนินงาน     ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป :  6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน :   5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง: 
1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
คณะดุริยางคศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย

มอบหมายคณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของทุกหลักสูตรผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการ (ดย 5.2.1-1 และ ดย 
5.2.1-2) นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรและประกาศหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือบริหารจัดการการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (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) โดยคณะกรรมการวิชาการและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ร่วมประชุมจัดท าแผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร (ดย 5.2.1-9) แผนผังการด าเนินงานหลักสูตร 
ปฎิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ดย 5.2.1-10) และก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการวางแผน การติดตามและการทบทวนการด าเนินงานให้ครอบคลุม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกกระบวนการ และส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามระบบให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ (ดย 5.2.1-11)  

ระบบและกลไกก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะดุริยางคศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ (1) การ
วางแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ า
คณะมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนด าเนินงานของหลักสูตร (2) การรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร
เสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรรายงานผลการวางแผน การ
ติดตามและการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ปี
การศึกษาละ 6 ครั้ง (3) การรายงานผลเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา โดย
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะปีการศึกษาละ 3 ครั้ง (4) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) เสนอคณบดี
พิจารณาภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา (5) การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแนว
ปฏิบัติและกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด และ (6) การรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร หลังจากรับการประเมินคุณภาพภายใน ทุกหลักสูตรน าผลประเมินคุณภาพภายใน
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรในปีต่อไป (ดย 
5.2.1-10)  

 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-01ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-02คำสั่งคณะ011-60แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-02คำสั่งคณะ011-60แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-03คำสั่งคณะ033-57แต่งตั้งคกกลักสูตรการแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-04คำสั่งคณะ034-57แต่งตั้งคกกหลักสูตรดนตรีแจ๊ส.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-05คำสั่งคณะ027.1-58แต่งตั้งคกกหลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-06คำสั่งคณะ036-57แต่งตั้งคกกหลักสูตรดนตรีและธุรกิจบันเทิง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-07คำสั่งคณะ011.2-59แต่งตั้งคกกหลักสูตรสังคีตวิจัยและพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-08ประกาศหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-09แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-10แผนผังการดำเนินงานหลักสูตรและปฏิทิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-11วาระและแบบฟอร์มรายงานการประชุมหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-10แผนผังการดำเนินงานหลักสูตรและปฏิทิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-10แผนผังการดำเนินงานหลักสูตรและปฏิทิน.pdf
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นอกจากนี้ คณะดุริยางคศาสตร์ยังมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ สนับสนุนให้คณาจารย์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สายศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 และเข้า
รับการอบรมระบบคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น AUN QA และ EdPEX เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ
เป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติที่ดี
ในการใช้งานและการน าส่งข้อมูลระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (ระบบของ สกอ. ) เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2560  

 
2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
คณะดุริยางคศาสตร์มอบหมายคณะกรรมการวิชาการในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานให้

เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการเพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร (ดย 5.2.1-2) โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

(1) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมการวิชาการ ติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
น าผลประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรปี
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) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร โดยคณะกรรมการวิชาการติดตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงาน และเสนอผลดังกล่าวกลับมายัง
คณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา ปีการศึกษาละ 6 ครั้ง ดังนี้ 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-6) โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุม
ครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 (ดย 5.2.2-7) 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  8/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการ

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-02คำสั่งคณะ011-60แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-01แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-การแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-02แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-แจ๊ส.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-03แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-เชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-04แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-05แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-สังคีตวิจัยและพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-06รงประชุมคกกวิชาการ6-59ติดตามวางแผน1-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-07รงประชุมคกกวิชาการ7-59พิจารณาวางแผน1-59.pdf
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ด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-8) โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  
9/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (ดย 5.2.2-9) 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  10/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-10) โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 (ดย 5.2.2-11) 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  10/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการ
ด าเนินงานภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-10) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  1/2560 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2560 (ดย 5.2.2-11) 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-12) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่  3/2560 เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2560 (ดย 5.2.2-13) 

คณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย และการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2559 (ดย 5.2.2-14)  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรได้รายงานผลการด าเนินงานเสนอกลับมายังคณะกรรมการ
วิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ดย 5.2.2-15) 

(3) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดย
สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร รายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะทุกภาคการศึกษา ดังนี้ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภาค
การศึกษาต้น (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้ทุกหลักสูตรเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้แล้วเสร็จตามก าหนด และมอบหมาย
คณะกรรมการวิชาการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ไปพัฒนาการ
ด าเนินงานในระดับคณะและหลักสูตรโดยการถอดบทเรียนเรื่องคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
และการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สังเคราะห์ร่วมกับแนวปฏิบัติของหลักสูตรอื่นในสาขาและ/หรือ

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-08รงประชุมคกกวิชาการ8-59ติดตามติดตาม1-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-09รงประชุมคกกวิชาการ9-59พิจารณาติดตาม1-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-10รงประชุมคกกวิชาการ10-59ติดตามทบทวน1-59และวางแผน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-11รงประชุมคกกวิชาการ1-60พิจารณาทบทวน1-59และวางแผน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-10รงประชุมคกกวิชาการ10-59ติดตามทบทวน1-59และวางแผน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-11รงประชุมคกกวิชาการ1-60พิจารณาทบทวน1-59และวางแผน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-12รงประชุมคกกวิชาการ2-60ติดตามติดตาม2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-13รงประชุมคกกวิชาการ3-60พิจารณาติดตาม2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-14รงประชุมคกกวิชาการ4-60ติดตามทบทวน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-15รงประชุมคกกวิชาการ5-60พิจารณาทบทวน2-59.pdf
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แขนงวิชาเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกท้ัง 2 เรื่องนี้ในระดับคณะ/สถาบัน  ซึ่งคณะกรรมการ
วิชาการได้ด าเนินแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (ดย 5.2.2-16 และ ดย 
5.2.2-17) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ 2 รอบ 9 
เดือน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีข้อเสนอแนะให้ทุกหลักสูตรติดตามผลการ
ด าเนินงานและน ามาใช้ในการประเมินกระบวนการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 และให้เร่งรัดการติดตามผล
ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ รวมทั้งมอบหมายหลักสูตรที่ต้องการเสนอแผนอัตราก าลังให้จัดท าบันทึกข้อความเสนอคณบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ซ่ึงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ได้เสนอขอเพิ่มอาจารย์ประจ าจ านวน 
1 อัตรา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 (ดย 
5.2.2-18 และ ดย 5.2.2-19) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา
ปลาย (ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ลงใน มคอ.7 (ดย 5.2.2-20) 

(4) กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ. 7) โดยคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ติดตามให้หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) เสนอคณบดีพิจารณา ซึ่งจะครบก าหนด 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษาในวันที่  27 
กรกฎาคม 2560 โดยทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการจัดท ารายงานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ดย 5.2.2-21) 

(5) กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร โดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 
5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการจ านวน 3 คน 
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
โดยประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และคณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียน
ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. ก าหนดวันประเมินหลักสูตรภายในวันที่ 11  สิงหาคม 2560 
โดยทุกหลักสูตรสามารถจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตามแนวทางที่ก าหนด (ดย 5.2.2-21, ดย 5.2.2-
22 และ ดย 5.2.2-23) 

(6) กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเสนอคณะกรรมกำรบริหำร/คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ โดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ติดตามให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 เสนอ
คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 (ดย 5.2.2-21 และ ดย 
5.2.2-24)   

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-16รงประชุมคกกประจำคณะ1-60ผลหลักสูตรครั้งที่1.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-17รงประชุมคกกวิชาการ5-60ถอดบทเรียนคุณภาพบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-17รงประชุมคกกวิชาการ5-60ถอดบทเรียนคุณภาพบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-18รงประชุมคกกประจำคณะ3-60ผลหลักสูตรครั้งที่2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-18รงประชุมคกกประจำคณะ3-60ผลหลักสูตรครั้งที่2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-19รงประชุมคกกประจำคณะ5-60เพิ่มอัตรากำลังสาขาแจ๊ส.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-20รงประชุมคกกประจำคณะ5-60ผลหลักสูตรครั้งที่3.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-21รงประชุมคกกวิชาการ5-60ติดตามประเมินและจัดทำแผนพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-21รงประชุมคกกวิชาการ5-60ติดตามประเมินและจัดทำแผนพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-22แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพมศก.2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-22แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพมศก.2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-23คำสั่งมศก.1223-60แต่งตั้งคกกประเมินหลักสูตร2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-21รงประชุมคกกวิชาการ5-60ติดตามประเมินและจัดทำแผนพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-24รงประชุมคกกประจำคณะ6-60ผลประเมินหลักสูตร59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-24รงประชุมคกกประจำคณะ6-60ผลประเมินหลักสูตร59.pdf
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3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

คณะดุริยางคศาสตร์จัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
นักศึกษาและบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้สอน และบุคลากร ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้  

การจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2560 ทั้งงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การติดตามคุณภาพ
บัณฑิตและการจัดสรรทุนการศึกษา การสอบคัดเลือกนักศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกคนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และให้ทุนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
โทศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นปีละ 1 ทุน โดยให้ยื่นความจ านงค์ขอศึกษาล่วงหน้า การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ มีการเร่งรัดให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบยื่นขอก าหนดต าแหน่งโดยการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับคณบดีเป็นรายบุคคล และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่
ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 ,000 บาท รองศาสตราจารย์ จ านวน 
10,000 บาท และศาสตราจารย์ จ านวน 15 ,000 บาท ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐานเพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเงิน
รางวัลส าหรับการเผยแพร่ผลงาน (ดย 5.2.3-1 และ ดย 5.2.3-2) นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 
2559 – วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (ดย 5.2.2-23 และ ดย 5.2.3-3) 

การจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคล มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
การศึกษา นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ าและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการประสานงานการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ตามองค์ประกอบการประเมิน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา งานบุคคล
ประสานงานด้านการรับ การแต่งตั้ง การบริหาร การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ งานสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท าหน้าที่ในการประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ งานพัสดุดูแลด้าน
การจัดหาและบ ารุงรักษาอุปกรณ์การศึกษา และบรรณารักษ์ห้องสมุดดนตรีดูแลด้านทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากนี้คณะดุริยางคศาสตร์ยังมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า e-learning โครงการแลกเปลี่ยน

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-01แผนรายจ่ายประจำปีงบ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-02แผนรายจ่ายประจำปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-23คำสั่งมศก.1223-60แต่งตั้งคกกประเมินหลักสูตร2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-03ประกาศค่าตอบแทนคกก.ประเมินหลักสูตร.pdf
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คณาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากร เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา และการเพิ่มศักยภาพในการบริหารหลักสูตรโดยการเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเข้ารับการอบรมระบบคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ 
รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้แต่ละหลักสูตรได้ระดมความคิดเห็นในการวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมภายในหลักสูตรและได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับหลักสูตรอ่ืนๆ ภายในคณะฯ ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งจะมีการน าข้อมูลจากการระดมความคิดของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้
หลัก Canvas Analysis เพ่ือค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของคณะและหลักสูตร และน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์
และปรับปรุงหลักสูตร (ดย 5.2.3-4, ดย 5.2.3-5 และ ดย 5.2.3-6) 

การจัดสรรทรัพยากรด้านเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกมีห้องซ้อม ห้องอัดเสียง อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีไว้ให้บริการส าหรับการเรียนการสอน และการท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ดย 5.2.3-7) 
สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดข้อจ ากัดด้านกายภาพ โดย
มีฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ JSTOR ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์ PROQUEST ฐานข้อมูลเพลงออนไลน์ Naxos 
Music Library ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย และทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (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. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้

กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 
คณะดุริยางคศาสตร์ด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ดย 5.2.2-22) โดยก าหนดให้
ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองซึ่งเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรแล้วเสร็จภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 ซึ่งทุกหลักสูตรได้ด าเนินการแล้วเสร็จเสนอ
คณบดีลงนามเห็นชอบ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และก าหนดให้ทุกหลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ดย 5.2.2-23) ดังนี้  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 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) 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-04แผนผังโครงสร้างองค์กร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-05โครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาการวิชาชีพของอาจารย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-06ผลการวิเคราะห์%20Canvas%20Analysis.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-07รายงานข้อมูลอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-08ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-08ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-09ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-10ระบบบริการการศึกษาออนไลน์มศก..pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-11ระบบสารสนเทศเว็บไซต์เพื่อการประกันหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-22แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพมศก.2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-23คำสั่งมศก.1223-60แต่งตั้งคกกประเมินหลักสูตร2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-01car-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-02car-สังคีตวิจัยและพัฒนา2559.pdf
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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) 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ประเมินคุณภาพการศึกษาวันที่ 4 
สิงหาคม 2560 ผลการประเมินเท่ากับ 3.33 คะแนน อยู่ในระดับดี (ดย 5.2.4-5) 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมิน หลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาและปรับปรุง
ผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตรให้ดีขึ้น (ดย 5.2.2-24) 

 
5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพ

ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะดุริยางคศาสตร์ก าหนดให้ทุกหลักสูตรน าผลการประเมินปีการศึกษา 2558 ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยให้วางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
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
ด าเนินงานในระดับคณะฯ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่า (1) การปรับปรุงการด าเนินงานบางด้านยัง
ไม่สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จึงได้ปรับปรุง
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมา
ปรับปรุงได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร (2) การ
รวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์และข้อมูลที่ทันสมัย 
ในปีการศึกษา 2559 จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า เพ่ือการบริหารจัดการด้านบุคลากรและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ครอบคลุมทั้งด้านประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ รางวัลและ
เกียรติยศ รายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศึกษา office hour การบริการวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน (3) ความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการแสดง ในปีการศึกษา 
2559 จึงได้จัดท าเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ประเภทการแสดง โดยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้น า
เกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลงานสร้างสรรค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และ 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-03car-การแสดงดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-04car-ดนตรีแจ๊ส2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-05car-ดนตรีเชิงพาณิชย์2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-24รงประชุมคกกประจำคณะ6-60ผลประเมินหลักสูตร59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-01แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-การแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-01แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-การแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-02แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-แจ๊ส.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-03แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-เชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-04แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-05แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-สังคีตวิจัยและพัฒนา.pdf
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(4) คณะและหลักสูตรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าของคณะมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิช าการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 2 คน ส่งผลให้คะแนนการประเมินของหลักสูตรฯ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีผลประเมิน 4 
คะแนน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมิน 3 คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีผลประเมิน 4.44 คะแนน 
ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมิน 3.33 คะแนน และคะแนนประเมินโดยรวมของหลักสูตร
เท่ากับ 3.31 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมิน 3.12 คะแนน (ดย 5.2.5-1 และ ดย 
5.2.5-2) 

ส าหรับการพัฒนาการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 จากผลประเมินปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ให้ข้อเสนอแนะแก่หลักสูตรและมี
มาตรการผลักดันการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกหลักสูตรมีจากการ
ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (ดย 5.2.2-24) 

 
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ในปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะดุริยางคศาสตร์ปีการศึกษา 2559 พบว่า ทุกหลักสูตรผ่าน
การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ.ก าหนด และมีผลประเมินคุณภาพ
ในระดับดี โดยมีผลประเมินดังนี้  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง มีผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.31 คะแนน (ดย 5.2.4-1) หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ
พัฒนา มีผลการประเมินเท่ากับ 3.13 คะแนน (ดย 5.2.4-2) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
แสดงดนตรี มีผลการประเมินเท่ากับ 3.49 คะแนน (ดย 5.2.4-3) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีแจ๊ส มีผลการประเมินเท่ากับ 3.25 คะแนน (ดย 5.2.4-4) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
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 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 011/2560 เรื่องค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
ดย 5.2.1-3 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 033/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิาการแสดงดนตรี 
ดย 5.2.1-4 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 034/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.5-01รงประชุมคกกบริหาร7-2559ผลประเมินหลักสูตร58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.5-02ผลการประเมินหลักสูตร2557-2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.5-02ผลการประเมินหลักสูตร2557-2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-24รงประชุมคกกประจำคณะ6-60ผลประเมินหลักสูตร59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-01car-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-02car-สังคีตวิจัยและพัฒนา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-03car-การแสดงดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-04car-ดนตรีแจ๊ส2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-05car-ดนตรีเชิงพาณิชย์2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-01ตารางผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-02คำสั่งคณะ011-60แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-03คำสั่งคณะ033-57แต่งตั้งคกกลักสูตรการแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-04คำสั่งคณะ034-57แต่งตั้งคกกหลักสูตรดนตรีแจ๊ส.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 5.2.1-5 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 027.1/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
ดย 5.2.1-6 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 036/2557 เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง 
ดย 5.2.1-7 ค าสั่งคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ 011.2/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
ดย 5.2.1-8 ประกาศหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
ดย 5.2.1-9 แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.1-10 แผนผังการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.1-11 วาระและแบบฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดย 5.2.2-1 แผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 

ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ปีการศึกษา 2558 

ดย 5.2.2-2 แผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ปีปี
การศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ปีการศึกษา 2558 

ดย 5.2.2-3 แผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิง
พาณิชย์ ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 2558 

ดย 5.2.2-4 แผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 2558 

ดย 5.2.2-5 แผนพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัย
และพัฒนา ปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ปีการศึกษา 2558 

ดย 5.2.2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 วาระ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรก่อนเปิด
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-05คำสั่งคณะ027.1-58แต่งตั้งคกกหลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-06คำสั่งคณะ036-57แต่งตั้งคกกหลักสูตรดนตรีและธุรกิจบันเทิง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-07คำสั่งคณะ011.2-59แต่งตั้งคกกหลักสูตรสังคีตวิจัยและพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-08ประกาศหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-09แผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-10แผนผังการดำเนินงานหลักสูตรและปฏิทิน.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.1-11วาระและแบบฟอร์มรายงานการประชุมหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-01แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-การแสดงดนตรี.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-02แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-แจ๊ส.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-03แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-เชิงพาณิชย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-04แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-05แผนพัฒนาหลักสูตร59จากผลประเมิน58-สังคีตวิจัยและพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-06รงประชุมคกกวิชาการ6-59ติดตามวางแผน1-59.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 5.2.2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 

วาระพิจารณาการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่8/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่9/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2559 วาระพิจารณาผลการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่10/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการด าเนินงานภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  
วาระพิจารณาผลการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 และวางแผนการด าเนินงานภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 
วาระพิจารณาผลการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่4/2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
วาระพิจารณาผลการทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2560 วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-07รงประชุมคกกวิชาการ7-59พิจารณาวางแผน1-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-08รงประชุมคกกวิชาการ8-59ติดตามติดตาม1-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-09รงประชุมคกกวิชาการ9-59พิจารณาติดตาม1-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-10รงประชุมคกกวิชาการ10-59ติดตามทบทวน1-59และวางแผน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-11รงประชุมคกกวิชาการ1-60พิจารณาทบทวน1-59และวางแผน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-12รงประชุมคกกวิชาการ2-60ติดตามติดตาม2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-13รงประชุมคกกวิชาการ3-60พิจารณาติดตาม2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-14รงประชุมคกกวิชาการ4-60ติดตามทบทวน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-15รงประชุมคกกวิชาการ5-60พิจารณาทบทวน2-59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-16รงประชุมคกกประจำคณะ1-60ผลหลักสูตรครั้งที่1.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 31 มกราคม 2560) 

ดย 5.2.2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
วาระพิจารณาถอดบทเรียนเรื่องคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิและบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ ภายใน  1 ปี 

ดย 5.2.2-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 
รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 30 เมษายน 2560) 

ดย 5.2.2-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 
กรกฎาคม 2560 วาระพิจารณาการขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรดุริยางคศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 

ดย 5.2.2-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2560 วาระพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 
รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ดย 5.2.2-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที ่5/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
วาระติดตามให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท า มคอ.7 และประเมินคุณภาพ ปี
การศึกษา 2559 และจัดท าแผนพัฒนาปีการศึกษา 2560 

ดย 5.2.2-22 แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ดย 5.2.2-23 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1223/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

ดย 5.2.2-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่6/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 วาระพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 

ดย 5.2.3-1 แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดย 5.2.3-2 แผนงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ดย 5.2.3-3 ประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีศึกษา 2559 
ดย 5.2.3-4 แผนผังโครงสร้างองค์กร ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.3-5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาวิชาการวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดย 5.2.3-6 ผลการวิเคราะห์ Canvas Analysis  เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงหลักสูตร 
ดย 5.2.3-7 ข้อมูลอาคารสถานที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-17รงประชุมคกกวิชาการ5-60ถอดบทเรียนคุณภาพบัณฑิต.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-18รงประชุมคกกประจำคณะ3-60ผลหลักสูตรครั้งที่2.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-19รงประชุมคกกประจำคณะ5-60เพิ่มอัตรากำลังสาขาแจ๊ส.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-20รงประชุมคกกประจำคณะ5-60ผลหลักสูตรครั้งที่3.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-21รงประชุมคกกวิชาการ5-60ติดตามประเมินและจัดทำแผนพัฒนา.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-22แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพมศก.2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-23คำสั่งมศก.1223-60แต่งตั้งคกกประเมินหลักสูตร2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.2-24รงประชุมคกกประจำคณะ6-60ผลประเมินหลักสูตร59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-01แผนรายจ่ายประจำปีงบ59.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-02แผนรายจ่ายประจำปีงบ60.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-03ประกาศค่าตอบแทนคกก.ประเมินหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-04แผนผังโครงสร้างองค์กร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-05โครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาการวิชาชีพของอาจารย์.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-06ผลการวิเคราะห์%20Canvas%20Analysis.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-07รายงานข้อมูลอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ.pdf
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หมำยเลข รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
ดย 5.2.3-8 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.3-9 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 
ดย 5.2.3-10 ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดย 5.2.3-11 เว็บไซต์คณะดุริยางคศาสตร์ www.music.su.ac.th 
ดย 5.2.4-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีและธุรกิจบันเทิง ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.4-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.4-3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การแสดงดนตรี ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.4-4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีแจ๊ส ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.4-5 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีเชิงพาณิชย์ ปีการศึกษา 2559 
ดย 5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2559 เมือ่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 

วาระพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรระดับปีการศึกษา 2558 
ดย 5.2.5-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2559 

 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : กำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 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 

 
  

ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-08ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-09ระบบฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-10ระบบบริการการศึกษาออนไลน์มศก..pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.3-11ระบบสารสนเทศเว็บไซต์เพื่อการประกันหลักสูตร.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-01car-ดนตรีและธุรกิจบันเทิง2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-02car-สังคีตวิจัยและพัฒนา2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-03car-การแสดงดนตรี2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-04car-ดนตรีแจ๊ส2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.4-05car-ดนตรีเชิงพาณิชย์2559.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.5-01รงประชุมคกกบริหาร7-2559ผลประเมินหลักสูตร58.pdf
ตัวบ่งชี้ที่5.2/ดย5.2.5-02ผลการประเมินหลักสูตร2557-2559.pdf
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ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น 

1. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 
2. มีการน าข้อมูลจากการระดมความคิดของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้หลัก Canvas Analysis 

เพ่ือค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของคณะและหลักสูตร และน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงหลักสูตรในปี 
2559 

 
จุดที่ควรพัฒนำ   

1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในระยะยาวอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 
2. หาที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเงิน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการ
ประกันคณุภาพหลักสูตรในแต่ละด้าน  

4. สนับสนุนการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. มา
ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 3 
ส่วนสรุปผลกำรประเมิน และทิศทำงกำรพัฒนำ 

 

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต    3.01 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

16.51 
3.30 คะแนน 3.30 

5 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 32 
8 

ร้อยละ 28.57 1.79 
28 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 15 
6 

ร้อยละ 21.43 1.34 
28 

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

< 18 : 1
และ  

> 20 : 1 

- 
1.61 1.61 

- 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย    5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

100,000 
บาท/คน 

2,731,250.00 101,157.41
บาท/คน 

5 
27 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 40 
12.60 

ร้อยละ 45 5 
28 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร    5.00 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

องคประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     5.00 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 

องคประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร    4.50 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ กำรด ำเนินงำนระดับด ี 4.00 
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กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.58 5.00 3.30 3.01 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

3 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

4 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

5 2 - 4.50 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 2.44 4.86 4.15 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำน
ต้องปรับปรุง 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดี 
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ทิศทำงกำรพัฒนำ 
 
 3.1 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 

แผนกำรพัฒนำ 
ปีงบประมำณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษาให้เป็น
หลักสตูรภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตรที่เปิดใหม่และ
หลักสตูรเดิม และเปดิสอนในรูปแบบ Modular 
System 

     

2. ส่งเสรมิให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน TQF และ
หลักสตูรเชิงบูรณาการที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

     

3. แผนพัฒนาด้านกายภาพ      

4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพือ่เข้าสู่ตลาดเเรง
งานในประชาคมอาเซียน และนานาชาติ 

     

5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

     

6. พัฒนาระบบนักศึกษาสมทบ      
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3.2 แผนกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 

แผนกำรพัฒนำ ระยะสั้น (1 – 2 ปี) ระยะกลำง (3 – 5 ปี) ระยะยำว (5 – 10 ปี) 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเ้ป็น
หลักสตูรภาษาอังกฤษท้ัง
หลักสตูรที่เปดิใหม่และ
หลักสตูรเดิม และเปดิสอน
ในรูปแบบ Modular 
System 

1. เปิดหลักสูตร 
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา 
หลักสตูรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
เปิดใช้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2561  

 

 

2. ส่งเสรมิให้มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน TQF และ
หลักสตูรเชิงบูรณาการที่
สอดคล้องตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1. ปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ดนตรีและธุรกจิบันเทิง เปิดใช้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 
2562 
2. เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ
บันเทิง เปิดใช้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2562 

1. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การแสดงดนตรี (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
2. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ดนตรีแจส๊ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

1. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565)  
2. ปรับปรุงหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาสังคีตวิจยัและ
พัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) 

3. แผนพัฒนาด้านกายภาพ 1. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องซ้อม
ดนตรีให้มีทัศนยีภาพสวยงาม 
ทันสมัย พร้อมอุปกรณด์้าน
เทคโนโลยีดนตรีที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (ปี
การศึกษา 2559-2560) 
2. ท าแผนและขออุมัติการใช้พื้นที่
หอประชุมใหญ่วิทยาเขตวังท่า
พระ เพื่อการแสดงดนตรีตาม
ตารางกิจกรรมดนตรีประจ าปี เริ่ม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น
ไป 

1. ท าแผนและขออนุมัตจิัดซื้อ
ที่ดินบริเวณรอบๆคณะ ในช่วง
ปีงบประมาณ 2561-2563 
2. ด าเนินการเสนอเรื่องขอต่อ
สัญญาการใช้พื้นที่ศูนย์
สันสกฤตอีก 5 ปี (ป ี2561-
2566) 

1. ท าแผนและขออนุมัติ
ก่อสร้างตึกอาคารเรยีนและ
อาคารศูนย์กลางเครือข่าย
ดนตรสีร้างสรรค์ฯ บนท่ีดิน
ของคณะ 

4. เตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดเเรง
งานในประชาคมอาเซียน 
และนานาชาต ิ

1. โครงการเครือข่ายดนตรี
อาเซียน (ปีงบประมาณ 2559-60)  
2. จัดท าข้อตกลง/ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับ

1. แผนส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถโดดเด่นไปร่วม
การแข่งในการประกวดดนตรี
เวทีช้ันน าระดับอาเซียนและ

1. ศูนย์กลางเครือข่ายดนตรี
สร้างสรรค์และฐานข้อมลู
ดิจิตอลด้านดนตรีอาเซียน 
2. จัดท าข้อตกลง/ความ
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แผนกำรพัฒนำ ระยะสั้น (1 – 2 ปี) ระยะกลำง (3 – 5 ปี) ระยะยำว (5 – 10 ปี) 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดร้ับการจดั
อันดับใน QS World University 
Ranking  
3. โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา
และคณาจารย์เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และประสบการณ์กบั
สถาบันช้ันน าในต่างประเทศ 

ระดับนานาชาติ (ปีงบประมาณ 
2561-2563) 
2. ฐานข้อมูลดิจิตอลด้านดนตรี
สร้างสรรค์ของคณาจารย์และ
ศิลปินอาเซียน 
3. จัดท าข้อตกลง/ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดร้ับการ
จัดอันดับใน QS World 
University Ranking  
4. โครงการแลกเปลีย่น
นักศึกษาและคณาจารย์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์กับสถาบันช้ันน า
ในต่างประเทศ 

ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ดร้ับ
การจัดอันดับใน QS World 
University Ranking  
3. โครงการแลกเปลีย่น
นักศึกษาและคณาจารย์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์กับสถาบันช้ัน
น าในต่างประเทศ 
 

5. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. โครงการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้
ดนตรีพื้นบ้านและดนตรรี่วมสมัย
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

1. โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรูด้นตรีพื้นบ้านและดนตรี
ร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 

6. หลักสูตรนักศึกษาสมทบ โครงการต่อยอดหลักสูตรศลิป์-
ดนตรเีป็นหลักสูตรนักศึกษา
สมทบ 

  

 


