รายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร(มคอ.7)/
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี ตะวันตก
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจําปี การศึกษา 2558
(1 สิ งหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
วันทีจัดทําข้อมูล 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันทีปรับปรุ งข้อมูล 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2559

คํานํา
การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าดนตรี ต ะวันตก
วิท ยาลัย การดนตรี เป็ นกลไกสํา คัญในการสร้ างคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาให้เป็ นที น่ าเชื อถื อแก่
ประชาคมซึ งมีความจําเป็ นต้องดําเนิ นการอย่างสมําเสมอและก้าวให้ทนั ต่อความเปลียนแปลงของเกณฑ์ที
ได้รับการพัฒนาอย่างสมําเสมอตามสภาวะของสังคมทีมีความก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
การประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาของหลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิช าดนตรี ตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี ได้นาํ แนวทางการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาตามคู่ มือการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ทีใช้องค์ประกอบ ตัวชีวัด และเกณฑ์การประเมินภายใน ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุ ดมศึ ก ษา (สกอ.) การรายงานผลการดํา เนิ นงานฉบับ นี อยู่ในช่ วงระยะเวลาดํา เนิ นการ
ประจําปี 2558 (กรกฎาคม 2558 – สิ งหาคม 2559) มีสาระสําคัญประกอบด้วย ข้อมูลทัวไปของสาขาวิชา
ดนตรี ตะวันตก ข้อมูลอาจารย์ การพัฒนานิ สิตและบัณฑิ ต องค์ประกอบ การบริ หารหลักสู ตร และตัวบ่งชี
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาจากผูป้ ระเมิ นเพือเป็ นข้อมูลในการเขี ยนรายงานการประเมิ นตนเองระดับ
สาขาวิชาและทิศทางการพัฒนาของหลักสู ตร
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี หวังเป็ นอย่างยิงว่า
รายงานผลการประเมินตนเองในครังนี จะทําให้ทราบถึ งผลการปฏิ บตั ิงานทีผ่านมาว่ามีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลระดับใดเพือเป็ นแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพของหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
ดนตรี ตะวันตกต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่ วมมือ เอืออํานวยความสะดวกในการดําเนิ นงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

สารบัญ
หน้ า
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
หมวดที 2 อาจารย์
หมวดที 3 นิสิตและบัณฑิต
หมวดที 4 ข้อมูลสรุ ปรายวิชาของหลักสู ตรและคุณภาพการสอนในหลักสู ตร
หมวดที 5 การบริ หารหลักสู ตร
หมวดที 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับคุณภาพหลักสู ตรจากผูป้ ระเมินอิสระ
หมวดที 7 แผนการดําเนิ นการเพือพัฒนาหลักสู ตร
สรุ ปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา

1
23
37
57
83
88
94
96

รายงานผลการดําเนินงานการของหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555)
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

หมวดที1
ข้ อมูลทัวไป
หลักสู ตร
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ระดับคุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสู ตร 25491741110357
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
มคอ. 2

ปัจจุบัน

1. รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ

1. รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ

2. รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

2. รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

3.ผศ.ดร.มนสิ การเหล่าวานิช

3.ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่าวานิ ช

1

หมายเหตุ
(ระบุครังที/วันทีให้ ความเห็นชอบ/
อนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย)
ได้ความเห็นชอบ/อนุมตั ิจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครังที3
เมือวันที15 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2555
- คณะกรรมการประจําหลักสู ตรมี
มติในทีประชุมให้รับอาจารย์ใหม่
ซึ งมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ คือ
ปริ ญญาเอกสาขาวิชาดนตรี เพือเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสู ตรแล้ว เมือ1
กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ ดร.พิมลมาศ
พร้อมสุ ขกุล แต่เนืองจากอายุการ
ทํางานยังไม่ถึง 9 เดือน จึงยังไม่
สามารถแต่งตังเป็ นอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรได้
- คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
และคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
การดนตรี ได้อยูร่ ะหว่างเร่ งรัด

พัฒนาให้คณาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริ ญญาเอกเพือเป็ นศักยภาพ
ให้แก่หลักสู ตร และคาดว่า ปี
การศึกษา 2559 จะมีอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรครบตามเกณฑ์ทีกําหนด
โดยที ดร.อนุ รักษ์ บุญแจะ ได้จบ
การศึกษาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขา
ดนตรี ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เมือปี การศึกษา 2558 จึงทําให้ไม่
ทันต่อการเสนอชือแต่งตังเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสู ตร
สถานทีจัดการเรียนการสอน

ชัน 11 – 16 อาคารอาคารพระยาสุ รวงศ์วฒั นศักดิ (อาคาร 27) วิทยาลัยการดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
1. รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
2. รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
3. ผศ.ดร.มนสิ การเหล่าวานิช

2

แบบรายงาน ข้ อมูลอาจารย์ ประจําหลักสู ตร (ตามทีเสนอใน มคอ.2)
ลําดับ
1

2

ชือ – นามสกุล
ดร.มนัส วัฒนไชยยศ

ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
-ปร.ด.
-ศศ.ม.
-ค.บ.
-Ph.D.
-M.A
-K.C.M.

3

ดร.มนสิ การ เหล่าวานิช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
-การศึกษาเพือ
พัฒนาท้องถิน
-ดนตรี วทิ ยา
-ดนตรี ศึกษา
- Music
Comparative
-Musicology
-Music
-ดนตรี ศึกษา

-ปร.ด.
-ศศ.ม
-ด.บ

-ดนตรี ปฏิบตั ิ
-ดนตรี ปฏิบตั ิ

3

สําเร็ จการศึกษา
สถาบัน
-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
-Sussex College,

ปี พ.ศ.
2554

อายุงาน
40 ปี

2542
2522
2530
2529
2513

5 ปี

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2554

10 ปี

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548
2545

-Kent State University
-Royal Conservatory of Music

แบบรายงาน ข้ อมูลอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร (ตามทีเสนอใน มคอ.2)
ลําดับ
1

2

ชือ – นามสกุล
ดร.มนัส วัฒนไชยยศ

ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
(ทุกระดับการศึกษา)
-ปร.ด.
-ศศ.ม.
-ค.บ.
-Ph.D.
-M.A
-K.C.M.

3

4

5

ดร.มนสิ การ เหล่าวานิช

นายบรรจง ชลวิโรจน์

ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา
-การศึกษาเพือ
พัฒนาท้องถิน
-ดนตรี วทิ ยา
-ดนตรี ศึกษา
-Music
Comparative
-Musicology
-Music
-ดนตรี ศึกษา

-ปร.ด.
-ศศ.ม
-ด.บ
ศศ.ม.
กศ.บ.

-ดนตรี ปฏิบตั ิ
-ดนตรี ปฏิบตั ิ
-วัฒนธรรมศึกษา
-ดุริยางคศาสตร์

-ปร.ด.
- ศศ.ม.
- ค.บ.

-ดนตรี ศึกษา
-วัฒนธรรมดนตรี
-ดนตรี ศึกษา
4

สําเร็ จการศึกษา
สถาบัน
-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
-Sussex College,

ปี พ.ศ.
2554

อายุงาน
40 ปี

2542
2522
2530
2529
2513

5 ปี

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

2554

10 ปี

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา

2548
2545
2542

40 ปี

-Kent State University
-Royal Conservatory of Music

2522
2558
2545
2529

29 ปี

แบบรายงาน ข้ อมูลอาจารย์ ผู้สอน (เป็ นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจําปี การศึกษา 2558)
สําเร็ จการศึกษา
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
ลําดับ
ชือ – นามสกุล
สาขาวิชา
วิชาการ
(ทุกระดับการศึกษา)
สถาบัน
1

ดร.โกวิท ขันธศิริ

รองศาสตราจารย์

-Ph.D
-M.A
-K.C.M

2

ดร.มนัส วัฒนไชยยศ

รองศาสตราจารย์

- ปร.ด.
- ศศ.ม.
- กศ.บ.

3

ดร.มนสิ การ เหล่าวานิช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ - ปร.ด.
- ศศ.ม.
- ด.บ.

-Music Comparative -Sussex College of Technology ,
-Musicology
UK.
- Kent State University , Ohio USA
-Music
-Royal Conservatory of Music ,
Natherland
-การศึกษาเพือการ -มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
พัฒนาท้องถิน
เจ้าพระยา
-ดนตรี วทิ ยา
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-ดุริยางคศาสตร์
-มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร
(เกียรตินิยมอันดับ ๒)
-ดนตรี ศึกษา
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-ดนตรี ปฏิบตั ิ
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-การแสดงดนตรี
-มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

ปี พ.ศ.
2530
2529
2513

อายุงาน

2550
2542
2522

2555
2548
2545

10 ปี

4

ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ

อาจารย์

- ปร.ด.
- ศศ.ม.
- ค.บ.

-ดนตรี ศึกษา
-วัฒนธรรมดนตรี
-ดนตรี ศึกษา

-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
-วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิ โ รฒ
ประสานมิตร

2558
2552
2549

6 เดือน

-มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา
-สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-วัฒ นธรรมศึ ก ษา- -มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วัฒนธรรมการดนตรี -สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-ดนตรี ศึกษา

2552

4 ปี

2543
2553
2542

4 ปี

5

ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล

อาจารย์

- ปร.ด.
- ศศ.ม.
- ศป.บ.

- ดนตรี
- ดนตรี ศึกษา
- ดุริยางคศาสตร์

6

นายสมภาศ สุ ขชนะ

อาจารย์

-ศศ.ม
-ค.บ.

-ดนตรี ศึกษา
-ดนตรี ศึกษา

7

นายพนัง ปานช่วย

อาจารย์

-ศศ.ม.
-ค.บ.

6

29 ปี
2545
2529

แบบรายงาน ข้ อมูลอาจารย์ ผู้สอน (ทีเป็ นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปี การศึกษา 2558)
ลําดับ
1

ชือ – นามสกุล
ดร.กานต์ยพุ า จิตติวฒั นา

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ(ทุกระดับการศึกษา)

อาจารย์

-ปร.ด.

นายวรสรณ์ เนตรทิพย์

อาจารย์

สําเร็ จการศึกษา
สถาบัน
ปี พ.ศ.
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2552

-วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีศึกษา
- ชีวเคมี
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- สาธารณสุ ขศาสตร์
-มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(ปั จจุบนั เป็ นผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายวิจยั วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล)

- วท.ม.
- วท.บ.

2

สาขาวิชา

- วท.ม.

- สาขาวิชาการวิจยั
- มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ รวิโรฒ

7

2543
2538

2554

ตัวบ่ งชี 1.1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑ์ การประเมิน
1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร
2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารย์ประจําหลักสู ตร จํานวน3คนดังรายละเอียดทีระบุ
ไว้ในแบบรายงานข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสู ตร
อาจารย์ประจําหลักสู ตรเป็ นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
ทัง 3 คน จําแนกตามตําแหน่งวิชาการและวุฒิการศึกษา ดังนี
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรทีดํารงตําแหน่งวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกทีตรงกับสาขาวิชาของ
หลักสู ตร จํานวน 2 คน ได้แก่
1) รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
2) รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
2. อาจารย์ประจําหลักสู ตรทีดํารงตําแหน่งวิชาการระดับ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกทีตรงกับสาขาวิชาของ
หลักสู ตรได้แก่
1) ผศ.ดร.มนสิ การิ เหล่าวานิ ช
ทังนีทุกท่านมีประสบการณ์ในการทําวิจยั และ
มีผลงานทีเชี ยวชาญในแขนงตนเอง (รายละเอียดทีระบุไว้
ในแบบรายงานข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสู ตร)
อาจารย์ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเป็ นอาจารย์ ป ระจํา ของ
มหาวิทยาลัย ทัง 5 คน จําแนกตามตําแหน่ งวิชาการและวุฒิ
การศึกษา ดังนี
1.อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที ดํา รงตํา แหน่ ง วิ ช าการ
ระดับรองศาสตราจารย์ มีวุฒิปริ ญญาเอกทีตรงกับสาขาวิชา
ของหลักสู ตร จํานวน 2 คน ได้แก่
1) รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
2) รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
2.อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที ดํา รงตํา แหน่ ง วิ ช าการ
ระดั บ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ มี วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกที ตรงกั บ
สาขาวิชาของหลักสู ตร จํานวน 1 คน ได้แก่
1) ผศ..ดร.มนสิ การเหล่าวานิช
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4

คุณสมบัติของอาจารย์ผสู ้ อน

5

คุณสมบัติของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที
ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ

ผลการดําเนินงาน
3.อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที ไม่ ไ ด้ ด ํา รงตํา แหน่ ง
วิชาการมี วุฒิปริ ญญาเอกที ตรงกับสาขาวิชาของหลัก สู ตร
ได้แก่
1) อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
4.อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รที ดํา รงตํา แหน่ ง วิ ช าการ
ระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโททีตรงกับสาขาวิชา
ของหลักสู ตร จํานวน 1 คน ได้แก่
1) ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์
ทังนี ทุกท่านมีประสบการณ์ในการทําวิจยั และมีผลงานที
เชียวชาญในแขนงตนเอง (รายละเอียดทีระบุไว้ในแบบ
รายงานข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสู ตร)
1.อาจารย์ผูส้ อนทังอาจารย์ป ระจํา และอาจารย์พิ เศษมี วุฒิ
การศึ ก ษาทังในระดับ ปริ ญญาโทและปริ ญ ญาเอกมี ค วาม
เชียวชาญชํานาญการตรงตามหลักสู ตรและรายวิชาทีสอน
2.อาจารย์ผูส้ อนทุ ก คนมี วุฒิตงแต่
ั ป ริ ญญาโทขึ นไปและมี
อาจารย์1คน กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกได้แก่ อาจารย์
พนัง ปานช่วย
3.อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนมีประสบการณ์การสอนทังในระบบ
และนอกระบบไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(รายละเอียดทีระบุไว้ในแบบรายงานข้อมูลอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร)
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พ นธ์ หลักเป็ นอาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน จําแนกตามตําแหน่งวิชาการและ
วุฒิการศึกษา ดังนี
1.อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักทีดํารงตําแหน่งวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ มีวุฒิปริ ญญาเอกทีตรงกับสาขาวิชา
ของหลักสู ตร จํานวน 2 คน ได้แก่
1) รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
2) รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
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ผลการดําเนินงาน
2.อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักทีดํารงตําแหน่งวิชาการ
ระดั บ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ มี วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกที ตรงกั บ
สาขาวิชาของหลักสู ตร จํานวน 1 คน ได้แก่
1) ผศ..ดร.มนสิ การเหล่าวานิช
3.อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หลักที ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ ง
วิชาการมี วุฒิปริ ญญาเอกที ตรงกับสาขาวิชาของหลัก สู ตร
ได้แก่
1) อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
2) อ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล
ทังนี ทุ กท่านมีประสบการณ์ ในการทําวิจยั และมี ผลงานที
เชี ยวชาญในแขนงตนเอง (รายละเอี ย ดที ระบุ ไ ว้ใ นแบบ
รายงานข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสู ตร)

6

คุณสมบัติของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)

*** อาจารย์ป ระจํา ที ดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1) ผศ.ดร มนสิ การเหล่าวานิ ช
*** อาจารย์ประจําทีมีวุฒิปริ ญญาเอกขึนไป
1) อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
2) อ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล

7

คุณสมบัติของอาจารย์ผสู ้ อบ
วิทยานิพนธ์

*** อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ทีเป็ นอาจารย์ประจําทีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
1) รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
2) รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
*** อาจารย์ป ระจํา ที ดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1) ผศ.ดร มนสิ การเหล่าวานิ ช
*** อาจารย์ประจําทีมีวุฒิปริ ญญาเอกขึนไป
1) อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
2) อ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล
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8

การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

9

ผลการดําเนินงาน
*** อาจารย์ร่วมสอบ
1) อาจารย์วาปี คงอินทร์ รองคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
2) อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถือน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการดนตรี
อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ทุกคนมีประสบการณ์ในการทํา
วิจยั
นักศึกษาทีจบการศึกษา ทุกคนจะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร ทีอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
ในปี การศึกษา 2558 มีนกั ศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงาน
จํานวน 6 คน ด้วยกัน
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน

ภาระงานอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์มีผลงานวิจยั อย่างต่อเนื องและ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี สมําเสมอ ได้แก่
ผลงานวิจยั อย่างต่อเนื องและ
1. รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ
สมําเสมอ
2. ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่าวานิช
11 การปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาทีกําหนด

มีการปรับปรุ งหลักสู ตรเดิ มปี 2549 ได้พฒั นามาเป็ นกรอบ
มาตรฐานวิ ช าชี พ (TQF) มาเป็ นหลัก สู ต รปี 2554 และ
ครบรอบการปรับปรุ งในปี 2558โดยได้ความเห็ นชอบจาก
สภาวิชาการ ในการประชุ มครั งที 1 เมือวันที9 เดื อน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ได้ความเห็นชอบ/อนุ มตั ิจากสภาการ
ประชุมครังที 3 เมือวันที 15 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2555

หมายเหตุ
1. หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ประเมินองค์ประกอบที 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ
และข้อ 11
2. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณี ทีคุ ณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยด้วย
11

หมายเลข
CM-WM 1.1-1
CM-WM 1.1-2
CM-WM 1.1-3
CM-WM 1.1-4
CM-WM 1.1-5
CM-WM 1.1-6

รายการเอกสารหลักฐาน
มคอ. 2 : คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักหลักสู ตร และอาจารย์ผสู ้ อน
คําสังอาจารย์ผสู ้ อนในระดับปริ ญญาโท ปี การศึกษา 2558
คําสังแต่งตังคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
คําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาปี การศึกษา 2558
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร

สรุ ปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่ งชี 1.1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี
เป้ าหมาย
1.1
- บัณฑิตศึกษา 11 ข้อ

ผลการดําเนิ นงาน
10 ข้อ

22

การบรรลุเป้ าหมาย
 บรรลุ/ผ่าน

üไม่บรรลุ/ไม่ผา่ น

หมวดที 2 อาจารย์
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชีต่ อไปนี
การบริหารอาจารย์
2.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ (ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริ หารอาจารย์ ตัวชีวัดที
4.1 การบริ หารอาจารย์)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี )

การรับและ

คณะได้ก ํา หนดขันตอนในการรั บ สมัค รอาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รไว้อ ย่า งชัด เจนและ

แต่งตังอาจารย์

กําหนดให้มีการประชุ มสาขาเพือกําหนดคุ ณสมบัติทงด้
ั านคุ ณวุฒิ ผลการศึ กษา ความรู ้

ประจําหลักสู ตร

ความสามารถประสบการณ์ทีสอดคล้องกับความต้องการของหลักสู ตร
มีการตรวจสอบจากฝ่ ายวิชาการของคณะ เพือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของคุ ณ วุ ฒิ ตํา แหน่ ง วิ ช าการผลงานทางวิ ช าการ ความเชี ยวชาญ แล้ว เสนอชื อให้
คณะกรรมการบริ หารตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
จากปี การศึ ก ษา 2555 – 2556ที หลัก สู ตรได้ดาํ เนิ นการตังแต่ง อาจารย์ป ระจํา
หลัก สู ต ร ที ปรากฏใน มคอ. 2 และการรั บ รองจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสู ตรแล้ว ทางหลักสู ตรมีระบบ
การแต่งตังอาจารย์ประจําหลักสู ตร ดังนี
1. เสนอรายชื ออาจารย์ป ระจํา หลัก สู ตรมายัง ฝ่ ายวิช าการของคณะโดยจะต้อ ง
พิจารณาอาจารย์ประจําหลักสู ตร จากคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความ
เชี ยวชาญ การดําเนิ นการจะกระทําเมือหลักสู ตรมีจาํ นวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรตํากว่า
เกณฑ์
2. ฝ่ ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถู กต้อง เหมาะสม ของคุ ณวุฒิ
ความเชี ยวชาญในหลัก สู ต ร หากพบความไม่ ค วามถู ก ต้อ งเหมาะสมจะส่ ง กลับ ให้
สาขาวิชาพิจารณาใหม่ หากถูกต้องฝ่ ายวิชาการจะดําเนิ นการนําเสนอให้คณะกรรมการ
บริ หารคณะให้ความเห็นชอบตามลําดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือขออนุมตั ิต่อไป
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3. ประชุ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพือรายงานผลการเพิมรายชื ออาจารย์ประจํา
หลักสู ตรและปรับวุฒิการศึกษา
ซึ งในปี การศึกษา 2558 หลักสู ตรได้ดาํ เนิ นประชุ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรและ
อาจารย์บริ หารหลักสู ตรทุกท่าน เพือทบทวนระบบการแต่งตังอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้
เป็ นไปตามตัวบ่ งชี ที 1.1 การบริ หารจัดการหลัก สู ตรตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ตรที
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ งจากการทบทวนและวิเคราะห์รายละเอียดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสู ตร พบว่า
หลักสู ตรจะต้องเร่ งดําเนินการแต่งตังอาจารย์ประจําหลักสู ตรใหม่ เนืองจากจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีเพียง 3 คน ทังนี สาขาวิชาจึงเร่ งดําเนินการแต่งตังอาจารย์
ประจําหลักสู ตรทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพิมเติม ให้ครบ 5 คน คณะกรรมการประจํา
หลักสู ตรมีมติในทีประชุมให้รับอาจารย์ใหม่ซึงมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ คือ ปริ ญญาเอก
สาขาวิชาดนตรี เพือเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรแล้ว เมือ1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ ดร.
พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล แต่เนื องจากอายุการทํางานยังไม่ถึง 9 เดือน จึงยังไม่สามารถ
แต่งตังเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรได้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยการดนตรี ได้
อยูร่ ะหว่างเร่ งรัดพัฒนาให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกเพือเป็ นศักยภาพให้แก่
หลักสู ตร และคาดว่า ปี การศึ กษา 2559 จะมี อาจารย์ประจําหลักสู ตรครบตามเกณฑ์ที
กําหนด โดยที ดร.อนุ รัก ษ์ บุ ญแจะ ได้จบการศึ กษาปรั ช ญาดุ ษฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล เมือปี การศึกษา 2558 จึงทําให้ไม่ทนั ต่อการเสนอชื อแต่งตัง
เป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร
โดยปั จ จุ บ ัน หลัก สู ต รได้ มี ร ะบบกลไกและเร่ ง พัฒ นาศัก ยภาพคุ ณ อาจารย์
ซึ งในขณะนี มี อาจารย์ใ นหลัก สู ตรที กํา ลัง ศึ ก ษาต่ อในระดับ ดุ ษ ฎี บ ัณฑิ ต ที คาดว่า จะ
สามารถเป็ นศักยภาพให้กบั หลักสู ตรได้ภายในปี การศึกษา 2560 – 2561 ได้แก่ อาจารย์
พนัง ปานช่ วย อาจารย์เอกชัย พุหิรัญ อาจารย์สุ ข นิ ษ ฐ์ สะสมสิ น อาจารย์ส รี วนั ท์
วาทะวัฒนะ อาจารย์ณฐั ศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และ อาจารย์ธีรวัฒน์ วัฒนประภาเมธี รัฐ
โดยหลักสู ตรได้มีการวางระบบกลไกในการแต่งตังอาจารย์ประจําหลักสู ตร ปี
การศึกษา 2559 คือ
1. เร่ งดําเนินการเสนอชื อ ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล เป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร
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การบริ หาร
อาจารย์

โดยเสนอผ่าน วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิ ตวิทยาลัย สภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการเสนอรายละเอียดถึง สกอ.ให้เสร็ จสิ นภายใน เดือนตุลาคม 2559
2. เร่ งดําเนิ นการเสนอชื อ ดร.อนุ รักษ์ บุญแจะ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรโดย
เสนอผ่า น วิท ยาลัย การดนตรี บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย สภาวิช าการ และ สภามหาวิ ท ยาลัย
ดําเนินการเสนอรายละเอียดถึง สกอ.ให้เสร็ จสิ นภายใน เดือนตุลาคม 2559
3. วางระบบกลไกในการปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสู ตรใหม่
(CM-WM 4.1-1)
หลักสู ตร มีระบบและกลไกการบริ หารอาจารย์ โดยสาขาวิชาดําเนิ นการสํารวจ/
วิเคราะห์ อัต รากํา ลัง ในช่ วงระยะเวลา 5 ปี และวางแผนเพื อรองรั บ อัตรากํา ลัง แทน
อาจารย์ทีเกษียณอายุ อาจารย์ลาศึกษาต่อหรื อลาออก และวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับภาระงานสอน
ของสาขาวิชาตามรายละเอียดของหลักสู ตร โดยสาขาวิชาเริ มจากการประชุ มร่ วมกันเพือ
พิ จ ารณาวิ เ คราะห์ อ ัต รากํา ลัง ภาระงานสอนขันตํา การพิ จ ารณาสมรรถนะในการ
ปฏิ บตั ิ การสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ เพือวางแผนและกํากับการพัฒนาคุ ณภาพ
ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทังนี ประธานหลักสู ตร ได้ชีแจงถึ งข้อกําหนดภาระงานเกี ยวกับบทบาทหน้าที
และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสู ตร อาจารย์บริ หารหลักสู ตร และอาจารย์
ผูส้ อนในระดับปริ ญญาโทให้แก่ อาจารย์ทุกท่านรับทราบ โดยอาจารย์ประจําหลักสู ตร
อาจารย์บริ หารหลักสู ตร จะต้องเป็ นผูด้ าํ เนิ นการบริ หาร กํากับ ติดตามผลการดําเนิ นงาน
ของหลักสู ตรทังในด้านการการเรี ยนการสอนการพัฒนาหลักสู ตร และติดตามประเมินผล
หลักสู ตร ซึ งระบบในการบริ หารอาจารย์นนั สาขาวิชาดําเนินการดังนี
- ภาระงานสอนนัน ให้อาจารย์ผสู ้ อนยึดภาระงานสอนของระดับปริ ญญาตรี เป็ น
หลักในการประเมินการสอนขันตํา โดยอาจารย์ทุกท่านสอนไม่ตากว่
ํ า 12 ชัวโมง/สัปดาห์
หากอาจารย์ทีดํารงตําแหน่งทางการบริ หาร สามารถมีภาระงานสอนให้แก่อาจารย์ทุกท่าน
ไม่ตากว่
ํ า 9 ชัวโมง/สัปดาห์
- การจัด อาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าที เปิ ดเรี ยนในภาคเรี ย นที 1/2558โดย
หลักสู ตรพิจารณาคุ ณสมบัติผูส้ อนตามสาระของรายวิชาทีสอดคล้องกับคุ ณวุฒิทางการ
ศึกษาและความเชียวชาญและประสบการณ์ในการสอน ซึ งในภาคเรี ยนที 2/2558หลักสู ตร
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ได้มี การทบทวนการจัดอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบรายวิช า โดยนํา เกณฑ์ก ารประกันคุ ณภาพ
เกียวกับคุณสมบัติอาจารย์ผสู ้ อนในระดับปริ ญญาโทมาพิจารณาและนําไปใช้ในปี ต่อๆไป
ด้วย อาจารย์ทุกท่านในหลักสู ตรจะต้องรั บทราบและดําเนิ นงานต่าง ๆ เพือการพัฒนา
รายละเอี ยดของหลักสู ตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิเช่ น การ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา ก่อนเปิ ดสอนในแต่ละภาคเรี ยน กํากับ
และติดตามการจัดการสอนและการประเมินผลการเรี ยนการสอน การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนิ นการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุ ดภาคการศึกษา การจัดให้มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ผลการเรี ยนรู ้ ในระหว่างปี
การศึกษา และการจัดให้ทาํ รายงานผลการดําเนินการของหลักสตรู (มคอ.7) ภายใน 60 วัน
หลังสิ นสุ ดปี การศึกษา เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิชาการ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาและดูแลควบคุมวิทยานิพนธ์
(รายงานการประชุม,CM-WM 4.1-2)

การส่ งเสริ มและ
พัฒนาอาจารย์

หลักสู ตร มี ระบบและกลไกการส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ โดยมี การประชุ ม
อาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ทุกท่าน ให้ร่วมระดมความคิดเห็นในเรื องการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ โดยอาจารย์แต่ละท่านสามารถขออนุ มตั ิจากสาขาวิชา และคณะเพือ
ไปร่ วมประชุ ม อบรม สัมมนาตามความต้องการของตนเองแต่อยูใ่ นขอบข่ายทีเกียวข้อง
เพือส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และผลักดันให้
อาจารย์ก้า วสู่ ก ารได้รั บ ตํา แหน่ ง ทางวิช าการ โดยรายละเอี ย ดในการประชุ ม นัน จน
นําไปสู่ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ในปี การศึกษา 2558 หลักสู ตรได้ทบทวนการกระตุ น้ การพัฒนาตนเองและการ
เตรี ยมความพร้ อมให้อาจารย์ทุกท่านในหลักสู ตรต้องเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรื อวิชาชี พ อย่างน้อยปี ละหนึ งครัง และหากทางสาขาวิชาได้รับข่าวสารในการพัฒนาบุ
คลาการทางด้ า นต่ า งๆ จะมี ก ารแจ้ง ข้อ มู ล ให้ อ าจารย์ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบอย่ า งทัวถึ ง
นอกจากนี หากทางหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เจ้า พระยาได้มี ก ารจัด
โครงการ/กิจกรรมทีเป็ นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ทางสาขาวิชาก็ได้ส่งอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่ วม ทังการเข้าร่ วมนันจะผ่านการสอบถามมาจากคณะ
และนําส่ งต่อหน่วยงานทีจัดโครงการนัน ซึ งโครงการ/กิจกรรมทีทางมหาวิทยาลัยจัดขึน
ทังหมดจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่ วมจึงทําให้ทางสาขาวิชาประหยัดงบประมาณ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี )
และโดยจะต้องผ่านการพิจารณาและความประสงค์รูปแบบการจัดส่ ง
ซึ งจากการทบทวน การกํากับ และการประชาสัมพันธ์ดงั ข้างต้นนัน ทําให้ในปี
การศึกษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนของหลักสู ตรเข้าร่ วมโครงการ
ทางด้านการพัฒนาตนเอง
*** อีกทังท่านคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ยังได้แจ้งในทีประชุ มคณาจารย์เรื องการ
ทําผลงานทางวิชาการ หากอาจารย์ท่านใดประสงค์ทีจะทําผลงานวิจยั /ผลงานทางวิชาการ
ให้แจ้งกับคณะ เพือจัดตาราง และลดภาระงานให้เหมาะสมCM-WM 4.1-3
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในปี การศึกษา 2558
* รศ.ดร.โกวิ ท ย์ ขั น ธศิ ริ เข้า ร่ ว มแสดงในการแสดงดนตรี ไทยโดยครู อ วุ โ สแห่ ง
รัตนโกสิ นทร์ ในโครงการเฉลิ มพระเกี ยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนืองในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559
* รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ อุปนายกสมาคมครู ดนตรี (ประเทศไทย)
ได้รับรางวัล Artistic Excellence Award 2016 จากมูลนิธิปิยะพันธ์ สนิทวงศ์
เมือวันที 1 พฤษภาคม 2559
* ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ และอาจารย์ พนัง ปานช่ วยเดินทางไปเพือเข้าร่ วมการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ในงาน 32ndISME World Conference
on Music Education ในหัวข้อ “ The Study The Organizational Conditions and
Formulating Strategies : A Case Study of The Western Music Department , College of
Music , Bansomdejchaopraya Rajabhat University. ”
*คณาจารย์เข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง การสอนดนตรี แจ๊สผ่านการเต้น เล่น ร้อง ใน
แบบออร์ ฟ Teaching Jazz Through Play, Sing and Dance in ORFF Schulwerk”โดย
อาจารย์ Doug Goodkin ระหว่างวันที 28-30 มีนาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่ าวานิช
2. ดร.พิมลมาศ พร้ อมสุ ขกุล
3. อ.พนัส ต้องการพานิช
4. อ.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี )
*โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ” ระหว่างวันที 8 – 9 มิถุนายน
2559 ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผเู ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. ผศ.เอกชัย พุหิรัญ
2. ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่ าวานิช
3. ดร.พิมลมาศ พร้ อมสุ ขกุล
4. อ.ภาคภูมิ เตียวงษ์สุวรรณ์
5. นางสาวริ นฤทัย พินิจ
* โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนบทความวิจยั และการใช้โปรแกรมตรวจการลอก
เลียนวรรณกรรม ในวันที 23 กรกฎาคม 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีผเู ้ ข้าร่ วม ได้แก่
1. รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
2. ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล
3. นางสาวริ นฤทัย พินิจ
4. นางสาววนิดา เจียมจิตร
* ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่ าวานิช เข้าร่ วมการสัมมนาโครงการวิจยั เรื อง “ดนตรี สร้างสรรค์
เชิงวิชาการ” โดย ศ.ดร.ณัฐชา พันธุ์เจริ ญ ในวันที 29 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
* ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่ าวานิชเป็ นสมาชิกวงขับร้องประสานเสี ยงสวนพลูคอรัส โดยมี
ผลงานในปี ทีผ่านมาดังนี
- 26 มี.ค. 59 ขับร้องประสานเสี ยงร่ วมกับวงสวนพลูคอรัสในงานเสวนา Puey Talk 3 ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
- 31 มี.ค. 59 คอนเสิ ร์ต “สานใจอาเซี ยน” ขับร้องประสานเสี ยงร่ วมกับนักเรี ยนโรงเรี ยนรุ่ ง
อรุ ณ ณ โรงละครแห่งชาติ
- 1-2 มิ.ย. 59 ร่ วมแสดงคอนเสิ ร์ต Gob Saovanitกับวง BSO ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ง
ประเทศไทย
- 18-21 ก.ค. 59 ค่ายพัฒนาทักษะคณะนักร้องประสานเสี ยงสวนพลูประจําปี 2559 ณ
โรงแรมรี เจ้นท์ ชะอํา
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ผลการดําเนินงาน
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(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี )
*ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่ าวานิช และคณาจารย์ในหลักสู ตร เข้าร่ วม โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริ หารจัดการจริ ยธรรมในมนุษย์ เรื อง Human Subject Protective Course
and GCP โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา CM-WM 4.1-4

หมายเลข
CM-WM 4.1-1
CM-WM 4.1-2
CM-WM 4.1-3
CM-WM 4.1-4

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุม : การเร่ งรัดพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสู ตร
ผลการประเมินการสอน(ออนไลน์)
รายงานการประชุม : การส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพอาจารย์
แฟ้ มพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผลการประเมินตนเอง 2.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ (ความเชือมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริ หาร
อาจารย์ ตัวชีวัดที 4.1 การบริ หารอาจารย์)
ระดับคะแนน

คะแนน 0

คะแนน 1

ประเมินตนเอง()

คะแนน 2


คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริ หารอาจารย์ ตัวบ่งชีที 4.2 คุณภาพ
อาจารย์)
(1) ร้ อยละของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีมีวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีวุฒิปริ ญญาเอก

3

คน

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรทังหมด

3

คน

100

ร้อยละ

5

คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
ค่าคะแนนของอาจารย์ทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
(สู ตรการคํานวณตามทีระบุในหมายเหตุ)
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หมายเหตุ : ค่ าคะแนนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีมีวุฒิปริญญาเอก กําหนดดังนี
หลักสู ตรปริ ญญาตรี

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 20

หลักสู ตรปริ ญญาโท

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 60

หลักสู ตรปริ ญญาเอก

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 100

สู ตรการคํานวณค่ าคะแนน
คะแนนทีได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก

x

5

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกทีกําหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5
แบบรายงาน
วุฒิการศึกษา
ที

ชือ-สกุล

ตรี

โท

ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
เอก

น้อยกว่า
6 เดือน

6เดือนขึน
ไปแต่ไม่ถึง
9 เดือน

มากกว่า
9 เดือน

1.

รศ.ดร. มนัส วัฒนไชยยศ





2.

รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ





3.

ผศ.ดร. มนสิ การ เหล่าวานิช





กรณี อาจารย์ทีรับเข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
(เป็ นข้ อมูลที สอดคล้ องกับข้ อมูลอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ในหมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป)
(2) ร้ อยละของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีมีตําแหน่ งวิชาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.)
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีตาํ แหน่งวิชาการ

3

คน

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรทังหมด

3

คน

100

ร้อยละ

5

คะแนน

คิดเป็ นร้อยละ
ค่าคะแนนของอาจารย์ทีมีตาํ แหน่งวิชาการ
(สู ตรการคํานวณตามทีระบุในหมายเหตุ)
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หมายเหตุ : ค่ าคะแนนของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรทีมีตําแหน่ งวิชาการ กําหนดดังนี
หลักสู ตรปริ ญญาตรี

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 60

หลักสู ตรปริ ญญาโท

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 80

หลักสู ตรปริ ญญาเอก

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

ร้อยละ 100

สู ตรการคํานวณ
คะแนนทีได้=

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีตาํ แหน่งวิชาการ

x

5

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีมีตาํ แหน่งวิชาการทีกําหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม5
แบบรายงาน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

ตําแหน่ งวิชาการ
ที

ชือ-สกุล

ผศ.

รศ.

ศ.

น้อยกว่า
6 เดือน

6 เดือนขึน
ไปแต่ไม่ถึง
9 เดือน

มากกว่า
9 เดือน

1.

รศ.ดร. มนัส วัฒนไชยยศ





2.

รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ





3.

ผศ.ดร. มนสิ การ เหล่าวานิช



กรณี อาจารย์ทีรับเข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
(เป็ นข้ อมูลที สอดคล้ องกับข้ อมูลอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ในหมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป

31



(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ค่านําหนัก
0.20

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจาก

จํานวน
ผลงาน
1

คะแนน
ถ่วง
นําหนัก
0.20

การประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40

- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็ นประกาศ
ให้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที
ออกประกาศ
- ผลงานทีได้รับการจดอนุสิทธิ บตั ร

0.60

- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที 2

0.80

- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที
ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันทีออกประกาศ (ซึ งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที 1

1.00

- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
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1

1.0

ค่านําหนัก

จํานวน

ระดับคุณภาพ

ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นําหนัก

- ผลงานได้รับการจดสิ ทธิ บตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ทีหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาํ เนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรื อหนังสื อทีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรื อหนังสื อทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นาํ มาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
รวม
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรทังหมด

2

1.2
3 คน

ร้อยละของผลรวมถ่วงนําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสู ตร

ร้อยละ 40

คะแนนทีได้

5 คะแนน

แบบรายงานผลงานทีได้รับการยอมรับและเผยแพร่ ในปี การศึกษาทีรับการประเมิน
อาจารย์ประจําหลักสู ตร
1

รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ

ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ “ความรู ้เบืองต้นทางประวัติ

ค่านําหนักของผลงาน
0.20

ดนตรี ตะวันตก” วรสาร เทคโนโลยีสือสาร
ศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ น มาลา
กุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ที 22 ฉบับ
ที 1 ประจําปี การศึกษา 2558
2

ผศ.ดร. มนสิ การ เหล่าวานิช

หนังสื อ “เรี ยนรู ้จากครู เปี ยโน” ผศ.ดร.มนสิ การ
เหล่าวานิช ใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
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1.0

กรณี เป็ นผลงานวิจยั ทีได้รับการตีพิมพ์ให้รายงานข้อมูลในลักษณะการเขียนบรรณานุ กรมหรื อการ
เขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ คือ ระบุชือเจ้าของผลงาน ชือผลงาน ปี ทีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ (กกอ.ในการ
ประชุมครังที 12/2554 เมือวันที 17 พ.ย.54)
หมายเลข
CM-WM 4.2-1

CM-WM 4.2-2

รายการเอกสารหลักฐาน
บทความวิชาการ “ความรู ้เบืองต้นทางประวัติดนตรี ตะวันตก” วารสาร เทคโนโลยี
สื อสารศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ที 22 ฉบับที 1 ประจําปี การศึกษา
2558
หนังสื อ “เรี ยนรู ้จากครู เปี ยโน” ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่าวานิช

(4) จํานวนบทความของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรปริญญาเอกทีได้ รับการอ้ างอิงในฐานข้ อมูล TCI
และ Scopus ต่ อจํานวนอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
การนับบทความที ได้ รับการอ้ างอิ ง พิจารณาจาก
1.นับบทความของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรที ตีพิมพ์ ตังแต่ ปีการศึกษา 2553-2557 (5ปี ย้ อนหลัง)
2.นับเฉพาะบทความที ถูกอ้ างอิ ง (อย่ างน้ อย 1 ครั ง รวมทังการอ้ างอิ งตนเอง)
จํานวนบทความทีได้รับการอ้างอิง (5ปี ย้อนหลัง)

0

บทความ

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรทังหมด

3

คน

คิดเป็ นสัดส่ วน

0

สัดส่ วน

ค่าคะแนน

0

คะแนน

หมายเหตุ : เกณฑ์ การประเมินกําหนดดังนี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คะแนนเต็ม 5

2.5 ขึนไป

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

คะแนนเต็ม 5

3.0 ขึนไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คะแนนเต็ม 5

0.25 ขึนไป
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สู ตรการคํานวณ
อัตราส่ วนจํานวนบทความทีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนหลักสู ตร
คะแนนทีได้ = อัตราส่ วนจํานวนบทความทีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรที x 5
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
2.3 ผลทีเกิดขึนกับอาจารย์ (ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริ หารอาจารย์ ตัวบ่งชี ที 4.3 ผล
ทีเกิดกับอาจารย์)
ผลการดําเนินงาน
ปี
ข้ อมูลคู่
ปัจจุบัน
(ข้ อมูลจากปี ทีเปิ ดสอนจนถึงปัจจุบัน)
เทียบ (ถ้ ามี)
ข้ อมูล
อัตราการคงอยูข่ องอาจารย์

2554

2555

2556

2557

2558

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3.66

4.00

ความพึงพอใจของอาจารย์

อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง
ตัวบ่ งชี

1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรือง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือง 3.มี
แนวโน้ มผลการดําเนินงานทีดีในบางเรือง
4.มีแนวโน้ มผลการดําเนินงานทีดีทุกเรือง 5.มีผลการดําเนินงานโดดเด่ น)

อัตราการคงอยู่ เมือพิจารณาอัตราคงอยูข่ องอาจารย์เท่ากับร้อยละ 100 ระหว่าง ปี 2554–2558 ซึ งถือว่ามี
ของอาจารย์

แนวโน้มทีดีคงทีในช่วง 4ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยจํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรไม่ครบ
ตามเกณฑ์ ที กํา หนด ทางหลัก สู ต รได้เ ร่ ง รั ด ดํา เนิ น การเพิ มจํา นวนอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรให้ครบตามเกณฑ์ ดังทีรายงานไว้ในหมวดที 1
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ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง
ตัวบ่ งชี

1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรือง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือง 3.มี
แนวโน้ มผลการดําเนินงานทีดีในบางเรือง
4.มีแนวโน้ มผลการดําเนินงานทีดีทุกเรือง 5.มีผลการดําเนินงานโดดเด่ น)

ความพึงพอใจ

ในส่ วนของหลักสู ตรได้มีการปรับปรุ งโดยเทียบเคียงกับหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยที

ของอาจารย์

สอนด้านดนตรี ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศรวมทังการนําแนวโน้มของตลาดแรงงาน
ปั จจุบนั มาพิจารณาในการปรับปรุ งหลักสู ตรด้วย จากการทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการบริ หารหลักสู ตร สิ นปี การศึกษาตามแบบทีมหาวิทยาลัยกําหนดซึ งอยู่
ในระดับดี มีการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้เป็ นทียอมรับของผูต้ อ้ งการเข้ารับการศึกษา
อี กทังในปี การศึ กษา 2558 นี คณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี ได้ร่วมมื อกันวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนและบริ หารหลักสู ตร ดังนี
1. จัดโครงการติดตามนักศึกษาทีเรี ยนครบ 3 ภาคการศึกษา เพือเข้าสู่ กระบวนการ
จัดทําวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความร่ วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย ในการส่ งผูเ้ ชี ยวชาญด้าน
การทําวิทยานิพนธ์ และวิจยั มาเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั นักศึกษา
2. จากปั ญหาในปี การศึ กษาที ผ่านมา ที ทํา ให้นักศึ กษาไม่ สําเร็ จการศึ ก ษาตามเวลาที
กํา หนด คื อ ปั ญ หาด้า นการจัด ทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ ในปี การศึ ก ษา 2558 อาจารย์ป ระจํา
หลัก สู ต รจึ ง วางระบบกลไกและให้ ค วามสํ า คัญ ในรายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เพื อให้
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถจัดทําโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ ทีสามารถนําไปต่อ
ยอดเป็ นเล่มวิทยานิพนธ์ทีสมบูรณ์ได้
3. ในปี การศึ ก ษา 2558 อาจารย์ประจําหลักสู ตรและคณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี ไ ด้
ร่ ว มกัน จัดทํา หลัก สู ต รใหม่ คื อ หลัก สู ตร ดุ ริย างคศาสตรมหาบัณ ฑิ ต ซึ งได้ท าํ การ
วิพากษ์หลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
ทําให้ผ ลประเมิ นการบริ หารจัดการหลัก สู ตรในปี การศึ กษา 2558 มี แนวโน้มที ดี ขึ น
(CM-WM 4.3-1)

หมายเลข
CM-WM 4.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริ หารจัดการหลักสู ตร
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ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลทีเกิดขึนกับอาจารย์ (ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 4 การบริ หารอาจารย์ ตัว
บ่งชีที 4.3 ผลทีเกิดกับอาจารย์)
ระดับคะแนน

คะแนน 0

คะแนน 1

ประเมินตนเอง()

คะแนน 2


คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

หมวดที 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้ อมูลนักศึกษา
จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ ละปี การศึกษา
สินปี

ปี การศึกษาทีรับเข้ า
(ตังแต่ปีการศึกษาทีเริมใช้ หลักสู ตร)

2555

2556

2557

2558

การศึกษา
2558

2555

40
(100.00)

40
(100.00)
48
(100.00)

40
(100.00)
48
(100.00)

40
(100.00)
48
(100.00)

38
(95.00)
48
(100.00)

2556

-

2557

-

-

-

-

-

2558

-

-

-

รวม (คงเหลือ)

40

88

88

32
(100.00)
120

32
(100.00)
120

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา ได้แก่
1. ปั ญหาด้านการบริ หารจัดการเวลาในการเรี ยน เนืองจากนักศึกษาส่ วนใหญ่มีงานทํา
2. ปั ญหาทางด้านการเงิน
3. นักศึกษาทีพักการเรี ยนกลางคันหรื อขาดการติดต่อ แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการเรื องลาออก จึงยังมีชือ
ตกค้างอยูใ่ นระบบ
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3.1 การรับนักศึกษา (ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชีที 3.1 การรับนักศึกษา)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน
5.แนวปฏิบัติทดีี )

การรับนักศึกษา

หลักสู ตร มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยกําหนดรับนักศึกษา
โดยกําหนดคุณสมบัติตาม มคอ.2 ของหลักสู ตรว่าจะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ดังนี
1) เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาดนตรี
จากสถาบันอุดมศึกษา ทังในประเทศและต่างประเทศ
2) เป็ นผูส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ใ นสาขาอื นๆ แต่ ป ฏิ บ ัติ
หน้าทีเกียวกับการเรี ยนการสอนดนตรี หรื อทํากิจกรรมทีเกี ยวข้องกับการดนตรี
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสื อรับรองประสบการณ์ การทํางานมาแสดงพร้ อม
ใบสมัคร
3) ได้ระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 2.50
4) ผูส้ มัค รที มี คุ ณ สมบัติ น อกเหนื อ เกณฑ์ ที กํา หนด อาจได้รั บ การ
พิจารณาเข้าศึกษาได้ตาม
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และบัณฑิตวิทยาลัย
5) คุ ณสมบัติอืนๆ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิท ยาลัยราชภัฏบ้า น
สมเด็จเจ้าพระยา
ซึ งหลั ก สู ตรมี ก ารประชุ ม เพื อพิ จ ารณาจากความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจํา และพิจารณาแผนการ
รับนักศึ กษาและผูส้ ําเร็ จการศึกษาในระยะ 5 ปี เป็ นระบบนอกเวลาราชการ
ซึ งกําหนด ภาคการศึกษาละ 30 คนโดยขันตอนการรับนักศึกษาจะเป็ นไปตาม
ระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจําปี การศึกษา 2558 ดังนี (CMWM 3.1-1)
1. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษา
2. การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารรั บ สมัค ร ดํา เนิ น การโดยหลัก สู ต ร
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน
5.แนวปฏิบัติทดีี )

3. ร่ วม กั บ บั ณ ฑิ ตวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ม หา วิ ท ย าลั ย ส่ ง เอก ส า ร
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยัง
4. บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย ดํา เนิ น การรั บ สมัค รและ
ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ สอบ
5. ดําเนินการทดสอบความรู ้ความสามารถทัวไป
6. ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ สอบสัมภาษณ์
7. ดําเนินการสอบสัมภาษณ์
8. ประกาศผลบุคคลทีผ่านการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ งในปี การศึ ก ษา 2558 สาขาวิ ช าดนตรี ต ะวันตก ได้รับ นัก ศึ ก ษา
จํานวนทังสิ น 32 คน
การเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า
หลักสู ตรมีระบบและกลไกการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ งได้
จัด เตรี ยมความพร้ อ มให้ ก ับ นัก ศึ ก ษา โดยให้ นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มโครงการ
ศึกษา
ปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ทงในระดั
ั
บมหาวิทยาลัย และระดับคณะทีจัดขึนเพือ
เป็ นการให้คาํ แนะนําเกียวกับการใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลัย ให้การเตรี ยมความ
พร้อมทังด้านการเรี ยน สิ งทีจําเป็ นสําหรับการเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี ทางหลั ก สู ต รได้ จ ัด โครงการปฐมนิ เ ทศในภาพของ
สาขาวิชา โดยให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่ วม เพือให้คาํ แนะนําเกียวกับหลักสู ตร
การจัดเตรี ยมอาจารย์ทีปรึ กษา และบทบาทหน้าทีในการให้การดูแลทังในเรื อง
วิชาการ และการปรับตัวของนักศึกษา ซึ งสาระสําคัญของโครงการครังนี คือ
การบรรยายเกียวกับการเตรี ยมความพร้ อมอย่างไรบ้างในการใช้ชีวิตอยูใ่ นรัว
มหาวิทยาลัย และปูพืนฐานความรู ้ ด้านการเรี ย น ด้านคอมพิ วเตอร์ และด้า น
ภาษาอัง กฤษ และได้มี การให้ความรู ้ เกี ยวกับ การลงทะเบี ย น การพ้นสภาพ
นัก ศึ ก ษา เสริ ม พื นฐานกฎระเบี ย บในการศึ ก ษาสิ งอํา นวยความสะดวกใน
การศึกษาทีคณะและหลักสู ตรจัดให้
สําหรับด้านการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนการสอนของสาขาวิชา
ได้มีการดําเนินการดังนี
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน
5.แนวปฏิบัติทดีี )
- เตรี ยมความพร้อมโดยการให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมรับฟั งการชี แจงเรื องการ
เรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ งนอกจากต้องสามารถค้นหาองค์ความรู ้
เพิมเติมนอกห้องเรี ยนได้ดว้ ยตนเองแล้วยังต้องเป็ นผูท้ ีมีความตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบในการเรี ยนอย่างสู ง
- จัดทํา ตารางเวลาที นัก ศึ ก ษาสามารถเข้า พบอาจารย์ป ระจํา หลัก สู ตร
หรื อผูส้ อนได้ เพือสอบถามปั ญหา ข้อสงสัยทีเกียวกับการเรี ยนการสอน
- ชี แจงเรื องสิ งสนับ สนุ น การเรี ย นรู ้ ด้า นต่ า งๆ ทังในส่ ว นที เป็ นของ
หลักสู ตร หรื อที ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุ ด ห้องสันทนาการและ
สื บค้น ห้องสมุดเฉพาะด้านดนตรี
รวมทังแจ้ง ปฏิ ทิ นวิช าการและตารางการจัดการเรี ย นการสอนให้
นักศึกษาทราบและตังกลุ่มโซเชี ยลเน็ทเวิร์กเพือใช้ในการประชาสัมพันธ์ แจ้ง
ข่าวสารข้อมูลสําคัญให้กบั นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ ว (CM-WM 3.1-2)

หมายเลข
CM-WM 3.1-1
CM-WM 3.1-2

รายการเอกสารหลักฐาน
ระเบียบการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร

ผลการประเมินตนเอง 3.1 การรั บนักศึกษา(ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี ที 3.1 การ
รับนักศึกษา)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ประเมินตนเอง()
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3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ความเชือมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี ที 3.2 การ
ส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที
ดี)

การควบคุมระบบการดูแล

หลั ก สู ต ร มี ร ะบบและกลไกการควบคุ ม ระบบการดู แ ลการให้
การให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ คําปรึ ก ษาวิท ยานิ พนธ์ ในระดับบัณฑิ ตศึ ก ษาโดยมี การวางแผนควบคุ มดู แล
นัก ศึ ก ษาที ทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ ผ่ า นการประชุ ม ซึ งหลัก สู ต รได้ด ํา เนิ น การจะ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
พิจารณาอาจารย์ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนทีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของ
อาจารย์ทีปรึ กษา และแจ้งสัดส่ วนนักศึกษาทีจะต้องรับผิดชอบในการดูแล โดย
ประธานหลัก สู ต รได้แ จ้ง เรื องบทบาทหน้า ที อาจารย์ที ปรึ ก ษาให้ อ าจารย์
ผูร้ ับผิดชอบทุกท่านได้รับทราบ และแจกคู่มือการพิมพ์สารนิ พนธ์ วิทยานิ พนธ์
และดุ ษฎี นิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้อาจารย์ทุก
ท่านได้นาํ ไปชีแจงให้นกั ศึกษาได้รับทราบ
ภาคเรี ยนที 1/2558 หลักสู ตร ได้มีการติดตาม นักศึกษา ทียังไม่ได้สอบ
โครงร่ าง ให้มาเรี ยนร่ วมและรับฟังข้อเสนอแนะร่ วมกับนักศึกษาชันปี ที 1 เพือ
ทบทวนระเบียบวิธีวจิ ยั โดยวิทยากรผูเ้ ชียวชาญเรื องระเบียบวิธีวจิ ยั จาก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดร.กานต์ยพุ า จิตติวฒั นา
ภาคเรี ยนที 2/2558 หลักสู ตรได้จดั ชี แจงเกี ยวกับการทําวิทยานิ พนธ์
เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่นกั ศึกษา โดยกรอกแบบฟอร์ มแบบขออนุ มตั ิ
สอบ และขอแต่ ง ตังคณะกรรมการสอบเค้า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ การแต่ ง ตัง
คณะกรรมการสอบ การส่ งเล่มวิทยานิ พนธ์ โดยเจ้าหน้าทีหลักสู ตรนําส่ งไปยัง
บัณฑิ ตวิทยาลัย เพื อออกคําสั งแต่ง ตังคณะกรรมการสอบตามวันและเวลาที
กําหนด
และจากปั ญหาทีนักศึกษาเรี ยนจบในภาคการศึกษาที 1 ในปี การศึกษาที
2 แล้วไม่ได้มาดําเนิ นการเกียวกับการทําวิทยานิ พนธ์ต่ออาจารย์ทีปรึ กษาและ
ขาดการติ ดต่อกรรมการบริ หารหลักสู ตร ได้มีการวางแผนในการติดตามนัด
ประชุมชีแจงปั ญหาต่างๆทีเกิดขึนกับตัวนักศึกษา จากนัน จึงได้ เชิ ญอาจารย์
ผูเ้ ชี ยวชาญในสาขาวิชาที สอนมาให้ค วามรู ้ และคํา แนะนํา โดยเฉพาะวิชาที
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที
ดี)
นักศึ กษาสาขาดนตรี ไม่ถนัด คื อ วิชาระเบี ยบวิธีวิจยั และ ได้จดั ทําโครงการ
ติ ด ตามนัก ศึ ก ษาเพื อเข้า สู่ ก ระบวนการจัด ทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยได้รับ ความ
ร่ วมมือจากบัณฑิ ตวิทยาลัย ในการส่ งผูเ้ ชี ยวชาญด้านการทําวิทยานิ พนธ์ และ
วิจยั มาเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั นักศึกษาด้วย
การควบคุมดูแลการให้ คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แก่ นักศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสู ตร วางแผนการควบคุมดูแลการ ให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในทีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและอาจารย์ประจําหลักสู ตร โดยกําหนดขันตอน (flow chart)
กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรวางแผนการควบคุมดูแลการ ให้คาํ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์แก่บณั ฑิตศึกษาและชีแจงให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระทราบนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีศึกษามาแล้ว 1 ภาคการศึกษา จัดทําโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมีอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ ให้คาํ แนะนํา
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีศึกษามาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาและมี
หน่วยกิตสะสม 12 หน่วยกิต จัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บทที 1-3 ตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา เพือเตรี ยมสอบอนุมตั ิหวั ข้อ
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระต่อคณะกรรมการสอบ 15 วันก่อนสอบ
5. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอบอนุมตั ิหวั ข้อโครงร่ างวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ
6. หลังการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้นกั ศึกษากรอก
แบบคําร้องขออนุมตั ิหวั ข้อ และแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาโดยผ่านการเห็นชอบ
จากประธานหลักสู ตร และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พร้อมทังส่ ง
โครงร่ างวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระไปยังเจ้าหน้าทีเก็บเป็ นข้อมูล
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ดี)
7. เจ้าหน้าทียืนเรื องขออนุมตั ิหวั ข้อฯและแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย (นักศึกษาต้องอนุมตั ิหวั ข้อฯ ภายใน 6 ภาคการศึกษา)
8. นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
9. นักศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในบทที 4-5 ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
10. อาจารย์ทีปรึ กษาตรวจสอบประวัติการศึกษาของนักศึกษา และให้ความ
เห็นชอบในการขอสอบเพือสําเร็ จการศึกษา
11. นักศึกษาขอสอบวิทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพือสําเร็ จการศึกษา
โดยส่ งใบคําร้องขอสอบจบวิทยานิพนธ์ ต่อเจ้าหน้าทีบัณฑิตวิทยาลัย เพือยืน
คําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และแต่งตังคณะกรรมการ
สอบจบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการสอบฯ อาจารย์ ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักและร่ วม (ถ้ามี) และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
12. เจ้าหน้าที เสนอ ใบคําร้องขอสอบจบวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
สอบ 15 วัน เพือจัดทําคําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ และออกหนังสื อเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิพร้อมขออนุมตั ิตน้ สังกัด
13. นักศึกษาส่ งเล่มวิทยานิพนธ์ทงั 5 บทให้คณะกรรมการสอบจบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระก่อนสอบอย่างน้อย15 วัน
14. นักศึกษาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพือขอสําเร็ จ
การศึกษา นักศึกษาทีสอบผ่านให้ส่งตรวจรู ปแบบวิทยานิ พนธ์ ด้วยใบคําร้อง
ขอตรวจรู ปเล่ม ปรับแก้ไขและจัดส่ งรู ปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารต่างๆ เพือขอสําเร็ จการศึกษา หากผ่านการสอบ
แบบมีเงือนไข ให้นกั ศึกษาแก้ไขและ ส่ งเจ้าหน้าทีคณะฯ ภายใน 60 วัน
15. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการจบการศึกษาและเสนอ สภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิปริ ญญา
16. อาจารย์ทีปรึ กษารายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและจํานวนนักศึกษาผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
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ดี)
17. อาจารย์ประจําหลักสู ตรประเมินกระบวนการให้คาํ ปรึ กษาและให้
ข้อเสนอแนะเพือพัฒนาการดาเนินงาน
โดยในปี การศึกษา 2558 มีการดําเนิ นงานตามแผนควบคุมดูแลการให้
คําปรึ กษาวิทยานิพนธ์แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี อาจารย์ประจํา
หลักสู ตรใน ทีประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร ได้วางแผนการควบคุมดูแลการ ให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา โดยได้ประเมินกระบวนการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ในปี การศึกษา 2557 พบว่า หลักสู ตรฯ ยังไม่มีระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบจํานวนความถีทีนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ หลังจากได้ประเมินผลกระทบทีทําให้จาํ นวนนักศึกษาไม่จบ
การศึกษาตามระยะเวลาทีหลักสู ตรฯ ในต้นปี การศึกษา 2558 จึงมอบหมายให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาร่ วมกับอาจารย์ประจําหลักสู ตร วางแผนเกียวกับ
ทิศทางหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาตรฐานของการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ภาระงานอาจารย์ทีปรึ กษา กระบวนการใน
การให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วางแผนเกียวกับการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษาและจํานวนครังทีนักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ โดยให้นกั ศึกษามีการเซ็น
ลายมือชือในการพบทีปรึ กษาอย่างน้อย 6 ครังต่อเทอม และกําหนด Office
Hour ของอาจารย์ทีปรึ กษาทุกคนเพือเป็ นชัวโมงให้คาปรึ กษา พร้อมจัดทา
ตารางการทํางานติดไว้หน้าห้องทํางานและในเว็บไซต์ของคณะฯ อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพือแจ้งผูบ้ ริ หาร อาจารย์ นักศึกษา และผูเ้ กียวข้องทราบ ให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ มีรายละเอียดดังนี
1.) รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
เวลา 11.00 - 13.00 น.
2.) รศ.ดร. มนัส วัฒนไชยยศ วันศุกร์ และเสาร์ เวลา 10.30 - 15.00 น.
3.) อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
เวลา 11.00 - 13.00 น.
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ดี)
4.) อ.ดร. พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล วันอังคารและวันพุธ เวลา 13.00 - 15.30 น.
และได้ชีแจงให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทราบ
นโยบายและทิศทางการดําเนิ นงาน
นอกจากนี ในปี การศึกษา 2558 ยังได้พฒั นากระบวนการให้คาํ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ จากผลประเมินผลการศึกษา ปี 2557 โดยเพิมหน่วยให้คาํ ปรึ กษา
การเขียนวิทยานิพนธ์ โดยมอบหมายให้ อ.ดร. พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล เป็ น
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา นอกจากนี ยังมีมติให้อาจารย์ทีปรึ กษาทางวิชาการแนะแนวและ
ร่ วมวางแผนการเรี ยน การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตังแต่เริ มเข้าศึกษา
(Study Plan) สําหรับนักศึกษาชันปี ที 1 โดยให้เชือมโยงกับเนือหารายวิชาที
เปิ ดสอน เพือให้นกั ศึกษาสามารถนําไปต่อยอดในการทําวิทยานิพนธ์เข้าร่ วม
โครงการสัมมนาการวิจยั เพือให้คาํ ปรึ กษาและแนะนํานักศึกษา ซึ งจะกําหนด
ระยะเวลาการเข้าพบและแจ้งให้ผเู ้ กียวข้องทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทาง
ช่องทางต่างๆ
สํา หรั บ การประเมิ น ผลกระบวนการควบคุ ม ดู แลการให้ ค าํ ปรึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2557 พบว่า หลักสู ตร
ควรใช้การประชาสั ม พันธ์ ผ่า นสื อโซเชี ยล จัดทํา ปฏิ ทินการพบอาจารย์ที
ปรึ กษา เพือให้นกั ศึกษาสามารถเข้าสู่ กระบวนการการดาเนิ นงานทัง 17 ข้อ
ตามแผนทีวางไว้

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

หลัก สู ต รมี แ ผนกิ จ กรรมการพัฒ นาศัก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาและการ
และการเสริ มสร้างทักษะการ เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที 21 โครงการพัฒนานักศึ กษาด้าน
ทักษะการเรี ยนรู ้ ได้แก่ โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ การเขียนบทความวิจยั
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21
และการใช้โปรแกรมตรวจการลอกเลี ย นวรรณกรรม และโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการกีตาร์ อาเซี ยน ผลจากการดําเนิ น
กิ จกรรมข้างต้นมี ดังนี (1) โครงการพัฒนานักศึ กษาด้านทักษะการเรี ยนรู ้
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ การ การเขี ยนบทความวิจยั และการใช้โปรแกรม
ตรวจการลอกเลี ย นวรรณกรรม จัดขึ นเพื อพัฒนาให้นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาค้น
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ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที
ดี)
ข้อมูล ระเบียบวิธีวิจยั การทําวิทยานิ พนธ์ ในปั จจุบนั และ สร้ างความเข้าใจ
เกี ยวกับกฎหมายลิ ขสิ ทธิ การลอกเลี ยนวรรณกรรม ซึ งผลจากการดําเนิ นการ
นักศึกษา มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู ้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การเรี ยนและการทํา งานได้ และมี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี ย 4.03) (2) โครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการกีตาร์ อาซี ยน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
ผลการประเมิ นอยู่ใ นระดับ ดี (คะแนนเฉลี ย 4.36) หลัก สู ตรมี ก ารประชุ ม
สรุ ปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ในการประชุ มครังที 8 วันที 22 มิถุนายน
2558 วาระที 4.5 เรื องผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานของหลักสู ตรเพือ
เสนอต่อคณะ (3.2-11) พบว่ามีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเข้า
ร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา และจากผลงานทีปรากฏพบว่าระบบกลไกด้านการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีประสิ ทธิ ภาพ และจากการสรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมของนักศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่าโครงการ
พีสอนน้องควรมีการจัดเป็ นประจําในทุกๆปี จัดทําแผนกิจกรรมเพือส่ งเสริ ม
และพัฒนานักศึกษาโดยมีโครงการเพือขอสนับสนุ นงบประมาณมากขึนในปี
ถัดไปและจัดทําแผนกิจกรรมทีเน้นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมระดับนานาชาติ
นอกจานีหลักสู ตรได้กาํ หนดให้รายวิชามีการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21 ผ่านรายวิชาดังต่อไปนี
1. 5225101 วิธีวทิ ยาการวิจยั
2. 5225103 ปรัชญาและหลักสู ตรดนตรี ศึกษา
3. 5225104 ภูมิการดนตรี สาํ หรับครู ดนตรี
4. 5520101 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับบัณฑิตศึกษา
5. 5225102 วิธีวทิ ยาการวิจยั ดนตรี ศึกษา
6. 5225105 การสอดนตรี ระดับการศึกษาชันพืนฐาน
7. 5225110 ฝึ กทักษะการคิดและเขียนรายงานวิชาการทางดนตรี
8. 5520102 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
โดยผ่านกระบวนการทํากิจกรรมตามแนวคิด 4R+7C คือ 4R=Read Write
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที
ดี)
Arithmetic Reasoning การส่ งเสริ ม ให้นกั ศึกษาในหลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต เป็ นผู ้ ทีมีทกั ษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการใช้
เหตุผล(4R) และ 7C ประกอบด้วย การแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน การสื อสาร การใช้
คอมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพและการใช้ชีวติ วัฒนธรรมข้ามชาติ ผลปรากฏว่า
นักศึกษาทีได้ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้วิชาดังกล่าว ข้างต้น มีทกั ษะ 4R+7C ดี
ขึน โดยเฉพาะในเรื องของการทางานเป็ นทีม ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
การสื อสารโดยใช้สือเทคโนโลยี และความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ
นอกจากนี ในปี การศึกษา 2558 ยังได้พฒั นากระบวนการศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21จากผลประเมิน ปี
การศึกษา 2557 โดยเพิมกิจกรรมทีมีการบูรณาการกับรายวิชาให้มากขึน โดย
ให้อาจารย์เชือมโยงการเรี ยนการสอนในรายวิชาเข้ากับกิจกรรมทีสามารถ
ส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที 21 โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กบั
ต่างประเทศและเครื อข่ายในวงการวิชาชีพทังในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทังการพัฒนาให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้ไปต่อยอดในการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของตนเองได้ และเมือเสร็ จสิ นกิจกรรมแล้ว
หลักสู ตรกําหนดกระบวนการเพิมเติมโดยให้อาจารย์ประจํารายวิชารายงานผล
การดําเนิ นงาน เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพือนําเสนอผลการดําเนิ นงานให้บุคลากรคณะฯ ได้รับทราบในการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ ประจําปี พ.ศ.2559 และเพือนําผลประเมินความสําเร็ จของการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพือวาง
แผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนือง
(CM-WM 3.2-1, CM-WM 3.2-2, CM-WM 3.2-3)
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หมายเลข
CM-WM 3.2-1
CM-WM 3.2-2
CM-WM 3.2-3

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุม
เอกสารการให้คาํ ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนบทความวิจยั และการใช้โปรแกรมตรวจการ
ลอกเลียนวรรณกรรม

ผลการประเมินตนเอง 3.2 การส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ความเชือมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชีที 3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา)
ระดับคะแนน

คะแนน 0

คะแนน 1

ประเมินตนเอง()

คะแนน 2


คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา
(ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชีที 3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา)
ผลการดําเนินงาน
ปี
ปัจจุบัน ข้ อมูลคู่เทียบ
(ข้ อมูลจากปี ทีเปิ ดสอนจนถึงปัจจุบัน)
อัตราการคงอยู่

2553 2554 2555 2556 2557
15

22

38

48

พ้นสภาพนิสิต

0

0

0

0

การสําเร็ จการศึกษา

6

0

2

0

(เมือสิ นปี การศึกษา)

ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรี ยนของนิสิต
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2558
32

ไม่เปิ ดรับนักศึกษา

ข้ อมูล

(ถ้ ามี)

0
0
4.26

อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง
ตัวบ่ งชี

1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรือง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรือง
3.มีแนวโน้ มผลการดําเนินงานทีดีในบางเรือง
4.มีแนวโน้ มผลการดําเนินงานทีดีทุกเรือง 5.มีผลการดําเนินงานโดดเด่ น)

อัตราการคงอยู่

การสําเร็ จการศึกษา

ปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาเข้าศึกษา จํานวน 40 คนจบการศึกษาแล้ว 2
คน มีจาํ นวนนักศึกษาคงอยูจ่ าํ นวน 38 คน คิดเป็ นอัตราคงอยู่ ร้อยละ 95
ปี การศึ ก ษา 2556 มี นัก ศึ ก ษาเข้า ศึ ก ษา จํา นวน 48 คน โดยมี จ ํา นวน
นักศึกษาคงอยูจ่ าํ นวน 48 คน คิดเป็ นอัตราคงอยู่ ร้อยละ 100.00
ปี การศึกษา 2557 ไม่ได้รับนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558 มีนกั ศึกษาเข้าศึกษา จํานวน 32 คน โดยมีจาํ นวน
นักศึกษาคงอยูจ่ าํ นวน 32 คน คิดเป็ นอัตราคงอยู่ ร้อยละ 100.00
(CM-WM 3.3-1)
ในปี การศึกษา 2555 มีนกั ศึกษาในหลักสู ตรสําเร็ จการศึกษาจํานวน 2 คน
(ในปี การศึกษา 2558 มีนกั ศึกษาทีรวมจากหลักสู ตรเดิมจบการศึกษาทังสิ น 15 คน
) (CM-WM 3.3-2)

ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรี ยน
ของนักศึกษา

ปี การศึกษา 2558 หลักสู ตรได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ชันปี สุ ด ท้า ยที มี ต่ อ หลัก สู ต รและการจัด การข้อ ร้ อ งเรี ย น เพื อเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้ประเมินความพึงพอใจและส่ งผลสะท้อนกับให้หลักสู ตรนําไปสู่ การ
พัฒ นาต่ อ ไป ซึ งผลการประเมิ น ผล พบว่ า ผลการประเมิ น ความ พึ ง พอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.26) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.06) เมื อ
พิจารณารายด้าน มีการประเมิน ดังนี
- ด้านหลักสู ตร มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.42)
- ด้านการคัดเลือกนิสิต มีความพึงพอใจในระดับดี ( X = 4.38)
- ด้านอาจารย์ผสู ้ อน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.44)
- ด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก ( X =3.99)
- ด้านสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก
( X =4.50)
- ด้านการวัดประเมินผลมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ( X =4.14)
- ด้านการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตร มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.12)
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ในส่ ว นของข้อ ร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆ นันหลัก สู ตรได้มี ช่ อ งทางที นัก ศึ ก ษา
สามารถส่ งข้อร้ องเรี ยนต่าง ๆได้ทงในรู
ั ปแบบทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ทังในและนอกเวลาราชการ เช่ น แจ้งข้อร้ องเรี ยนผ่านอาจารย์ทีปรึ กษา แจ้งข้อ
ร้องเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ Line หรื อ Facebook หรื อทางโทรศัพท์หรื อ
ติดต่อผ่านเจ้าหน้าทีของบัณฑิตวิทยาลัย และ วิทยาลัยการดนตรี
( CM-WM 3.3-3)

หมายเลข
CM-WM 3.3-1
CM-WM 3.3-2
CM-WM 3.3-3

รายการเอกสารหลักฐาน
อัตราการคงอยูน่ กั ศึกษา (ออนไลน์)
การสําเร็ จการศึกษา (ออนไลน์)
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรี ยนของนักศึกษา

ผลการประเมินตนเอง 3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา(ความเชื อมโยง : องค์ประกอบ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชีที 3.3
ผลทีเกิดกับนักศึกษา)
ระดับคะแนน
ประเมินตนเอง()

คะแนน 0

คะแนน 1
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คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ปี การศึกษาทีรับเข้า
(ตังแต่ปีการศึกษาทีเริ มใช้
หลักสูตร)

ปี การศึกษาทีสําเร็จการศึกษา
จํานวน
ร้อยละของจํานวนทีรับเข้าในรุ่ น
จํานวน
ร้อยละของจํานวนทีรับเข้าในรุ่ น
จํานวน
ร้อยละของจํานวนทีรับเข้าในรุ่ น
จํานวน
ร้อยละของจํานวนทีรับเข้าในรุ่ น
จํานวน
ร้อยละของจํานวนทีรับเข้าในรุ่ น
จํานวน
ร้อยละของจํานวนทีรับเข้าในรุ่ น

2553
2554
2555
2556
2557
2558

2553 2554 2555 2556 2557 2558
-

2
9.52
-

1
4.76
-

1
4.76
-

-

2
9.52
2
5.00
-

-

-

ไม่เปิ ดรับนักศึกษา
-

-

-

-

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อการสํ าเร็จการศึกษา
-นักศึกษาไม่มีเวลาในการติดตามวิทยานิพนธ์ เนืองจากส่ วนใหญ่ตอ้ งทํางานประจํา
3.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เชื อมโยงกับ องค์ประกอบที 2
บัณฑิต ตัวชีวัด 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ระดับปริญญาโท
ข้ อมูลพืนฐาน

จํานวน

หน่ วย

15

คน

2 (ร้อยละ 13.33)

คน

ผลรวมของค่าคะแนนทีได้จากการประเมินบัณฑิต

210

คะแนนรวม

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

0

ค่าคะแนน

จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททังหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาโททีได้รับการประเมินฯ

(เนืองจากจํานวนผูต้ อบแบบ

(คะแนนเต็ม 5)

ประเมินไม่ถึง ร้อยละ 20)
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หมายเลข
CM-WM 2.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต

การเผยแพร่ ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.6 ผลงานของนักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกทีได้ รับการตีพิมพ์ หรื อเผยแพร่ (เชื อมโยงกับ
องค์ประกอบที 2 บัณฑิต ตัวชีวัด 2.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา)
ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโททีได้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน
ค่านําหนัก

ระดับคุณภาพ

0.10

- บทความฉบับสมบูรณ์ทีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง

0.20

- บทความฉบับสมบูรณ์ทีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจากการประชุม

จํานวน
ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นําหนัก

วิชาการระดับชาติ
0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ทีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารวิชาการระดับชาติทีไม่อยูใ่ น
ฐานตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาอนุ มตั ิ และ
จัดทําเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีออกประกาศ
- ผลงานทีได้รับการจดอนุสิทธิ บตั ร

0.60

- บทความทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที 2
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6

3.6

ค่านําหนัก
0.80

จํานวน

ระดับคุณภาพ

ผลงาน

คะแนน
ถ่วง
นําหนัก

- บทความทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันเห็นชอบ/
อนุมตั ิและจัดทําเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัวไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีออกประกาศ (ซึ งไม่อยูใ่ น
Beall’s list)หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที 1

1.00

- บทความทีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.สําหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานทีได้รับการจดสิ ทธิ บตั ร
รวม
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมด

6

3.6
15 คน

ร้อยละของผลรวมถ่วงนําหนักของผลงานทีตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

ร้อยละ 24

คะแนนทีได้

3 คะแนน
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แบบรายงาน
ที

นักศึกษาและผูส้ าํ เร็ จ

ชือผลงาน

แหล่งเผยแพร่

การศึกษา
1. นายกฤตนันท์ ศักดิศิริ

การศึกษาผลสัมฤทธิ

วารสารบัณฑิตศึกษา

ทางการเรี ยนจากชุดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สอนเมโลเดียน ระดับ

สกลนคร ปี ที 11 ฉบับ

ปฐมวัยโดยใช้ภาพสัตว์

ที 55 ประจําเดือน

ค่า

ว/ด/ป ที

นําหนัก

ตีพิมพ์

0.6

ตุลาคม –
ธันวาคม
2557

ของนักเรี ยนชันอนุบาลปี ตุลาคม – ธันวาคม
ที 1 โรงเรี ยนเมือง

2557

นครราชสี มา
2. นายวรวิทย์ เถือนสุ ข

การสร้างบทเรี ยน

วารสาร “ราชภัฏ

คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย

เพชรบูรณ์สาร” ปี ที

0.6

– ธันวาคม

ช่วยการเรี ยนรู ้ เรื อง การ 17 ฉบับที 2
เป่ าคลาริ เน็ทสําหรับ

กรกฎาคม – ธันวาคม

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

2558

กรกฎาคม
2558

ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
3. นายสาโรจน์ หมีแรต

รู ปแบบการดําเนิ นการ

วารสารวิชาการ

จัดการวงดนตรี ลูกทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มิถุนายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี Journal of

2558

กาญจนบุรี

Kanchanaburi
Rajabhat University
ปี ที 4 ฉบับที 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน
2558

54

0.6

มกราคม –

4. นางสาวจริ ยวรรณ ยินดี
รัมย์

การศึกษาประสิ ทธิ ภาพ

วารสารศิลปกรรม

แบบฝึ กทักษะเฟรน

ศาสตร์

ฮอร์ น นักเรี ยนชัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มัธยมศึกษาปี ที 1

ปี ที 7 ฉบับที 1 เดือน

0.6

มกราคม –
มิถุนายน
2558

โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย มกราคม – มิถุนายน
จังหวัดนครราชสี มา

2558

5. นายศักดิเกษม จันทร์ ศิริกุล การศึกษาประสิ ทธิ ภาพ
แบบฝึ กทรอมโบน
สําหรับนักเรี ยน
วงโยธวาทิต โรงเรี ยน
พนมสารคาม “พนมอดุล
วิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา

วารสารศิลปกรรม

6. นายกฤษฎา กองสวรรค์

วารสารศิลปกรรม

ความพึงพอใจต่อการ

ศาสตร์

มกราคม –
มิถุนายน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558

ปี ที 7 ฉบับที 1 เดือน
มกราคม – มิถุนายน
2558

จัดการเรี ยนการสอนวิชา ศาสตร์
ดนตรี สากลของนักเรี ยน

0.6

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.6

มกราคม –
มิถุนายน
2558

ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี ที 7 ฉบับที 1 เดือน
โรงเรี ยนปั กธงชัยประชา มกราคม – มิถุนายน
นิรมิต จังหวัด

2558

นครราชสี มา

หมายเลข
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รายการเอกสารหลักฐาน
บทความ “การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนจากชุ ดการสอนเมโลเดียน ระดับ
ปฐมวัยโดยใช้ภาพสัตว์ของนักเรี ยนชันอนุบาลปี ที 1 โรงเรี ยนเมืองนครราชสี มา”
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี ที 11 ฉบับที 55 ประจําเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2557 : นายกฤตนันท์ ศักดิศิริ

55

CM-WM 2.2-2

บทความ “การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียช่วยการเรี ยนรู ้ เรื อง การเป่ าคลา
ริ เน็ทสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์” วารสาร “ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร” ปี ที 17 ฉบับที 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2558 : นายวรวิทย์ เถือนสุ ข

CM-WM 2.2-3

บทความ “รู ปแบบการดําเนิ นการจัดการวงดนตรี ลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี”
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi
Rajabhat University ปี ที 4 ฉบับที 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 : นายสาโรจน์
หมีแรต

CM-WM 2.2-4

บทความ “การศึกษาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กทักษะเฟรนฮอร์ น นักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนราชสี มาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา” วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ที 7 ฉบับที 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
2558 : นางสาวจริ ยวรรณ ยินดีรัมย์

CM-WM 2.2-5

CM-WM 2.2-6

บทความ “การศึกษาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กทรอมโบนสําหรับนักเรี ยน
วงโยธวาทิต โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา”
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ที 7 ฉบับที 1 เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2558 : นายศักดิเกษม จันทร์ ศิริกุล
บทความ “ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี สากลของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนปั กธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสี มา ”
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ที 7 ฉบับที 1 เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2558 : นายกฤษฎา กองสวรรค์
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หมวดที 4 ข้ อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสู ตรและคุณภาพการสอนในหลักสู ตร
ข้ อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสู ตร
สรุ ปผลรายวิชาทีเปิ ดสอนในภาคเรี ยนที 1 /2558 และ 2/2558
(เปิ ดสอนทังหมด 13 รายวิชา) ดังนี

ษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

E

I

นิสิต
ลง
ทะ
เบียน

1

2

3

4

5225101
วิธีวทิ ยาการวิจยั
(Research
Methodology)
5225103
ปรัชญาและ
หลักสูตรดนตรี
ศึกษา (Music
Education
Philosophy and
Curriculum)
5225104
ภูมิการดนตรี
สําหรับครู ดนตรี
(Musicianship for
Music Teacher)
5225106
หลักการบริ หาร
และการจัดการ
องค์การดนตรี
(Administration
and Management
of Music
Organization)

1/58

84.6 15.3
1
8

1/58

-

สอบ

ไม่ประเมิน

รหัส ชือวิชา

การศึก

ไม่ส่งเกรด

ภาค/ปี

ที

จํานวน

ร้อยละการกระจายของเกรด

ผ่าน

-

-

-

-

-

-

-

26

26

-

46.1 34.6 19.2
5
1
3

-

-

-

-

-

-

-

26

26

-

1/58

84.6 15.3
1
8

-

-

-

-

-

-

-

-

26

26

-

1/58

66.6 33.3
7
3

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-
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การศึก
ษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

E

I

นิสิต
ลง
ทะ
เบียน

5

6

5225107
การบริ หาร
วิชาการดนตรี
(Administration
of Music
Academic)
5225209

สอบ

ไม่ประเมิน

รหัส ชือวิชา

ไม่ส่งเกรด

ภาค/ปี

ที

จํานวน

ร้อยละการกระจายของเกรด

ผ่าน

1/58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.
00

6

0

6

1/58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.
00

12

0

12

-

-

-

-

-

-

-

-

26

26

-

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
7

8

9

5225102
วิธีวทิ ยาการวิจยั
ดนตรี ศึกษา
(Music Education
Research
Methodology)
5225105
การสอนดนตรี
ระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน
(Teaching Music
in the Basic
Education)
5225108
ทฤษฎีและการ
วิจยั ทางการ
บริ หารงานดนตรี
(Theory and
Research in
Music
Administration)

2/58

84.6 15.5
1
8

2/58

46.1 34.6 19.2
5
1
3

-

-

-

-

-

-

-

26

26

-

2/58

66.6 33.3
7
3

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

58

การศึก
ษา

A

B+

B

C+

C

D+

D

E

I

นิสิต
ลง
ทะ
เบียน

10

11

12

13

5225110
ฝึ กทักษะการคิด
และเขียนรายงาน
วิชาการทางดนตรี
(Training of
Academic
Thinking and
Writing Skills in
Music)
5225112
การวางแผนงาน
ดนตรี (Music
Work Planning)
5520101
คอมพิวเตอร์
สําหรับ
บัณฑิตศึกษา
(Computer for
Graduate Study)
5520102
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
บัณฑิตศึกษา
(English for
Graduate
Students)

สอบ

ไม่ประเมิน

รหัส ชือวิชา

ไม่ส่งเกรด

ภาค/ปี

ที

จํานวน

ร้อยละการกระจายของเกรด

ผ่าน

2/58

66.6 33.3
7
3

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

2/58

66.6 33.3
7
3

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

2/58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.
00

21

0

21

2/58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.
00

31

0

31
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คุณภาพหลักสู ตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
4.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร(ความเชื อมโยง องค์ประกอบที 5 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน
การประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.1 สาระรายวิชาในหลักสู ตร)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี

หลักคิดในการออกแบบ
หลักสู ตร ข้อมูลทีใช้ใน
การพัฒนาหลักสู ตรและ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร

ประเทศไทยได้มีการเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความเจริ ญก้าวหน้า
ทังทางด้านเศรษฐกิ จสังคม และเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้ความต้องการบุ คลากร
ทางด้า นดนตรี เพิ มสู ง ขึ นตามไปด้ว ย ดัง นัน การพัฒนาหลัก สู ต รเพื อผลิ ต
บุคลากรด้านดนตรี ในด้านดนตรี ศึกษา และการบริ หารงานดนตรี เพือพัฒนา
ศักยภาพและทักษะทางดนตรี แก่ผเู ้ รี ยน จะทําให้สามารถนําความรู ้ไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพทีเกียวกับดนตรี ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุ บนั สาขาวิชาดนตรี ตะวันตกมี กลไกในการออกแบบหลักสู ตรที สําคัญ
ดังนี
1. การจัดตังคณะกรรมการในการปรับปรุ งหลักสู ตร (CM-WM 5.1-1)
2. การปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(CM-WM 5.1-2)
3. การประชุ มคณะกรรมการเพือติ ดตาม ปรับปรุ ง แก้ไข เป็ นระยะอย่าง
ต่อเนือง (CM-WM 5.1-3)
4. การรวบรวมข้อมู ลจากผูท้ รงคุ ณวุฒิป ระจําสาขาวิช าและการวิพากษ์
หลักสู ตรจากผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก (CM-WM 5.1-4)
ทังนีหลักสู ตรมีหลักคิดในการออกแบบหลักสู ตร ดังนี
1. ปรั บปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิอุดมศึ กษาแห่ งประเทศ
ไทยที เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี คุณลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ใ น 5 ด้า น
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ปั ญญา ทักษะทางการสื อสารการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื นและความรั บผิดชอบ และความสามรถในการใช้
เทคโนโลยี ทังนี ได้มี ก ารเพิ มเติ ม คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที พึ ง ประสงค์
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้แก่ การมีจิตสาธารณะไว้ในหลักสู ตร
2. ปรั บปรุ งหลักสู ตรเพือรองรั บการเปลี ยนแปลงของตลาดแรงงานด้าน

ดนตรี แบบรอบด้านที จะนําไปสู่ สากล ดังนันหลักสู ตรจึ งมี แขนงวิชา
ต่างๆ ทีมีความเกียวข้องกับตลาดแรงงานในปั จจุบนั
3. ปรับปรุ งหลักสู ตรเพือรองรับการขาดแคลนครู ดนตรี ทีมีความสามารถ

เฉพาะด้ า น มี ค วามเชี ยวชาญในศาสตร์ ข องตนเองอย่ า งแท้ จ ริ ง
(CM-WM 5.1-5)
ทังนีข้อมูลทีใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร ได้แก่
1.จัดการประชุ มร่ วมกันในการออกแบบหลักสู ตรเพือให้เกิ ดความทันสมัย มี
ความคิดเห็ นจากผูท้ ีเกี ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ประจําหลักสู ตร ผูท้ รงคุณวุฒิ นิ สิต
เพือนํามาใช้ในการออกแบบหลักสู ตร
2.ในการพัฒนาหลักสู ตรได้ดาํ เนิ นการทบทวนข้อกําหนดเฉพาะของหลักสู ตร
เพือตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ หรื อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2552 และการศึกษาข้อมูลจากการสํารวจ
ความพึงพอใจ และความต้องการของ ผูเ้ รี ยน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต รวมถึ งชุ มชน โดย
หลักสู ตรได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี
1) เพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริ ยธรรมเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพ
2) เพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีความรู ้ความสามารถ ความเข้าใจในหลักทฤษฎี และการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพดนตรี ตลอดจนการวิจยั ทางดนตรี
3) เพือผลิ ตมหาบัณฑิ ตทีมีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชี พดนตรี
พัฒนาความรู ้ใหม่ๆ และประยุกต์ ใช้ในระดับชาติและนานาชาติ
4)เพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์ต่างๆ และปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างเหมาะสม
5)เพือผลิตมหาบัณฑิตทีมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถ
สื อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
(CM-WM 5.1-6)

61

ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี

การปรับปรุ งหลักสู ตรให้ หลักสู ตรมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสู ตร โดยมีกลไกการดําเนินการเพือ
ปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความทันสมัยก้าวหน้าทันต่อการเปลียนแปลงของศาสตร์
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ ดังต่อไปนี
มีการจัดตังคณะกรรมการในการร่ างหลักสู ตร ทีประกอบด้วย อาจารย์ประจํา
สาขานันๆ
หลักสู ตร และผูท้ รงคุณวุฒิทีเป็ นทียอมรับในทางด้านดนตรี ทังนี ผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอก ได้มีการพิจารณาและให้คาํ แนะนําเกียวกับโครงสร้างรายวิชา
ตลอดจนเนื อหาสาระทีเหมาะสมของรายวิชาในหลักสู ตรให้มีความทันสมัยและ
มีองค์ความรู ้ มีรายวิชาทีมีความเป็ นปั จจุบนั ตลอดจนเน้นการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทีตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทังใน
ภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองสวนท้องถินให้มากทีสุ ด
มีการประชุ มร่ วมกันของคณะกรรมการในการออกแบบหลักสู ตรเพือให้
เกิ ด ความทัน สมัย มี ก ารสํ า รวจข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น จากผูท้ ี เกี ยวข้อ ง ได้แ ก่
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ นิ สิ ต เพื อนํา มาใช้ใ นการออกแบบหลัก สู ต ร (CM-WM 5.1-7)
ฯลฯ ทังนี ในการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รในปี 2554 หลัก สู ต รได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เพือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความทันสมัย
โดยการจัดหมวดหมู่องค์ความรู ้ของวิชาชี พดนตรี ให้เป็ นระบบเอือต่อการศึกษา
และนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง เหมาะสมกับความต้องการในฐานะของ
ผูป้ ระกอบวิชาชี พดนตรี ในลักษณะต่างๆ เนื อหาสาระในหลักสู ตรจึงได้แบ่ง
แขนงตามความเชียวชาญออกเป็ นแขนง 2 แขนงวิชา ได้แก่ 1) ดนตรี ศึกษา 2)
การบริ หารงานดนตรี
การพิจารณาอนุมตั ิหวั ข้อ
หลักสู ตรมี ระบบและกลไกการพิ จารณาอนุ ม ตั ิ หัวข้อวิท ยานิ พ นธ์ ใ น
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี
วิทยานิพนธ์และการ
1. การแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์อาจารย์ทีปรึ กษา 1 ท่าน:
ค้นคว้าอิสระในระดับ
นักศึกษา 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานที สกอ. กําหนด
บัณฑิตศึกษา
2. การแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทีมีความเชียวชาญสอดคล้อง
หรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์ โดยทางหลักสู ตรจะเน้นผูเ้ ชี ยวชาญทางด้าน
หลักสู ตรและการสอน ด้านการวิจยั ด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
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ผลการดําเนินงาน
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(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
3. นัก ศึ ก ษาได้รับ คํา แนะนํา เกี ยวกับ ขันตอนการทํา วิท ยานิ พ นธ์ จาก
อาจารย์ผูส้ อน และเลื อกทํา หัวข้อวิท ยานิ พ นธ์ ที สนใจ ซึ งอยู่ใ นการดู แลของ
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
โดยในปี การศึกษา 2558หลักสู ตรได้จดั ชีแจงเกียวกับการทําวิทยานิ พนธ์
เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่นกั ศึกษา ได้วางแผนและกําลังจัดทําโครงการ
ติดตามนักศึกษาเพือเข้าสู่ กระบวนการจัดทําวิทยานิ พนธ์ โดยได้รับความร่ วมมือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย ในการส่ งผูเ้ ชียวชาญด้านการทําวิทยานิ พนธ์ และวิจยั มาเป็ น
วิทยากรอบรมให้กบั นักศึกษาด้วย(CM-WM 5.1-8)

หมายเลข
CM-WM 5.1-1
CM-WM 5.1-2
CM-WM 5.1-3
CM-WM 5.1-4
CM-WM 5.1-5
CM-WM 5.1-6
CM-WM 5.1-7
CM-WM 5.1-8

รายการเอกสารหลักฐาน
คําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
คําสังแต่งตังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตร(มคอ.2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตร (มคอ.2)
เอกสารสรุ ปการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร การเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเก่าปี 2549 กับปี 2554
คําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เอกสารขันตอนการแก้ไขวิทยานิพนธ์ ,รายงานวิทยานิพนธ์

ผลการประเมินตนเอง 4.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร (ความเชื อมโยง องค์ประกอบที 5 หลักสู ตร การ
เรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.1 สาระรายวิชาในหลักสู ตร)
ระดับคะแนน

คะแนน 0

คะแนน 1

ประเมินตนเอง()
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คะแนน 2


คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน(ความเชื อมโยง องค์ประกอบที 5
หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมิ นผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.2การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี

การพิจารณากําหนดผูส้ อน

หลักสู ตรได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกําหนดผูส้ อนในเนื อหาวิชาที ตนเอง
ต้องรับผิดชอบว่ามีเรื องใดบ้างเป็ นระดับทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในชันปี นันๆ แล้ว
รวบรวมหัวข้อเพือเขียนรายละเอียด และทําการวิเคราะห์หานําหนักในการสอนว่า
จะสอนในด้ า นความรู ้ ค วามเข้า ใจแค่ ไ หน ด้ า นทัก ษะแค่ ไ หน ตลอดจน
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน โดยได้จดั ทําเป็ น มคอ.3 และ ไว้ล่วงหน้า นํารายละเอียดเดิม
มาปรับปรุ ง และนําผลจาก มคอ.5 ในปี การศึกษาทีผ่านมา มาพิจารณาหาข้อสรุ ป
ในที ประชุ ม โดยมี ค ณะกรรมการสาขาวิ ช า ทํา หน้า ที การกํา กับ ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และจากการตรวจสอบอาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านได้จดั ทํา
มคอ.3 ของปี การศึกษา 2558 ครบทุกวิชา เนื องจากในหลักสู ตรไม่ได้จดั รายวิชาที
ต้องศึกษาภาคสนาม จึงไม่ได้จดั ทํามคอ.4
หลักสู ตรมีระบบกลไก การปฏิบตั ิและการประเมินผลกระบวนการในการกําหนด
ตัวผูส้ อนตามแนวทางต่อไปนี ได้แก่
1. พิจารณามอบหมายรายวิชาให้แก่ผสู ้ อนให้มีความสอดคล้องกับวุฒิ
การศึกษา ความรู ้ความสามารถและความเชียวชาญและประสบการณ์ของ
อาจารย์แต่ละท่าน ทังนีได้มีการพิจารณาควบคู่กบั คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสู ตรทีระบุไว้ในภาคผนวกแนบท้าย มคอ. 2 ของหลักสู ตร
(CM-WM 5.2-1)
2. หลักสู ตรมีการเสริ มความรู ้ในบางเฉพาะหัวข้อจากผูเ้ ชียวชาญจาก
ภายนอกเป็ นวิทยากรรับเชิญ (CM-WM 5.2-2)
หลักสู ตรมีการเฉลียภาระงานของอาจารย์แต่ละท่านให้มีความใกล้เคียง
กันและครบตามข้อกําหนดภาระงานขันพืนฐานของอาจารย์แต่ละท่านคือจํานวน
ไม่น้อยกว่า 12 คาบเรี ย น ทังนี ในกรณี อาจารย์ประจํา หลัก สู ตรท่านใดที ดํา รง
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารวิท ยาลัย การดนตรี นนั ในการกําหนดภาระงานสอนจะจัดให้
สอดคล้องกับภารกิจของอาจารย์ในกลุ่มดังกล่าว คือไม่เกิน 9 คาบต่อสัปดาห์
ซึ งการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวส่ งผลในการจัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นไปตามแผนการเรี ยนทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ทัง 2 ภาคการศึกษา 2558

การกํ า กั บ ติ ด ตาม และ หลักสู ตรมีการกํากับติดตามการจัดทําแผนการสอนในรายวิชาก่อนเปิ ดภาคการ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 เรี ยนในทุกภาคเรี ยน โดยในทุกรายวิชาจะต้องมีการจัดทํา มคอ. 3 เพือส่ งรายงาน
ต่อประธานหลักสู ตร (บันทึกข้อความให้อาจารย์จดั ทําและส่ ง มคอ.3 ประจําภาค
และ มคอ.4
การเรี ยน)
โดยการจัดทํา มคอ. 3 จะมีแนวทางในการดําเนินการได้แก่
1. ในแต่ละรายวิชาจะมีการกํากับแนวทางการเขียนผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ในแต่ละ
รายวิชา ให้ตรงกับรายละเอียดการกระจายแผนทีความรับผิดชอบของ
รายวิชา (Curriculum Mapping) ทีระบุไว้ใน มคอ. 2 ด้วย
2. ในการเขียนรายละเอียด มคอ. 3 ของแต่ละวิชาจะมีการนําแนวทาง
ข้อเสนอแนะจากแบบ มคอ. 5 ในปี การศึกษาทีผ่านมาใช้ในการปรับปรุ ง
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยอีกทางหนึง (CM-WM 5.2-3)
3. ในกรณี รายวิชาทีมีผสู ้ อนมากกว่า 1 คนขึนไป จะมีการประชุมเพือหาทิศ
ทางการกําหนด มคอ.3 ให้ตรงกัน เช่นรายวิชาการวิเคราะห์โครงการและ
บริ หารโครงการ มีอาจารย์ผสู ้ อนจํานวน 3 คน จะมีการประชุมปรึ กษาหารื อ
เพือกําหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลของผูส้ อนให้มีมาตรฐาน
ตรงกัน(CM-WM 5.2-4)
การแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษา
หลักสู ตรมี ระบบและกลไกการแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ใน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี
1. การแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ในระดับบัณฑิ ตศึ กษา ให้มี
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ความเชียวชาญสอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์
2. การแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์อาจารย์ทีปรึ กษา 1 ท่าน:
นักศึกษา 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานที สกอ. กําหนด
3. การแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ทีมีความเชี ยวชาญสอดคล้อง
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ผลการดําเนินงาน
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(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี

หรื อสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิ พนธ์ โดยทางหลักสู ตรจะเน้นผูเ้ ชี ยวชาญทางด้าน
หลักสู ตรและการสอน ด้านการวิจยั ด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ในหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
4. กรณี เ ป็ นอาจารย์ป ระจํา ที ไม่ ใ ช่ อ าจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รหรื อ เป็ น
อาจารย์ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ดํา เนิ นการเสนอกลันกรองคุ ณสมบัติต่อบัณฑิ ต
วิทยาลัยก่อน และดําเนินการแต่งตังเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ซึ งนักศึกษา
เป็ นผูย้ ืนคําร้ องในแบบฟอร์ ม เพื อกลันกรองก่อน จากนันเสนอแบบฟอร์ มเพื อ
เสนอแต่งตังเป็ นอาจารย์ทีปรึ กษาต่อไป (CM-WM 5.2-5)
การกํากับกระบวนการเรี ยน คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรได้มีการสร้ างความเข้าใจในระเบียบและข้อ
ปฏิ บ ตั ิ ที เกี ยวกับ การเรี ย นการสอนแก่ ค ณาจารย์ผูส้ อนรายวิช าให้ เ ป็ นไปตาม
การสอน
มาตรฐานทีกําหนด นอกจากนีคณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้อง
ประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอนประเมินผล
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะมีการประชุ มเตรี ยมความพร้ อมก่อนเปิ ด
การเรี ยนการสอนในแต่ละภาค และร่ วมกันพิจารณา รายละเอียดในเอกสาร มคอ.
3 ทีอาจารย์ผสู ้ อนได้ส่งมา ว่ามีความสอดคล้องกับ หลักสู ตร หรื อ มคอ. 2 หรื อไม่
นอกจากนี ยัง นํา ผลการประเมิ น การสอนของอาจารย์ผูส้ อนในแต่ ล ะรายวิ ช า
มาร่ วมกันพิจารณาเป็ นรายบุคคล
การช่วยเหลือ กํากับ
หลัก สู ต รมี ร ะบบและกลไกการช่ ว ยเหลื อ กํา กับ ติ ด ตาม ในการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ติดตาม ในการทํา
1. หลักสู ตรได้กาํ หนดแผนไว้การดําเนิ นงานวิทยานิ พนธ์ของนักศึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
โดยแจ้งนัก ศึ ก ษาทุ ก ครั งที มาเข้า ชันเรี ย น หากนัก ศึ ก ษาต้องการพบอาจารย์ที
อิสระและการตีพิมพ์ผลงาน
ปรึ กษา หรื อรายงานความก้าวหน้าในการทําเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ต่ออาจารย์ที
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ส ามารถรายงานได้ตลอด โดยจะมี บ นั ทึ ก การเข้า พบของ
นักศึกษา ซึ งในปี การศึกษา 2558หลักสู ตรได้จดั ชีแจงเกียวกับการทําวิทยานิ พนธ์
เพื อสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา โดยได้ จ ั ด กิ จ กรรมติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในการทําวิทยานิ พนธ์โดยเชิ ญวิทยากรผูเ้ ชี ยวชาญเรื องระเบียบวิธี
วิจยั มาทบทวนให้แก่นกั ศึกษารหัส 55 และ 56 และเตรี ยมความพร้ อมในการทํา
วิทยานิ พนธ์ ให้แก่นกั ศึกษารหัส 58 ซึ งในการดําเนิ นการนันนักศึ กษาทุกชันปี
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(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
สามารถขอเข้า รั บ ปรึ ก ษาแก่ อ าจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รและอาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ได้ทุกท่าน โดยหลักสู ตรได้มีการประชุ มหารื อแนวทางการกําหนด
หั ว ข้ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย เ พื อ ก า ร ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ์
(CM-WM5.2-6)
2. หลัก สู ต รสนับ สนุ น ให้ มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย โดยวางแผนให้
นักศึกษาเตรี ยมความพร้อม โดยถ้านักศึกษาได้ดาํ เนิ นการวิจยั โดยได้ผลการวิจยั
แล้ว สามารถนําไปเผยแพร่ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอการสอบจบก่อน อาจารย์ทีปรึ กษา
ให้คาํ แนะนําเกี ยวกับ การเขี ยนบทความเพื อตี พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ หรื อวารสารในประเทศทีได้รับการรับรองจาก สกอ.
3. ภาคเรี ยนที 2/2558 อาจารย์ประจําหลักสู ตรได้วางแผนและกําลังจัดทํา
โครงการติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาที ยัง ไม่ ไ ด้ ส อบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื อเข้า สู่
กระบวนการจัดทําวิทยานิ พนธ์ โดยได้รับความร่ วมมือจากบัณฑิ ตวิทยาลัย ใน
การส่ งผูเ้ ชี ยวชาญด้านการทําวิทยานิ พนธ์ และวิจยั มาเป็ นวิทยากรอบรมให้กบั
นักศึกษาด้วย CM-WM5.2-7

หมายเลข
CM-WM5.2-1
CM-WM5.2-2
CM-WM5.2-3
CM-WM5.2-4
CM-WM5.2-5
CM-WM5.2-6
CM-WM5.2-7

รายการเอกสารหลักฐาน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสู ตรทีระบุไว้ในภาคผนวกแนบท้าย มคอ. 2
หนังสื อเชิญวิทยากรผูเ้ ชียวชาญจากภายนอก
มคอ.3 ปี การศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
คําสังแต่งตังอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารพัฒนาศัก ยภาพเชิ ง วิช าการของนัก ศึ ก ษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา
แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา

67

ผลการประเมิ นตนเอง 4.2 การวางระบบผู้ สอนและกระบวนการจั ด การเรี ยนการสอน(ความเชื อมโยง
องค์ประกอบที 5 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน)
ระดับคะแนน

คะแนน 1

ประเมินตนเอง()

คะแนน 2


คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

4.3 การประเมินผู้ เรี ยน (ความเชื อมโยง องค์ประกอบที 5 หลัก สู ตร การเรี ย นการสอน การ
ประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.3การประเมินผูเ้ รี ยน)
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี

การประเมิ น ผลการ คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะมีการประชุ มร่ วมกันเพือพิจารณา มคอ. 2,3,
เ รี ย น รู ้ ต า ม ก ร อ บ และ 5 ให้สอดคล้องกัน เพือให้นกั ศึกษาได้ความรู ้ และประสบการณ์ ตรงตามผลการ
มาตรฐานคุณวุฒิ

เรี ยนรู ้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยการประเมินผูเ้ รี ยนในรายวิชาที
ทําการสอนมีทงการทดสอบที
ั
เป็ นทฤษฏี และการทดสอบด้านการปฏิบตั ิ รวมทังการ
ประเมิ นด้านจิ ตพิสัยโดยการกําหนดผลการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม2) ด้ า นความรู ้ 3) ด้ า นทัก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ า นทัก ษะ
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความรั บ ผิดชอบ 5) ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งเป็ นไปตามแนวทางการการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การตรวจสอบการ

คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจะมีการประชุ มร่ วมกันเพือพิจารณาเกียวกับผล

ประเมินผลการเรี ยนรู ้

การเรี ยนของนัก ศึ กษาหลังจบภาคเรี ยนในทุ กรายวิชาที จัดการเรี ย นการสอน โดย

ของนักศึกษา

พิ จ ารณารายละเอี ย ดตาม มคอ. 3 ที ได้ก ํา หนดไว้ และมคอ. 5 ให้ ส อดคล้อ งกัน
พิจารณาว่ามี เครื องมื อและวิธีการวัดและผลการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้หรื อไม่ และนําผลทีได้มาร่ วมกันวางแผนปรับปรุ ง
เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน และเป็ นไปตามทีหลักสู ตรได้
กําหนดไว้ นอกจานีได้ทาํ การสํารวจเพือประเมินประสิ ทธิ ภาพการสอนของคณาจารย์
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
และผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ทัง 5 ด้านโดยแจกแบบประเมินให้กบั นิ สิต นักศึกษา
ในแต่ละรายวิชาก่อนสิ นภาคการศึกษา ข้อมูลทีได้จะถูกวิเคราะห์ และส่ งให้คณาจารย์
ผูส้ อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไป เพือใช้เป็ นผลป้ อนกลับในการปรับปรุ งการ
สอนและรายวิชาของตน

การกํากับการประเมิ น

หลักสู ตรมีระบบและกลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรี ยนการสอน
การจั ด การเรี ยนการ และประเมินหลักสู ตร (มคอ.5 และมคอ.7) ดังนี
1. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประชุ มวางแผนร่ วมกันเพือกําหนดเกณฑ์
ส อ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
การประเมิ นผูเ้ รี ย น ใน มคอ.3 พร้ อมกํา หนดให้อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นร่ วมกัน
หลักสู ตร (มคอ.5 มคอ.
ปรับปรุ งกําหนดเกณฑ์ และสัดส่ วน วิธีการให้คะแนน ในการประเมินตามรายวิชาที
6 และมคอ.7)
เปิ ดสอนในภาคเรี ยนนัน ๆ
2. อาจารย์ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผลตามเกณฑ์ทีระบุ
ไว้ใน มคอ.3 พร้ อมดําเนิ นการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคตามทีสํานักส่ งเสริ ม
วิชาการกําหนด และให้อาจารย์จดั ทําผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องตาม
มคอ.3 ตามทีคณะกําหนด
3. อาจารย์ผสู ้ อนนําผลการประเมินส่ งให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ น
ผูต้ รวจสอบ หากพบว่าผลการประเมินในรายวิชาใดมีความผิดปกติให้แจ้งผูส้ อนเพือ
ชีแจง อธิ บายและแก้ไขตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอ
วิธีในการแก้ไขความผิดปกติเช่น ใช้การสอนเสริ ม การใช้สิงจูงใจ ส่ งผลการประเมิน
ทีแก้ไขแล้วไปยังประธานสาขา เพือตรวจสอบและนําส่ งผลการประเมินในรายวิชาที
เปิ ดสอนในสาขาต่อคณะเพือตรวจสอบความถูกต้องอีกครังและนําส่ งสํานักส่ งเสริ ม
วิชาการต่อไป
4. อาจารย์ผสู ้ อนจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วันนับแต่สินภาคการศึกษาส่ งให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรตรวจสอบ
5. ภายใน 60 นับแต่วนั สิ นภาคการศึ กษา รวบรวมข้อมู ลเพื อจัดทํา มคอ.7
โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
ซึ งในปี การศึกษา 2558 ได้ดาํ เนิ นการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาทีเปิ ด
สอนในภาคเรี ยนที 1 และภาคเรี ยนที 2 ตามโครงสร้างของหลักสู ตร โดยประธาน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
หลักสู ตรเป็ นผูช้ ีแจงรายละเอียด และกํากับ ติดตามการดําเนิ นการและการรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุ ดภาคการศึกษาที
เปิ ดสอนให้ครบ ทุกรายวิชาให้อาจารย์ผสู ้ อนทุกท่านได้รับทราบ
ทังนี ในปี การศึ กษา 2558 อาจารย์ผูส้ อนทุกท่านส่ งตามระยะเวลาที กําหนด
และสาขาวิชาได้นาํ เข้าทีประชุมเพือพิจารณาการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน ซึ ง
ในการดําเนิ นงานสาขาวิชา มี การปรั บปรุ งพัฒนากระบวนการสอนเสริ มนอกเวลา
สร้างทักษะความรู ้ความเข้าใจในการทําวิทยานิ พนธ์ และแรงจูงใจในการเรี ยนให้แก่
นักศึกษา และส่ งมอบให้ทางฝ่ ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยใน การดําเนิ นการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในลําดับต่อไป
ส่ วนการดําเนินงานแบบ มคอ. 6 นัน หลักสู ตรไม่ได้ดาํ เนิ นการ เนื องจากตาม
โครงสร้างรายวิชาและรายละเอียดองค์ประกอบเกียวกับรายงานผลการดําเนิ นการของ
ประสบการณ์ ไม่มีการระบุไว้ เพราะเป็ นหลักสู ตรในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตรได้ประชุ มอาจารย์ประจําหลัก สู ตรและอาจารย์ผูส้ อนทุ กท่านให้
รับทราบ และระดมความคิดเห็นในการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร
ตามแบบ มคอ.7 เพือทบทวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรในทุกด้าน โดยหลังจากสิ น
ภาคเรี ยนที 2/2558 หลักสู ตรจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานตามแบบฟอร์ มและแนว
ทางการดําเนินงานตามแบบ มคอ.7 ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และได้จดั ส่ งแบบ มคอ.7 มอบให้ทางฝ่ ายวิชาการคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 60
วัน หลังปี การศึกษา ซึ งจากนันทางวิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัยจะนําไปสู่
การพิจารณารายละเอียดในลําดับต่อไป
(CM-WM 5.3-1,CM-WM 5.3-2, CM-WM 5.3-3)

การประเมิน
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

หลัก สู ตรมี ระบบและกลไกการประเมิ นวิทยานิ พนธ์ ในระดับบัณฑิ ตศึ กษา
ดังนี
1. หลักสู ตรแต่ งตังกรรมการสอบเค้า โครงวิทยานิ พนธ์จาํ นวน 3 ท่ า น
ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ(อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์) 2) กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3) กรรมการและเลขานุการ
2. หลักสู ตรแต่งตังกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ 2 จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ การปฏิบัติ
3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติทดีี
1) ประธานกรรมการ(อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์) 2) กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ 3)
กรรมการบริ หารหลักสู ตร 4) กรรมการและเลขานุการ
3. จัดสอบวิทยานิ พนธ์เป็ นเกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดย
ใช้เกณฑ์ดงั นี
- ระดับดีมาก ได้คะแนน 85% ขึนไป
- ระดับดี ได้คะแนน 70 – 84%
- ระดับผ่าน ได้คะแนน 60 - 70%
- ไม่ผา่ น ได้คะแนน ตํากว่า 60%
4. ประธานกรรมการสอบต้องเขียนคําชี แจงกรณี ทีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก
(CM-WM 5.3-4, CM-WM 5.3-5)

หมายเลข
CM-WM 5.3-1
CM-WM 5.3-2
CM-WM 5.3-3
CM-WM 5.3-4
CM-WM 5.3-5
CM-WM 5.3-6

รายการเอกสารหลักฐาน
แฟ้ ม มคอ.3ปี การศึกษา 2558
แฟ้ ม มคอ.5ปี การศึกษา 2558
รายงาน มคอ.7 ปี การศึกษา 2558
หนังสื อเชิ ญกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์
คําสังแต่งตังกรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์
คําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ผลการประเมินตนเอง 4.3 การประเมิ นผู้เรี ยน (ความเชื อมโยง องค์ป ระกอบที 5 หลักสู ตร การเรี ย น
การสอนการประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.3 การประเมินผูเ้ รี ยน)
ระดับคะแนน
ประเมินตนเอง()

คะแนน 0

คะแนน 1
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คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

4.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเชือมโยง องค์ประกอบที 5 หลักสู ตร การ
เรี ยนการสอนการประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี ผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตาม
ไม่ เป็ นไปตาม
(Key Performance Indicators)
เกณฑ์
เกณฑ์
1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ทีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุ ดภาคการศึกษา
ทีเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ นสุ ดปี การศึกษา







6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ทีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิน
การดําเนิ นงานทีรายงานใน มคอ.7 ปี ทีแล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9) อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี ผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตาม
(Key Performance Indicators)
เกณฑ์
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0(
ได้คะแนน 3.97)
12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (ได้คะแนน 4.2)
รวมตัวบ่งชีในปี นี
12
จํานวนตัวบ่งชีทีดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชีที 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชีที 1-5
100
จํานวนตัวบ่งชีในปี นีทีดําเนิ นการผ่าน
12
ร้อยละของตัวบ่งชีทังหมดในปี นี
100

ไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์





หมายเลข
CM-WM 5.4-1
CM-WM 5.4-2
CM-WM 5.4-3
CM-WM 5.4-4
CM-WM 5.4-5
CM-WM 5.4-6
CM-WM 5.4-7
CM-WM 5.4-8
CM-WM 5.4-9
CM-WM 5.4-10
CM-WM 5.4-11

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
มคอ. 2
มคอ. 3ปี การศึกษา 2558
มคอ. 5ปี การศึกษา 2558
มคอ. 7ปี การศึกษา 2558
สรุ ปการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
รายงานการประชุมสรุ ปผลการตรวจประกันคุณภาพปี การศึกษา 2557
รายงานการประชุมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
แฟ้ มพัฒนาบุคลากร(สายสอน และ สายสนับสนุน) วิทยาลัยการดนตรี
ปี การศึกษา 2558
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย
ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
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ผลการประเมินตนเอง 4.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเชื อมโยง องค์ประกอบ ที 5
หลักสู ตร การเรี ยนการสอนการประเมินผูเ้ รี ยน ตัวบ่งชี 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
ผลการดําเนิ นงาน
ระดับคะแนน
ผลการประเมินตนเอง ()
น้อยกว่าร้อยละ 80

0

ร้อยละ 80

3.50

ร้อยละ 80.01 – 89.99

4.00

ร้อยละ 90.00 – 94.99

4.50

ร้อยละ 95.00 – 99.99

4.75

ร้อยละ 100

5



การวิเคราะห์ รายวิชาทีมีผลการเรี ยนไม่ ปกติ
รหัส ชือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุทีทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข
รายวิชาทีไม่ ได้ เปิ ดสอนในปี การศึกษา
รหัส ชือวิชา
ภาค
เหตุผลทีไม่เปิ ดสอน
มาตรการที
การศึกษา
ดําเนินการ
5225201
1
เป็ นวิชาทีเรี ยนในชันปี ที 2
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ซึ งในปี การศึกษา 2557 ไม่ได้เปิ ดรับนักศึกษา
ดนตรี
จึงไม่มีนกั ศึกษาชันปี ที 2
5225202
1
เป็ นวิชาทีเรี ยนในชันปี ที 2
สัมมนาการสอน
ซึ งในปี การศึกษา 2557 ไม่ได้เปิ ดรับนักศึกษา
ดนตรี
จึงไม่มีนกั ศึกษาชันปี ที 2
5225205
1
เป็ นวิชาทีเรี ยนในชันปี ที 2
สัมมนาทางการ
ซึ งในปี การศึกษา 2557 ไม่ได้เปิ ดรับนักศึกษา
บริ หารงานดนตรี
จึงไม่มีนกั ศึกษาชันปี ที 2
5225206
1
เป็ นวิชาทีเรี ยนในชันปี ที 2
ธุ รกิจและการตลาด
ซึ งในปี การศึกษา 2557 ไม่ได้เปิ ดรับนักศึกษา
ดนตรี
จึงไม่มีนกั ศึกษาชันปี ที 2
5225209
2
เป็ นวิชาทีเรี ยนในชันปี ที 2
วิทยานิพนธ์
ซึ งในปี การศึกษา 2557 ไม่ได้เปิ ดรับนักศึกษา
จึงไม่มีนกั ศึกษาชันปี ที 2
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รายวิชาทีสอนเนือหาไม่ ครบในปี การศึกษา
รหัส ชือวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อทีขาด
-

สาเหตุทีไม่ได้สอน
-

วิธีแก้ไข
-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาทีเปิ ดสอนในปี ทีรายงาน
รายวิชาทีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
รหัส ชื อวิชา
ภาคการศึกษา
แผนการปรับปรุ ง
มี
ไม่ มี
5225101
1/58

วิธีวทิ ยาการวิจยั (Research
Methodology)
5225103
ปรัชญาและหลักสูตรดนตรี
ศึกษา (Music Education
Philosophy and
Curriculum)
5225104
ภูมิการดนตรี สาํ หรับครู
ดนตรี (Musicianship for
Music Teacher)
5225106
หลักการบริ หารและการ
จัดการองค์การดนตรี
(Administration and
Management of Music
Organization)
5225107
การบริ หารวิชาการดนตรี
(Administration of Music
Academic)

1/58



1/58



1/58



1/58
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5225209

1/58



2/58



2/58



2/58



2/58



2/58



2/58



2/58



วิทยานิพนธ์ (Thesis)
5225102
วิธีวทิ ยาการวิจยั ดนตรี
ศึกษา (Music Education
Research Methodology)
5225105
การสอนดนตรี ระดับ
การศึกษาขันพืนฐาน
(Teaching Music in the
Basic Education)
5225108
ทฤษฎีและการวิจยั ทางการ
บริ หารงานดนตรี (Theory
and Research in Music
Administration)
5225110
ฝึ กทักษะการคิดและเขียน
รายงานวิชาการทางดนตรี
(Training of Academic
Thinking and Writing
Skills in Music)
5225112
การวางแผนงานดนตรี
(Music Work Planning)
5520101
คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
บัณฑิตศึกษา (Computer
for Graduate Study)
5520102
ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา (English for
Graduate Students)
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
จากการพิจารณาของคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ทัง 5 ด้าน ของหลักสู ตรรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3, มคอ.5 มีเนื อหาและ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ทีกําหนดไว้รวมทัง มีเครื องมือและ
วิธีการวัดและผลการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้
ทังนี คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนได้ประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพือเตรี ยมไว้สําหรับการ
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรและ
ได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ และจากผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
ในแต่ละรายวิชาจะพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก ซึ งส่ งผลให้
นักศึกษาได้รับความรู ้ มีความข้าใจ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในวิชาการและวิชาชีพได้อย่างดี
ประสิ ทธิผลของกลยุทธ์ การสอน
สรุปข้ อคิดเห็นของผู้สอน และข้ อมูล
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ป้อนกลับจากแหล่ งต่ าง ๆ
คุณธรรมจริ ยธรรม
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรมดี มีความเสี ยสละ ต่อส่ วน
ร่ วม โดยการประเมิ น จากความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที ที ไ ด้ รั บ
มอบหมาย จากการมอบหมายงาน
กลุ่ ม นัก ศึ ก ษารู ้ หน้า ที ของการเป็ น
ผูน้ ํากลุ่ม และการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที ที ได้ รั บ
มอบหมาย ซื อสัตย์สุจริ ต
ความรู ้

แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
บางรายวิชาควรเพิมเติ มสัดส่ วนการให้
คะแนนการประเมิ น ในด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม เช่ น การเข้า ชันเรี ย น การมี
ส่ วนร่ วมของผู ้ เ รี ยน เพื อจู ง ใ จใ ห้
นักศึกษาสัมฤทธิ ผลการเรี ยนรู ้

นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความรู ้และความ เชิ ญผูเ้ ชี ยวชาญทีมี ประสบการณ์ ตรงมา
เข้า ใจในศาสตร์ ด นตรี ต ะวัน ตกทัง เป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื องตลอดจน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิสามารถใช้ ฝึ กปฏิบตั ิงานในองค์กรต่างๆ
ความรู ้ ในการปฏิบตั ิงาน การวางแผน
เพื อพัฒนาการแสดงได้ผ ลการเรี ย น
ส่ วนใหญ่ผา่ นตามเกณฑ์ทีกําหนด
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้ อคิดเห็นของผู้สอน และข้ อมูล
ป้อนกลับจากแหล่ งต่ าง ๆ
มีความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ ที จะ
นําองค์ความรู ้ทางด้านดนตรี ตะวันตก
ไปปรั บ ใช้ แ ละพัฒ นาต่ อ ยอดองค์
ความรู ้จากเดิมได้อย่างเหมาะสม เช่น
การประพันธ์เพลงเพือใช้ในการแสดง
หรื อ การเรี ยบเรี ยงดนตรี เพลงเพือใช้
ในการประกวด

นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ส ามารถทํา งาน
ร่ ว มกับ ผู ้อื นทังในฐานะผู ้นํา และผู ้
ตามได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมถึ ง
สามารถปรั บ ตัว เข้า กับ สถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กรทีไปปฏิบตั ิงาน
ได้เป็ นอย่างดี
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ รู ้ เ ท่ า ทัน สื อและข้อ มู ล
ข่ า วสาร รวมถึ ง มี ค วามสามารถใน
การเผยแพร่ ขอ้ มูล ที ค้นพบหรื อที คิ ด
สร้างสรรค์ขึน แต่ในด้านสถิติ พบว่า
นักศึกษามีความรู ้พืนฐานเดิมค่อนข้าง
น้อย

การปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่
การปฐมนิ เทศเพือชีแจงหลักสู ตร มี ไม่มี 
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แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
จัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนในทุ ก
รายวิชาทีผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมโดยใช้กลวิธี
การเรี ยนรู ้ ทีหลากหลายทังการบรรยาย
ร่ วมกั บ การอภิ ป รายการค้ น คว้า การ
วิ เ ค รา ะ ห์ แล ะ เน้ น ก ารเ รี ย นรู ้ จา ก
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง ที
ครอบคลุมประเด็นและปั ญหา ทังนี ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า
ตลอดจนเนือหาสาระของรายวิชานัน ๆ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน (Project-based-Learning) เพือให้
นักศึกษาทุกคนมีโอกาสทํางาน ฝึ ก
ทักษะ และแก้ปัญหาร่ วมกัน

-ให้ความรู ้ทางด้านสถิติทีจําเป็ นและ
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการ
ศึกษาวิจยั หรื อการทําโครงงาน
-จัดอบรมศักยภาพในด้านการใช้
สารสนเทศ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน
อาจารย์
บุคลากร
กิจกรรมทีจัดหรือเข้ าร่ วม
สาย
สนับสนุน
คณาจารย์สาขาวิชาดนตรี ตะวันตกเข้า
4
ร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง การสอน
ดนตรี แจ๊สผ่านการเต้น เล่น ร้อง ใน
แบบออร์ ฟ Teaching Jazz Through
Play, Sing and Dance in ORFF
Schulwerk”โดย อาจารย์ Doug
Goodkin ระหว่างวันที 28-30 มีนาคม
2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่ าวานิช
2. ดร.พิมลมาศ พร้ อมสุ ขกุล
3. อ.พนัส ต้องการพานิช
4. อ.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

*โครงการอบรมตัวบ่งชีคุณภาพ
การศึกษาภายใน วันที 23 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ จ.นครปฐม
โดยมีนางสาวริ นฤทัย พินิจ

-

1
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สรุ ปข้ อคิดเห็น และประโยชน์ ที
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับ
สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ใน
การสอนดนตรี เชิงบูรณาการ อีก
ทังยังได้สร้างเครื อข่ายนักวิชาการ
และครู ผสู ้ อน หรื อผูท้ ีสนใจใน
สาขาวิชาทีเกียวข้อง

ได้ทาํ ความเข้าใจกับตัวบ่งชีและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา และเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมในการประกันคุณภาพระดับ
คณะ เป็ นปี แรก ของวิทยาลัยการ
ดนตรี

*ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล เข้าร่ วม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสู ตรการสอน
ดนตรี ศึกษาแบบพหุ วฒั นธรรม
(Multicultual Music Education)
นวัตกรรมสู่ ความเป็ นพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที 21 ในวันที 13 พฤษภาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

1

-

*โครงการ “การประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ” ระหว่าง
วันที 8 – 9 มิถุนายน 2559 ณ มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มีผเู ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. ผศ.เอกชัย พุหิรัญ
2. ผศ.ดร.มนสิ การ เหล่าวานิ ช
3. ดร.พิมลมาศ พร้อมสุ ขกุล
4. อ.ภาคภูมิ เตียวงษ์สุวรรณ์
5. นางสาวริ นฤทัย พินิจ

4

1

*ประชุมเครื อข่าย C-IQA โครงการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจการรบริ หาร
จัดการหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
และแลกเปลียนเรี ยนรู ้กระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายใน วันที 7
มิถุนายน 2559 ณ ม.เกษตรศาสตร์
มีผเู ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. ผศ.เอกชัย พุหิรัญ
2. นางสาวริ นฤทัย พินิจ

1

1
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โครงการนี มีเหตุผล เพือเผยแพร่
ความรู ้และนวัตกรรมการสอน
ดนตรี ศึกษาแบบพหุ วฒั นธรรม
ให้กบั ครู ดนตรี นักศึกษา อาจารย์
และผูค้ นทีสนใจทัวไป เพือ
ตอบสนองเป้ าหมายการปฏิรูป
การศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่
อนาคต โดยมุ่งหวังว่าครู ดนตรี จะ
สามารถนําไปใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนหรื อออกแบบวิจยั ใน
ชันเรี ยน
ได้ทบทวนความรู ้ความเข้าใจตัว
บ่งชีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสู ตร

ได้และเปลียนเรี ยนรู ้การประเมิน
คุณภาพภายในจากต่าง
สถาบันการศึกษาซึ งสามารถนํามา
ปรับใช้กบั การประเมินคุณภาพของ
หลักสู ตร

* นางสาวริ นฤทัย พินิจ ได้เข้าร่ วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การใช้
งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
for 3 Degrees Levels เพือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสู ตร” ณ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

-

1

ทบทวนการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล CHE QA

* ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ อาจารย์จีระพันธ์

4

-

การร่ วมงานในครังนีเป็ นการ
เปิ ดตัวเป็ นครังแรกในเวทีระดับ
โลกทางด้านสังคมวิชาการดนตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เพือก้าวสู่ ความ
เป็ นน้องใหม่ในด้านการศึกษา
ดนตรี ระดับนานชาติ ทีจะนําไปสู่
ความร่ วมมือทีเกิดขึนได้ในอนาคต
ได้มากมาย
โดยจะนําเสนองานวิจยั ในวันที 26
กรกฎาคม ภายในงานมีการ
นําเสนองานวิจยั จากสมาชิกที
เดินทางมาจากทัวโลก ซึ งนับเป็ น
เวทีเสนองานดนตรี ทีใหญ่ทีสุ ดเวที
หนึง

-

2

การทบทวนรู ปแบบการเขียน
รายงานการประชุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาให้เป็ นรู ปแบบเดียวกัน

อ่อนเถือน อาจารย์พนัง ปานช่วย และ
อาจารย์สุขนิษฐ์ สะสมสิ น เดินทางไป
เพือเข้าร่ วมการนําเสนอผลงานวิจยั ณ
เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์
ในงาน 32ndISME World Conference
on Music Education ในหัวข้อ “ The
Study The Organizational Conditions
and Formulating Strategies : A Case
Study of The Western Music
Department , College of Music ,
Bansomdejchaopraya Rajabhat
University. ”
*โครงการอบรม “การเขียนรายงานการ
ประชุมอย่างมืออาชีพ” วันที 26
กรกฎาคม 2559 ณ มรภ.บ้านสามเด็จ
เจ้าพระยา มีผเู ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวกานต์พิชชา แก้วมหาสุ ริ
ยวงศ์
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*โครงการอบรมการเป็ นอาจารย์ที
ปรึ กษา โดย สํานักกิจการนิสิต มรภ.
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ เกาะช้าง
จังหวัด ตราด มีผเู ้ ข้าร่ วมได้แก่
1. อ.สมภาศ สุ ขชนะ
2. อ.พนัส ต้องการพานิช
3. นายวรพจน์ ทิพย์ถนอม
* นางสาววนิดา เจียมจิตร เข้าร่ วม
โครงการ “การประเมินค่างานเพือ
กําหนดกรอบตําแหน่งบุคลากรสาย
สนับสนุนให้สูงขึน”
* นางสาววนิดา เจียมจิตร เข้าร่ วม
โครงการ “รู ้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกล
ความรับผิด รุ่ นที 2 ”ในวันที 16
มีนาคม 2559 ณ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
* นางสาววนิดา เจียมจิตร เข้าร่ วม
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้วย
Microsoft office 2013 และ Microsoft
Office 365”ระหว่างวันที 26-27
ตุลาคม 2558
* นางสาววนิดา เจียมจิตร และ
นางสาวริ นฤทัย พินิจ ได้เข้าร่ วม
โครงการฝึ กอบรมเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร รุ่ นที
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในวันพฤหัสบดีที 7
กรกฎาคม 2559

2

1

ได้ความรู ้ความเข้าในบทบาทการ
เป็ นอาจารย์ทีปรึ กษา

-

1

ทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และ
วิธีวเิ คราะห์กรอบตําแหน่ง

-

1

-

1

ทราบและทําความเข้าใจกับความรู ้
เกียวกับความผิดทางวินยั , ความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
โดยผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมายจาก
กรมบัญชีกลาง
บุคลากรสายสนับสนุนได้เพิม
ทักษะ พัฒนาตนเอง ในการเรี ยนรู ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ งสามารถ
เพิมประสิ ทธิ ภาพ และ ลด
ระยะเวลาในการทํางาน

-

1
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พัฒนาศักยภาพ และสามารถเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสู ตร

หมวดที 5 การบริหารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสู ตร
1.ด้านบุคคล
- อัตราตําแหน่งของอาจารย์
ประจําหลักสู ตรไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที สกอ. กําหนด

- อัตราตําแหน่งของอาจารย์
ประจําและอาจารย์พิเศษ ไม่
เพียงพอต่อหลักสู ตร

2.ด้านงบประมาณ
- ไม่มีทุนสนับสนุน
การศึกษาเพือมาสนับสนุน
นักศึกษาทีมีศกั ยภาพทาง
ดนตรี สูง

ผลกระทบของปั ญหาต่ อ
สั มฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ ของ
หลักสู ตร
- ทําให้หลักสู ตรไม่ผา่ น
การประเมินคุณภาพ

- ทําให้การเรี ยนรู ้ไม่
สมบูรณ์เนื องจากขาด
อาจารย์ผชู ้ าํ นาญในบาง
รายวิชา และนักศึกษาไม่
สามารถเรี ยนรู ้เพิมเติม
และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ทีควรจะเป็ น
ทําให้นกั ศึกษาขาดโอกาส
ในการต่อยอดศักยภาพ
ของตัวเอง และทําให้
นักศึกษาไม่สามารถ
สําเร็ จการศึกษาได้ตาม
เวลาทีกําหนดไว้ใน
หลักสู ตร
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แนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหาในอนาคต

- คณะกรรมการประจําหลักสู ตรมีมติในที
ประชุมให้รับอาจารย์ใหม่ซึงมีคุณวุฒิตรงตาม
เกณฑ์ คือ ปริ ญญาเอกสาขาวิชาดนตรี เพือเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสู ตร นอกจากนีหลักสู ตรได้
เร่ งรัดพัฒนาให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาเอกเพือเป็ นศักยภาพให้แก่หลักสู ตร
- จัดการวางแผนเพือแก้ไขปั ญหาโดยมีการระบุ
วาระการประชุมเรื องการสรรหาอาจารย์พิเศษ
ในทีขาดแคลนโดยขอความเห็นจากทีประชุม
สาขา เพือทราบปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปั ญหา

ของบประมาณเพิมเติมสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
สร้างความร่ วมมือกับองค์กรเอกชนทีจะ
สามารถนํานักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้แก่
องค์กรของตนได้ โดยคัดเลือกจากลักษณะสาย
งานทีตรงกับความรู ้ของนักศึกษาและขอความ
อนุเคราะห์ในการช่วยเหลือทุนสนับสนุน
การศึกษา

3.ด้านการบริ หารจัดการ
- การนําระบบเทคโนโลยีมา
ใช้เพือพัฒนา การบริ หาร
จัดการแต่ยงั ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงาน

ทําให้การเข้าถึงข้อมูล
แหล่งความรู ้ของนักศึกษา
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าทีควรทําให้การ
ดําเนินงานในภาคส่ วน
ต่างๆเกิดความล่าช้า

ประชุมวางแผนในการใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้
คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ประชุมทําแผน
รองรับความต้องการทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาทังในปั จจุบนั และอนาคต

5.1สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (ความเชื อมโยง องค์ประกอบที 6 สิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ตัวบ่งชี 6.1
สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้)

ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่ งชี

(อธิบายผลการดําเนินงานทีแสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่
การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุ งตามผลการประเมิน
5.แนวปฏิบัติทดีี

ระบบการดําเนินงานของ

หลัก สู ต รมี ระบบและกลไกระบบการดํา เนิ นงานของสาขาวิ ช า/คณะ/
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย สถาบันโดยมี ส่ วนร่ วมของอาจารย์ป ระจํา หลักสู ตรเพือให้มีสิ งสนับ สนุ นการ
เรี ยนรู ้ ดังนี
มีส่วนร่ วมของอาจารย์
หลักสู ตรมี การจัดสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ การสอนเพือให้ก ารเรี ยนการ
ประจําหลักสู ตรเพือให้มี
สอนมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรซึ งประกอบด้วยความ
สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
พร้ อมทางกายภาพความพร้ อมด้า นอุ ป กรณ์ ค วามพร้ อมด้า นเทคโนโลยีค วาม
พร้อมด้านการให้บริ การเช่นห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการห้องทําวิจยั อุปกรณ์การเรี ยน
การสอนห้องสมุดการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอืนๆ
รวมทังการบํารุ งรั กษาส่ ง เสริ มสนับสนุ นให้นักศึ กษาสามารถเรี ย นรู ้ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ทีกําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ โดยพิจารณาร่ วมกับผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของนักศึ กษาซึ งสาขาวิชามี ระบบกลไกในการดําเนิ นการจัดสิ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ดงั นี
1. มี การแจกแบบสํารวจความต้องการสิ งสนับสนุ นการเรี ยนให้แก่
นักศึกษา
2. มี ก ารจัดห้องเรี ย นห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารตลอดจนอุ ป กรณ์ ประกอบการ
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เรี ย นการสอนที เหมาะสมให้
ก ับ นัก ศึ ก ษาเช่ นมี ก ารติ ดตัง LCD Projector

คอมพิวเตอร์ เครื องขยายเสี ยงสําหรับใช้ในห้องเรี ยนห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
จํานวน 50 เครื อง ซึ งมีจาํ นวนเพียงพอสําหรับนักศึกษา
3. มี ก ารจัด มุ ม สํ า หรั บ พัก ผ่ อ นเพื ออํา นวยความสะดวกสํ า หรั บ
นักศึกษามีบริ การWifi
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและข้ อ เสนอแนะอื นๆของ
นั ก ศึ ก ษามาใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการพัฒ นาการให้ บ ริ การและนามาปรั บ ปรุ ง
ดําเนินการในครังต่อไป(CM-WM 6.1-1)
5. ห้องสมุดดนตรี ซึงอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งให้สมบูรณ์ โดยระหว่าง
นี นักศึกษาสามารถใช้บริ การ หรื อเว็บไซต์ ของสํานักวิทยาบริ การ ในการสื บค้น
ข้อมูลได้
จํานวนสิ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ทีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรี ยนการสอน

หลักสู ตรมีระบบและกลไกจํานวนสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ทีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีการปรับปรุ ง/พัฒนาและจัดหาสิ ง
สนับสนุนมาตังแต่ยงั ไม่ได้ก่อตังวิทยาลัยการดนตรี จากสาขาวิชาดนตรี ตะวันตก
จนปั จจุบนั ได้ก่อตังเป็ นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และได้พฒั นา เพิมเติมสิ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ ดังนี
หลักสู ตรได้จดั ห้องเรี ยนที พร้อมด้วยสื อโสตทัศนูปกรณ์ทีจะใช้ในการเรี ยนการ
สอน เช่นคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอีเครื องขยายเสี ยงเครื องฉายประเภทต่างๆเช่น
โปรเจคเตอร์ เครื องฉายแผ่นทึบ
มีหอ้ งแสดงดนตรี และห้องปฏิบตั ิการซ้อมดนตรี จํานวนมากว่า 50 ห้อง
หลักสู ตรมีความพร้อมด้านเอกสารตําราเรี ยนและการศึกษาสื บค้นข้อมูลโดย
ฐานข้อมูลจากสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศห้องเรี ยนห้องค้นคว้า
และห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 50 เครื อง
นอกจากนียังมีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่สาํ นักวิทยบริ การที
ให้บริ การทังสื อสิ งพิมพ์และสื ออืนๆเช่นซี ดีรอมแถบวีดีทศั น์แถบบันทึกเสี ยง
ฯลฯทีจะให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้ามีการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศทีจะให้
นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้ได้สะดวกรวดเร็ วนักศึกษาสามารถเสนอ
ให้สาํ นักวิทยบริ การจัดซื อสื อทีต้องการศึกษาค้นคว้าผ่านคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรหรื ออาจารย์ผสู ้ อนมีหอ้ งสมุดสําหรับศึกษาค้นคว้าห้องสื บค้นข้อมูลได้
ทีสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีและสํานักคอมพิวเตอร์
(CM-WM 6.1-2)(CM-WM 6.1-3)
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กระบวนการปรับปรุ งตาม
ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ งสนับสนุน
การเรี ยนรู ้

หลัก สู ตรมี ระบบและกลไกกระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ดังนี
1. ได้ ด ํา เนิ น การจัด ทํา การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ตต่ อ สิ ง
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อนิ สิตและได้นาํ ผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุ ง
2. นํา ผลการประเมิ น มาสรุ ป ผลเพื อทํา การปรั บ ปรุ ง ให้ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจด้าน
สิ งอํานวยความสะดวกและการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ งสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมาก
สรุปผลประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
และการเรียนการสอน
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี(นักศึกษา)ประจําปการศึกษา 2558

รายการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
ดานการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน
*เฉลี่ยคะแนนจากขอคําถามยอยของแตละดาน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คะแนนเฉลี่ย
4.00
4.30
3.95
4.01
4.02
0.31

สรุปผลประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการเรียนการสอน
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี(อาจารยประจําหลักสูตร)
ประจําปการศึกษา 2558

รายการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอหลักสูตร
ดานการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน
*เฉลี่ยคะแนนจากขอคําถามยอยของแตละดาน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

คะแนนเฉลี่ย
4.80
4.58
4.93
4.92
4.84
0.16

3. หลัก สู ตรมี ก ารนํา ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาและ
อาจารย์ต่อสิ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ มาปรั บปรุ งห้องปฏิ บตั ิ การสําหรั บการสอน
นักศึกษา และมีการจัดเตรี ยมหนังสื อและสื อการเรี ยนรู ้เพือเสริ มสร้างทักษะ
(CM-WM 6.1-4)
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
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หมายเลข
CM-WM 6.1-1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร การจัดสิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้

CM-WM 6.1-2

รู ปภาพอุปกรณ์สือการเรี ยนรู ้ เครื องดนตรี และครุ ภณฑ์

CM-WM 6.1-3

รู ปภาพอุปกรณ์สือการเรี ยนรู ้ เครื องดนตรี และครุ ภณฑ์ห้องปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ดนตรี
สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ อาจารย์ดา้ นสิ งสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้

CM-WM 6.1-4

ผลการประเมินตนเอง 5.1สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (ความเชื อมโยง องค์ประกอบที 6 สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชี 6.1 สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้)
ระดับคะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ประเมินตนเอง()
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หมวดที 6 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ
เกียวกับคุณภาพหลักสู ตรจากผู้ประเมิน
ข้ อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

การนําไปดําเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสู ตร

สรุปการประเมินหลักสู ตร
การประเมินจากนิสิตชั นปี สุ ดท้ าย/บัณฑิตใหม่ (รายงานตามปี ทีสํารวจ) วันทีสํารวจ มิถุนายน 2559
ข้ อวิพากษ์ ทสํี าคัญจากผลประเมิน
ความคิดเห็นด้ านหลักสู ตร
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
ปรัชญาปละวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตร มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คะแนนเฉลีย 3.60
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอด
หลักสู ตรอย่างชัดเจนมีระดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนน
เฉลีย 3.55
3. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการ
เรี ยนแต่ละภาคอย่างชัดเจน มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 3.45

ข้ อคิดเห็นของคณาจารย์ ต่อผลการประเมิน
หลักสู ตรมีการกํากับดูแลการเรี ยนการสอนตลอดหลักสู ตรให้มี
ความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร

หลักสู ตรมีการวิเคราะห์ถึงความยาก ง่าย และความต่อเนื องของ
รายวิชาเพือนํามาจัดการแผนการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่าง
เหมาะสม
หลักสู ตรมีการจัดปฏิทินการศึกษาและแผนการเรี ยนแต่ละภาคอย่าง
ชัดเจนโดยยึดหลักการของมหาวิทยาลัย
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4. หลักสู ตรมีความทันสมัย
หลักสู ตรมีการจัดเนือหารายวิชาและสิ งอํานวยความสะดวกต่อการ
สอดคล้องกับความต้องการของ
เรี ยนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน มีระดับความพึงพอใจ ของตลาดแรงงาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนเฉลีย
3.30
ความคิดเห็นด้ านอาจารย์ ผ้ ูสอน
1. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์ อาจารย์ผสู ้ อนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที
สอนเหมาะสมกับรายวิชาทีสอน มี สอน อีกทังยังมีการประชุม อบรม สัมมาเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพใน
ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก การทํางานอย่างสมําเสมอ
คะแนนเฉลีย 3.95
2. อาจารย์สอนเนือหาตาม
หลักสู ตรมีการกํากับดูและให้อาจารย์ผสู ้ อนถ่ายทอดความรู ้ เนือหา
วัตถุประสงค์ โดยใช้วธิ ี การที
สาระ การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ต่างๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดย
หลากหลาย และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ใช้วธิ ี การทีหลากหลาย และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
สําคัญ มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก คะแนนเฉลีย 4.10
3. อาจารย์สนับสนุ นส่ งเสริ มให้นิสิต อาจารย์สนับสนุ นส่ งเสริ มให้นิสิตเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
สมําเสมอโดยการมอบหมายงานให้นิสิตได้เรี ยนรู ้ในการค้นคว้า
สมําเสมอ มีระดับความพึงพอใจอยู่ และเพิมทักษะด้วยตนเองสมําเสมอตามแผนการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้
ในระดับมาก คะแนนเฉลีย 3.90
ความคิดเห็นด้ านสิ งอํานวยความสะดวก
1. ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการมี
หลักสู ตรมีการวางแผนและประเมินผลด้านสิ งอํานวยความสะดวก
อุปกรณ์เหมาะสมเอือต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นประจําทุกปี การศึกษา อีกทังยังมีการวางแผนในการซ่อม
และเพียงพอต่อนิสิต มีระดับความพึง บํารุ งรักษาอุปการณ์ทีชํารุ ดเพือให้เพียงพอและใช้งานได้อย่างปกติ
พอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คะแนน
เฉลีย 4.50
2. ระบบบริ การสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีระบบบริ การสารสนเทศห้องสมุดเหมาะสมและเอือ
เหมาะสมและเอือต่อการเรี ยนรู ้ มี
ต่อการเรี ยนรู ้เพียงพอ และสาขาวิชายังมีมุมเพือการเรี ยนรู ้คน้ คว้า
ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ด้วยตนเองโดยมีบริ การหนังสื อเกียวกับงานออกแบบให้นิสิตได้ยมื
คะแนนเฉลีย 4.35
อ่าน
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ความคิดเห็นด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้อง หลักสู ตรมีการกํากับดูและอาจารย์ผสู ้ อนให้มีการจัดการเรี ยนการ
กับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ สอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้
ระดับมาก คะแนนเฉลีย 3.60
2. การใช้สือประกอบการสอนอย่าง
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก คะแนนเฉลีย 4.30
3. วิธีการสอนส่ งเสริ มให้นิสิตได้
ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ ทางวิชาชีพ
และ/หรื อศาสตร์ ทีเกียวข้องในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ มีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลีย
3.75
4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรี ยนการสอน มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนน
เฉลีย 4.25
5. มีการจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู ้แห่งศตวรรษที 21 มี
ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด คะแนนเฉลีย 4.50
ความคิดเห็นด้ านการประเมินผล
1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน มีระดับความพึงพอในอยูใ่ น
ระดับมาก คะแนนเฉลีย 3.90

อาจารย์ผสู ้ อนของสาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการใช้สือ
เทคโนโลยีประกอบการสอนอย่างเหมาะสมและทันสมัย
หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนมีกิจกรรม/โครงการทีส่ งเสริ มให้นิสิต
ได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ ทางวิชาชีพ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ น
อืน ๆ

อาจารย์ผสู ้ อนของสาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการใช้สือ
เทคโนโลยีประกอบการสอนทีทันสมัย และนิสิตยังได้ปฏิบตั ิงาน
จริ งจากเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับรายวิชา
หลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนมีกิจกรรม/โครงการทีส่ งเสริ มให้นิสิต
ได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้แห่งศตวรรษที 21

มหาวิทยาลัยและหลักสู ตรมีการตรวจสอบและกํากับวิธีการวัด
ประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพ
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2. การวัดและประเมินผลเป็ นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที
กําหนดไว้ล่วงหน้า มีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลีย
4.00
3. การวัดและประเมินผลโปร่ งใส่ และ
ตรงตามเวลา มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คะแนนเฉลีย 3.75

มหาวิทยาลัยและหลักสู ตรมีการตรวจสอบและกํากับการวัดและ
ประเมินผลเป็ นไปตามระเบียบกําเกณฑ์และข้อตกลงทีกําหนดไว้
ล่วงหน้าให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพ

มหาวิทยาลัยและหลักสู ตรมีการตรวจสอบและกํากับการวัดและ
ประเมินผลโปร่ งใสและตรงตามเวลา

ความคิดเห็นด้ านการพัฒนาผลการเรียนรู้ ของผู้เรี ยน
1. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตกมีการจัดกิจกรรมและโครงการที
สอน/กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพือ
หลากหลายและสมําเสมอเพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรม อาทิเช่น โครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมเพือพัฒนา
จริ ยธรรมมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น ลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงค์ โครงการไหว้ครู ดนตรี และในทุกๆ
ระดับมาก คะแนนเฉลีย 4.30
โครงการและกิจกรรมจะมีการวางระบบ และปลูกฝังให้นิสิตรู ้จกั
การทํางานร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ งกันและกัน เป็ นต้น
2. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการจัดกิจกรรมและโครงการที
สอน/กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพือ
หลากหลายและสมําเสมอเพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ และ
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้ มี
ศักยภาพทางดนตรี อาทิเช่น โครงการแสดงดนตรี ในเวทีต่าง ๆ,
ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โครงการบริ การวิชาการ, โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการฝึ กทักษะ
คะแนนเฉลีย 3.85
ทางด้านดนตรี ในเครื องมือต่าง ๆ เป็ นต้น
3. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการจัดกิจกรรมและโครงการที
สอน/กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพือ
หลากหลายและสมําเสมอเพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทาง
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทาง ปั ญญา อาทิเช่น โครงการบริ การวิชาการ, โครงการส่ งเสริ ม
ปั ญญา มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น ประสบการณ์วชิ าชีพทางดนตรี เป็ นต้น
ระดับมาก คะแนนเฉลีย 4.05
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4. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน/กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพือ
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีระดับความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลีย
4.10
5. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน/กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพือ
พัฒนาผลการเรี ยนด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนน
เฉลีย 4.25

สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการจัดกิจกรรมและโครงการที
หลากหลายและสมําเสมอเพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์
เช่น โครงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางดนตรี และในทุก ๆ
โครงการ/กิจกรรม นิสิตจะได้ฝึกการทํางานร่ วมกัน และความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเอง

สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการจัดการเรี ยนการสอนและโครงการ/
กิจกรรม เพือพัฒนาผลการเรี ยนด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื องลิขสิ ทธิการเผยแพร่ และวิธีการสร้างรายได้จาก
Youtube, โครงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางดนตรี และกิจกรรม
ทีพัฒนานักศึกษาให้ทนั ต่อโลกภิวฒั น์ในปั จจุบนั อีกทังสาขาวิชา
ดนตรี ตะวันตกได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
ซึ งนิสิตจะได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะการเปลียนแปลงในหลักสู ตรจากผลการประเมิน
- ปรับปรุ ง พัฒนาเนือหาสาระในหลักสู ตรให้มีความทันสมัย และเป็ นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกียวข้ อง (ผู้ใช้ บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน : ใช้การประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยเว็บไซต์สนับสนุนข้อมูลระบบประกันคุณภาพ (http://mejob.bsru.ac.th และ
http://employee.bsru.ac.th)
ข้อวิพากษ์ทีสําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อการประเมิน
1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านคุณธรรม
หลักสู ตรให้ความสําคัญในด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของ
จริ ยธรรมมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ นักศึกษา ดังเช่น การรับผิดชอบต่อการเข้าเรี ยน ตรงเวลา
มาก คะแนนเฉลีย 4.10
รับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย และ กฎหมายด้าน
งานวิชาการ
2. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความรู ้
มีการพัฒนาหลักสู ตรตามพันธกิจของสถาบัน โดยผลิต
ความสามารถทางวิชาการ มีระดับความพึง
บัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ และการ
พอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลีย 4.30
ให้บริ การแก่สังคมในฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชีพดนตรี
3. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านทักษะทาง
ในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผสู ้ อน จะเน้นทักษะด้านปั ญญา
ปั ญญา มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ให้บณั ฑิต สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และ
คะแนนเฉลีย3.90
แก้ไขปั ญหาได้
4. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านความสัมพันธ์ สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก มีการจัดกิจกรรมและโครงการที
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดับ หลากหลายและสมําเสมอเพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ดา้ น
ความพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลีย 3.90 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น
โครงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางดนตรี และในทุก ๆ
โครงการ/กิจกรรม นิสิตจะได้ฝึกการทํางานร่ วมกัน และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีของตนเอง
5. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตด้านการวิเคราะห์ อาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตรเน้นพัฒนานักศึกษาให้ทนั ต่อ
เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยี โลกในยุคโลกาภิวฒั น์ในปั จจุบนั หมันติดตามข้อมูล
สารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ข่าวสารในยุคปั จจุบนั และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ขอ้ มูล และ
มาก คะแนนเฉลีย 3.70
ประสบการณ์ในชันเรี ยน
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หมวดที 7 แผนการดําเนินการเพือพัฒนาหลักสู ตร
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานตามแผนทีเสนอในรายงานของปี ทีผ่ านมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาทีแล้ว
ผูร้ ับผิดชอบ
ความสําเร็ จของแผน/เหตุผลที
เสร็ จ
ไม่สามารถดําเนินการได้สาํ เร็ จ
เชิญผูเ้ ชียวชาญพิเศษมาให้ ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยการ
ดําเนินการสําเร็ จลุล่วง
ความรู ้ อบรมสัมมนา และ
ดนตรี
ร่ วมสอนในห้องเรี ยนด้าน
การทําวิทยานิพนธ์
ปรับปรุ งห้องเรี ยนให้มี
ปี การศึกษา 2559 วิทยาลัยการ
ดําเนินการแล้วบางส่ วน และ
ความน่าเรี ยนรู ้
ดนตรี
กําลังดําเนินการบางส่ วน
ข้ อเสนอในการพัฒนาหลักสู ตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสู ตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ไม่มีการปรับปรุ ง
2. ข้อเสนอในการเปลี ยนแปลงรายวิชา (การเปลี ยนแปลง เพิมหรื อลดเนื อหาในรายวิช า การ
เปลียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ ผลรายวิชาฯ)
ไม่มี
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ โดยการสนับสนุ นให้เข้าร่ วมสัมมนาอบรมเพือเพิมพูน
ความรู ้ ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความเป็ นปั จจุ บนั อยู่
เสมอ สามารถนําไปสู่ การดําเนิ นงานวิจยั ได้ตามความต้องการของคณาจารย์รวมถึ งสนับสนุ นให้อาจารย์
ศึกษาต่อและเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
อบรมเพิมพูนความรู ้ในด้านทีเกียวข้องกับงานเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาตนเอง
แผนปฏิบัติการใหม่ สําหรับปี 2559
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาทีแล้ วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
ปี การศึกษา 2560
วิทยาลัยการดนตรี
สนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรให้
ปี การศึกษา 2560
วิทยาลัยการดนตรี
ศึกษาต่อในระดับทีสู งขึน
สนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรให้มี
ปี การศึกษา 2560
วิทยาลัยการดนตรี
ตําแหน่งวิชาการในระดับที
สู งขึน
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อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร (คนที 1): รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
ลายเซ็น : ______________________________________
วันทีรายงานการจัดทําข้อมูล: 20 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร (คนที 2): รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
ลายเซ็น : ______________________________________
วันทีรายงานการจัดทําข้อมูล: 20 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร (คนที 3): ผศ. ดร. มนสิ การ เหล่าวานิช
ลายเซ็น : ______________________________________
วันทีรายงานการจัดทําข้อมูล: 20 กรกฎาคม 2559

ประธานหลักสู ตร
ลายเซ็น
วันทีรายงานการจัดทําข้อมูล

: รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ
: _________________________________________________________
: 20 กรกฎาคม 2559

เห็นชอบโดย
ลายเซ็น
วันทีรายงานการจัดทําข้อมูล

: อ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ (คณบดี)
: _________________________________________________________
: 20 กรกฎาคม 2559

กรณี หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
เห็นชอบโดย
: ผศ.ดร.อารี วรรณ เอียมสะอาด (คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย)
ลายเซ็น
: _________________________________________________________
วันทีรายงานการจัดทําข้อมูล
: 20 กรกฎาคม 2559
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีตะวันตก)พ.ศ.2554
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
ประจําปี การศึกษา 2558
1. สรุ ปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในระดับหลักสู ตร /รายงานผล
การดําเนินการของหลักสู ตร (มคอ.7)

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่ งชี คุณภาพ
องค์ ประกอบที 1
ตัวบ่งชี 1.1 กํากับมาตรฐาน
เฉลียองค์ประกอบที 1
องค์ ประกอบที 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี 2.2 (ปริ ญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาโททีได้รับ การตีพิมพ์และหรื อ
เผยแพร่
เฉลียองค์ ประกอบที 2
องค์ ประกอบที 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี 3.2 การส่ งเสริ มและพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบ่งชี 3.3 ผลทีเกิดกับนักศึกษา
เฉลียองค์ ประกอบที 3

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตัง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรื อสั ดส่ วน)

บัณฑิต 11 ข้อ

บรรลุ 10 ข้อ

ค่าเฉลีย
4.2
ร้อยละ
80

8.4
2

คะแนน
ประเมิน
ไม่ผา่ น
ไม่ ผ่าน

ร้อยละ 13.33

0

ร้อยละ 24

3

80 × 5
40
1.5

3 คะแนน

2

2

3 คะแนน

2

2

3 คะแนน

1
3

1.67
1.67

96

ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชีตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่ งชี คุณภาพ
องค์ ประกอบที 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี 4.1 การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรทีมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
ตัวบ่งชี 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรทีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสู ตร

เป้าหมาย

3 คะแนน
(ร้อยละ)
ป.โท80
(ร้อยละ)
ป.โท 80
(ร้อยละ)
ป.โท 40

ผลการดําเนินงาน
ตัวตัง
ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรื อสั ดส่ วน)

คะแนน
ประเมิน

2

2

100 × 5

100 × 5
80
40 × 5
40
-

ตัวบ่งชี 4.3 ผลทีเกิดกับอาจารย์
3 คะแนน
เฉลียองค์ ประกอบที 4
องค์ ประกอบที 5 หลักสู ตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรี ยน
ตัวบ่งชี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
3 คะแนน
ตัวบ่งชี 5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
3 คะแนน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชี 5.3การประเมินผูเ้ รี ยน
3 คะแนน
ตัวบ่งชี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสู ตรตาม ร้อยละ 100
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
เฉลียองค์ ประกอบที 5
องค์ ประกอบที 6 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี 6.1 สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
3 คะแนน
เฉลียองค์ ประกอบที 6
29
13 ตัวบ่งชี
เฉลียรวมทุกองค์ ประกอบ
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5

80

5

5

5

5
2

2
3.00
2

2

2

2

1

1

100%

5

2.50

2.50

2
2
2.23

2
2
2.23

ตารางผลการวิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร
ผลการประเมิน

องค์
ประกอบ
ที

คะแนน จํานวน
ผ่ าน

ตัวบ่ งชี

I

1

6
รวม

องค์ ประกอบที 2 -6

5

คะแนนเฉลียของทุกตัวบ่ งชี ใน

4

O

เฉลีย

ไม่ ผ่าน

2
3

P

คะแนน

ผลการประเมิน

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้ อย
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ไม่ ผ่านการประเมิน

2

-

-

1.50

1.50

ระดับคุณภาพน้ อย

3

1.67

-

-

1.67

ระดับคุณภาพน้ อย

3

3.00

-

-

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

4

2.00

2.67

-

2.50

ระดับคุณภาพปานกลาง

1

-

2.50

-

2.00

ระดับคุณภาพน้ อย

13

2.29

2.50

1.50

2.23

ระดับคุณภาพน้ อย

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

คุณภาพ

คุณภาพ

คุณภาพ

คุณภาพ

ปานกลาง

ปานกลาง

น้ อย

ปานกลาง
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2. ทิศทางการพัฒนาหลักสู ตร
การวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาองค์ประกอบที 1 - องค์ประกอบที 6ในประเด็นที
สําคัญดังนี
องค์ ประกอบที 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ ประกอบที 2 บัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

ประเด็น
คณาจารย์สาขาวิชาดนตรี ตะวันตกมีคุณวุฒิดา้ นดนตรี หลาย
แขนง เช่น ดนตรี ศึกษา การแสดงดนตรี ดนตรี วทิ ยา
ความสามารถของอาจารย์จึงมีความหลากหลายในการจัดการ
เรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแก่นกั ศึกษา
คณาจารย์ควรพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการการศึกษา
ต่อในระดับปริ ญญาเอกและผลงานวิชาการ

ประเด็น
บัณฑิตทีจบการศึกษาเป็ นผูม้ ีความสามารถมีความรู ้มี
คุณธรรมจริ ยธรรมมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเป็ นที
ยอมรับของผูใ้ ช้บณั ฑิต

เปิ ดโอกาสให้บณั ฑิตทีประสบความสําเร็ จมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาฯหรื อร่ วม
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์กบั นักศึกษาปั จจุบนั
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องค์ ประกอบที 3 นักศึกษา

ประเด็น

จุดเด่น

นักศึกษาในหลักสู ตรส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในสายวิชาชีพ จึงมีพืน
ฐานความรู ้ทีตรงกับเนื อหาในหลักสู ตร

โอกาสในการพัฒนา

สามารถนําความรู ้ไปใช้ได้จริ งในการทํางาน
ประเด็น

องค์ ประกอบที 4 อาจารย์
จุดเด่น

อาจารย์เป็ นผูท้ ีมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นดนตรี สูง เป็ นที
ยอมรับของสังคมและสามารถนําความรู ้ / ประสบการณ์ มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

โอกาสในการพัฒนา

องค์ ประกอบที 5
หลักสู ตร การเรี ยนการสอน
การประเมินผู้เรี ยน
จุดเด่น

อาจารย์ประจํา ได้พฒั นาทักษะและความรู ้ดา้ นวิชาการ
และวิชาชีพจากการเข้าร่ วมอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก

ประเด็น
หลักสู ตรมีระบบการประเมินผูเ้ รี ยนทีชัดเจนและได้ดาเนิ นการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตรงตามระยะเวลาทีมหาวิทยาลัย
กําหนด
มีคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพือตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษามีการติดตามผลการ
ดาเนินงานในทุกรายวิชาและคอยกากับการประเมินการจัดการ
เรี ยนการสอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรและ
ประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นรู ปธรรม

โอกาสในการพัฒนา

เกิดกระบวนการพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ได้อย่าต่อเนือง
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องค์ ประกอบที 6
สิ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
จุดเด่น

ประเด็น
มีการสร้างบรรยากาศการเรี ยนทีดีทาํ ให้เป็ นหนทางหนึงทีช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและกระตือรื อร้นในการเรี ยน
มีวสั ดุอุปกรณ์ครุ ภณั ฑ์ทีสอดรับกับการเรี ยนการสอนของ
หลักสู ตร

โอกาสในการพัฒนา

มีวสั ดุอุปกรณ์ครุ ภณั ฑ์ทีทันสมัยและเทคโนโลยีทีทันสมัย
เหมาะสมเพียงพอกับสาขาวิชามากขึน
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