
สถานภาพ สถานการณ และความตองการ  
เพ่ือใชประกอบการสรรหาคณบดคีณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สถานภาพ 

คณะดุริยางคศาสตรเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2541 คณะวิชาลำดับท่ี 10 ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปดรับนักศึกษารุ นแรกในปการศึกษา 2542 เปดสอนเพียงหลักสูตร เดียว คือ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต              
ในปการศึกษา 2543 ปรับปรุงหลักสูตรเปน 2 หลักสูตร ไดแก ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี 
และดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส ตอมาปการศึกษา 2546 เปดสอนเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ  
หลักสูตรดุร ิยางคศาสตรบัณฑิตสาขาดนตรีเชิงพาณิชย ปการศึกษา 2552 เปดสอนหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา           
ปการศึกษา 2557 ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรี
และธุรกิจบันเทิง และปการศึกษา 2562 เปดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีรวม                   

4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวม 529 คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา 59 คน มีอาจารย จำนวน 31 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 29 คน  

นอกจากนี ้ คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียและอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงของประเทศ โดยหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ไดขยาย
ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนจากเดิม 4 สาขาวิชา เปน 6 วิชาเอก ประกอบดวย 1) ดนตรีคลาสสิก 2) 
ดนตรีและสื่อสรางสรรค 3) ดนตรีแจส 4) ดนตรีเชิงพาณิชย 5) ละครเพลง 6) ผูประกอบการดนตรีศึกษา  และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิง  ปรับปรุงจากเดิมเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมบันเทิง โดยแยกออกเปน 2 วิชาเอก ประกอบดวย 1) ธุรกิจดนตรีและบันเทิง 2) การจัดการ
และพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร โดยเริ่มเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 

 คณะดุริยางคศาสตรมีอาคารเรียนหลัก 1 อาคาร คือ อาคารคณะดุริยางคศาสตร เปนอาคารสูง 6 ชั้น 
ประกอบดวย หอแสดงดนตรีจุคนได 100 คน จำนวน 1 หอง หองเรียนบรรยาย 30-40 คน จำนวน 3 หอง 
หองเรียนรวมวงจำนวน 8 หอง หองเรียนเล็ก/ซอมเดี่ยว 24 หอง หองสมุด 1 หอง หองสำนักงานคณบดี                 
1 หอง และมีอาคารเรียนสนับสนุนการปฏิบัติการ 3 อาคาร ไดแก  1) อาคารมิวสิคพลัส เปนการเชาอาคาร
พาณิชยสูง 5  ชั้น 2 คูหา มีหองเรียนบรรยาย 30-40 คน จำนวน 2 หอง หองเรียนเล็ก/ซอมเดี่ยว 6 หอง 
หองปฏิบัติการคียบอรด จำนวน 1 หอง และ 2) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เปนการขออนุเคราะหใช
หองบรรยาย 80 คน จำนวน 1 หอง  และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของศูนยคอมพิวเตอร จำนวน 1 หอง  
3) สถาบัน Dance Plus Academy อาคารเซ็นทรัลปนเกลา เปนการเชาพื้นที่ จำนวน 1 หองเรียน สำหรับ
รายวิชาบรรยายและปฏิบัติกลุมยอย 10 – 15 คน 

 ทั้งนี้ อาคารมิวสิคพลัสยังเปนที่ทำการของโครงการ Silpakorn Music Plus Academy ภายใตศูนย 
สงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรคและดนตรี ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการที่สรางรายได โดยเปดสอนดนตรี
สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ โครงการ Silpakorn Music Plus Academy ยังเปนชองทางสรางรายไดผานการทำ 
ธุรกิจแฟรนไชสใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจเปนผูประกอบการทางดานดนตรี โดยในป พ.ศ. 2563 คณะฯ ได
รวมมือกับโรงเรียนดนตรีเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี จัดทำสัญญาธุรกิจแฟรนไชสเปนท่ีแรก  
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จากที่กลาวขางตน คณะดุริยางคศาสตร มีขอจำกัดเรื ่อง อาคารสถานที่เรียน หองฝกซอมดนตรี             
หองแสดงดนตรี/ผลงาน หองสมุด ไมเพียงพอกับความตองการใชงาน เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษา อาจารย 
และบุคลากร รวมถึงขาดพื้นที่จัดกิจกรรม สันทนาการ สำหรับนักศึกษา การบริหารของคณะฯ งบประมาณ
รายรับและรายจายสวนใหญมาจากเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณแผนดินในอัตราที่คอนขางนอยเมื่อเทียบกับเงินรายได หรือไมไดรับในบางปงบประมาณ  
โดยการบริหารงานทั่วไปใชกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และกฎระเบียบกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงท่ี
เก่ียวของ 

ในป พ.ศ. 2563 คณะฯ ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
(EdPEx200) รุนท่ี 8 และมีนโยบายเตรียมความพรอมใหคณะฯ เขารับการประเมินในระดับคะแนน 300 ตอไป 

  
สถานการณและความตองการคณะดุริยางคศาสตร 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไดระดมความคิดเห็นของสถานการณและความตองการคณะ        
ดุริยางคศาสตรในประชุมเมื่อวันจันทรที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. โดยประชุมในรูปแบบ
ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM สรุปไดขอคิดเห็น ดังนี้ 

การบริหารองคกร 
1. มีความรูความสามารถดานธุรกิจ การตลาด และมีความเขาใจในศิลปะและศิลปน เขาใจการ

เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดนตรี มองเห็นโอกาสใหการสรางรายได 
2. มีนโยบายการวางตำแหนงและทิศทางของคณะในอนาคต หลักสูตร การบริการ และการใช

เทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาหลักสูตรรวมกับหนวยงานภายนอก  
3. มีวิธีการสื่อสารวิสัยทัศนของคณะฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การผลิตผล

งานวิจัย/ตำแหนงทางวิชาการ ทัศนคติ ความรูความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลย ี
4. มีนโยบายหรือการผลักดันใหบุคลากรทุกคนเห็นภาพองคกรเดียวกัน และเนนการปฏิบัติงานเพ่ือให

เกิดความสำเร็จแกองคกร การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร 
5. มีความรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก รับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหทุกคนแสดง

ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการลงมือทำ 
 

การบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา และงานวิจัย 
6. มีนโยบายการรับนักศึกษาใหม จากชองทางอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากระบบ TCAS  
7. มีนโยบายผลักดันใหมีการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Ethnomusicology เนื่องจากท่ีผาน

มาคณะฯ มีขอจำกัดเรื่องอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
8. มีนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาชาวตางชาติทุกระดับ 
9. มีวิธีการสื่อสารกับนักศึกษา ในการแกไขปญหาใหกับนักศึกษา หรือลงโทษในกรณีทำผิดกฎระเบียบ 

และมีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาท่ีใหความเปนธรรม  
10. มีแนวทางในการสรางเครือขายศิษยเกา รวมถึงที่ปรึกษาในเรื่องตาง ๆ กับนักศึกษา เชน อาชีพ

ภายหลังสำเร็จการศึกษา 
11. มีนโยบายท่ีผลักดันเรื่องมาตรฐานสากลของผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค 
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12. มีนโยบายสนับสนุนงานบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับอัตลักษณความเปนไทย มีเอกลักษณเฉพาะ
ตามสาขาวิชาในหลักสูตรใหม หรือการบูรณาการวิชาการองคความรูระหวางศาสตรตาง ๆ ตาม
พันธกิจท่ีคณะฯ กำหนดไว  

13. มีนโยบายบูรณาการระหวางสาขาวิชาตาง ๆ ภายในคณะ และกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาได
แสดงผลงานสูคนภายนอกไดเห็นศักยภาพของคณะ 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

14. มีนโยบายใหความสำคัญกับระบบการประเมิน KPI ของบุคลากร 
15. มีนโยบายการบริหารดานอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ภาระงาน ลดความซ้ำซอน

ในการทำงาน 
16. มีนโยบายสนับสนุนใหอาจารยทำผลงานวิชาการตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
17. มีนโยบายการปฏิบัติอยางเทาเทียมระหวางบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การสรางขวัญ

และกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
การเงิน 

18. มีนโยบายการบริหารหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับตนทุนอยางคุมคา 
19. มีนโยบายใหความสำคัญกับการสรางรายไดจากชองทางอ่ืนนอกเหนือจากรายไดจากคาธรรมเนียม

การศึกษา เชน การเพิ่มจำนวนผูเรียนผานโครงการ Silpakorn Music Plus Academy มากข้ึน 
เพ่ือสรางนักเรียนดนตรีท่ีสนใจศึกษาตอในคณะฯ และสรางรายไดใหคณะฯ  
 
กายภาพและส่ิงแวดลอม 

20. มีนโยบายการบริหารทรัพยากรทางกายภาพใหเต็มประสิทธิภาพ สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
รวมถึงการเพิ่มพื้นที่การเรียนการสอน เชน การกอสรางอาคารใหมเพื่อรองรับการเปดหลักสูตร
ใหม และพ้ืนท่ีใชสอยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
--------------------------- 

 
 


