
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร(มคอ.7)/   

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดบัหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วทิยาลยัการดนตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

ประจาํปีการศึกษา 2558 

   (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

วนัที�จดัทาํขอ้มูล     20   กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

วนัที�ปรับปรุงขอ้มูล     25   สิงหาคม  พ.ศ. 2559



 
 

 
 

คาํนํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก  

วิทยาลยัการดนตรี เป็นกลไกสําคญัในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที�น่าเชื�อถือแก่

ประชาคมซึ� งมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอย่างสมํ�าเสมอและกา้วให้ทนัต่อความเปลี�ยนแปลงของเกณฑ์ที�

ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมํ�าเสมอตามสภาวะของสังคมที�มีความกา้วหนา้อยูต่ลอดเวลา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก  

วิทยาลยัการดนตรี ได้นาํแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ที�ใชอ้งคป์ระกอบ  ตวัชี� วดั และเกณฑ์การประเมินภายใน ของสํานกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) การรายงานผลการดาํเนินงานฉบบันี� อยู่ในช่วงระยะเวลาดาํเนินการ

ประจาํปี 2558  (กรกฎาคม 2558  – สิงหาคม 2559)  มีสาระสําคญัประกอบดว้ย ขอ้มูลทั�วไปของสาขาวิชา

ดนตรีตะวนัตก ขอ้มูลอาจารย ์การพฒันานิสิตและบณัฑิต องคป์ระกอบ การบริหารหลกัสูตร และตวับ่งชี�

การประกนัคุณภาพการศึกษาจากผูป้ระเมินเพื�อเป็นขอ้มูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดบั

สาขาวชิาและทิศทางการพฒันาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก  วิทยาลยัการดนตรีหวงัเป็นอยา่งยิ�งว่า

รายงานผลการประเมินตนเองในครั� งนี� จะทาํให้ทราบถึงผลการปฏิบติังานที�ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลระดบัใดเพื�อเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

ดนตรีตะวนัตกต่อไป  ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ให้ความร่วมมือ เอื�ออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงาน

พฒันาคุณภาพการศึกษาจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 

 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก



 
 

 
 

สารบัญ 

 

 

 

หมวดที� 1 

 

 

ขอ้มูลทั�วไป 

หน้า 
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หมวดที� 2 อาจารย ์  23 

หมวดที� 3 นิสิตและบณัฑิต 37 

หมวดที� 4 ขอ้มูลสรุปรายวชิาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 57 

หมวดที� 5 การบริหารหลกัสูตร 83 

หมวดที� 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมินอิสระ 88 

หมวดที� 7 แผนการดาํเนินการเพื�อพฒันาหลกัสูตร 94 

สรุปผลการประเมินตนเองและทศิทางการพฒันา 96 
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รายงานผลการดาํเนินงานการของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

วทิยาลยัการดนตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

หมวดที�1 
ข้อมูลทั�วไป 

 

หลกัสูตร สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ระดับคุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

รหัสหลกัสูตร 25491741110357 
อาจารย์ประจําหลกัสูตร  

มคอ. 2 ปัจจุบัน 

หมายเหตุ 

(ระบุครั�งที�/วนัที�ให้ความเห็นชอบ/

อนุมัติ จากสภามหาวทิยาลยั) 

1. รศ.ดร.มนสั  วฒันไชยยศ 1. รศ.ดร.มนสั  วฒันไชยยศ 

 

ไดค้วามเห็นชอบ/อนุมติัจากสภา

มหาวทิยาลยัในการประชุมครั� งที�3 

เมื�อวนัที�15 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2555 

- คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรมี

มติในที�ประชุมให้รับอาจารยใ์หม่

ซึ� งมีคุณวฒิุตรงตามเกณฑ ์คือ 

ปริญญาเอกสาขาวชิาดนตรี เพื�อเป็น

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแลว้ เมื�อ1 

กุมภาพนัธ์ 2559 ไดแ้ก่ ดร.พิมลมาศ 

พร้อมสุขกุล  แต่เนื�องจากอายกุาร

ทาํงานยงัไม่ถึง 9 เดือน  จึงยงัไม่

สามารถแต่งตั�งเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรได ้

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

และคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั

การดนตรี ไดอ้ยูร่ะหวา่งเร่งรัด

2. รศ.ดร.โกวทิย ์ ขนัธศิริ 2. รศ.ดร.โกวทิย ์   ขนัธศิริ 

 

3.ผศ.ดร.มนสิการเหล่าวานิช 3.ผศ.ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช 



 
 

2 
 

พฒันาใหค้ณาจารยศึ์กษาต่อใน

ระดบัปริญญาเอกเพื�อเป็นศกัยภาพ

ใหแ้ก่หลกัสูตร และคาดวา่ ปี

การศึกษา 2559 จะมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรครบตามเกณฑที์�กาํหนด 

โดยที� ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ  ไดจ้บ

การศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขา

ดนตรีศึกษา  มหาวทิยาลยัมหิดล 

เมื�อปีการศึกษา 2558 จึงทาํใหไ้ม่

ทนัต่อการเสนอชื�อแต่งตั�งเป็น

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

สถานที�จัดการเรียนการสอน  ชั�น 11 – 16 อาคารอาคารพระยาสุรวงศว์ฒันศกัดิ�  (อาคาร 27) วทิยาลยัการดนตรี 

    มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

1. รศ.ดร.มนสั  วฒันไชยยศ 

2.   รศ.ดร.โกวทิย ์  ขนัธศิริ 

3.   ผศ.ดร.มนสิการเหล่าวานิช 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ประจําหลกัสูตร (ตามที�เสนอใน มคอ.2) 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒิุ 

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

สาํเร็จการศึกษา 
อายงุาน 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 ดร.มนสั  วฒันไชยยศ รองศาสตราจารย ์ -ปร.ด. 

-ศศ.ม. 

 

-ค.บ.  

-การศึกษาเพื�อ

พฒันาทอ้งถิ�น 

-ดนตรีวทิยา 

-ดนตรีศึกษา 

-มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2554 

 

2542 

2522 

40 ปี 

2 ดร.โกวทิย ์ ขนัธศิริ รองศาสตราจารย ์ -Ph.D. 

-M.A  

-K.C.M. 

- Music 

Comparative 

-Musicology  

-Music  

-Sussex College,  

-Kent State University 

-Royal Conservatory of  Music 

2530 

2529 

2513 

5 ปี 

3 ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช ผูช่้วยศาสตราจารย ์ -ปร.ด. 

-ศศ.ม 

-ด.บ 

-ดนตรีศึกษา 

-ดนตรีปฏิบติั  

-ดนตรีปฏิบติั 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2554 

2548 

2545 

10 ปี 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ตามที�เสนอใน มคอ.2) 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒิุ 

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

สาํเร็จการศึกษา 
อายงุาน 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 ดร.มนสั  วฒันไชยยศ รองศาสตราจารย ์ -ปร.ด. 

-ศศ.ม. 

 

-ค.บ.  

-การศึกษาเพื�อ

พฒันาทอ้งถิ�น 

-ดนตรีวทิยา 

-ดนตรีศึกษา 

-มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2554 

 

2542 

2522 

40 ปี 

2 ดร.โกวทิย ์ ขนัธศิริ รองศาสตราจารย ์ -Ph.D. 

-M.A  

-K.C.M. 

-Music 

Comparative 

-Musicology  

-Music  

-Sussex College,  

-Kent State University 

 -Royal Conservatory of  Music 

2530 

2529 

2513 

5 ปี 

3 ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช ผูช่้วยศาสตราจารย ์ -ปร.ด. 

-ศศ.ม 

-ด.บ 

 -ดนตรีศึกษา 

-ดนตรีปฏิบติั  

-ดนตรีปฏิบติั 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2554 

2548 

2545 

10 ปี 

4 นายบรรจง  ชลวโิรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ศศ.ม. 

กศ.บ. 

-วฒันธรรมศึกษา 

-ดุริยางคศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร   

 วโิรฒประสานมิตร 

2542 

2522 

40 ปี 

5 ดร.อนุรักษ ์  บุญแจะ อาจารย ์ -ปร.ด.  

- ศศ.ม. 

- ค.บ.  

-ดนตรีศึกษา 

-วฒันธรรมดนตรี 

-ดนตรีศึกษา 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2558 

2545 

2529 

29 ปี 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (เป็นอาจารยป์ระจาํในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ประจาํปีการศึกษา 2558) 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกุล 
ตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

คุณวฒิุ 

(ทุกระดบัการศึกษา) 
สาขาวชิา 

สาํเร็จการศึกษา 
อายงุาน 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 ดร.โกวทิ ขนัธศิริ รองศาสตราจารย ์ -Ph.D 

-M.A  

-K.C.M 

-Music Comparative 

-Musicology 

-Music 

-Sussex  College of Technology , 

UK.   

- Kent State University , Ohio  USA 

-Royal  Conservatory  of Music , 

Natherland 

2530 

2529 

2513 

 

2 ดร.มนสั  วฒันไชยยศ รองศาสตราจารย ์ - ปร.ด.  

- ศศ.ม.  

- กศ.บ.  

 

-การศึกษาเพื�อการ

พฒันาทอ้งถิ�น 

-ดนตรีวทิยา 

-ดุริยางคศาสตร์ 

 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-ม หา วิ ท ย า ลัย ศ รีน ค รินท รวิโร ฒ 

ประสานมิตร  

(เกียรตินิยมอนัดบั ๒) 

2550 

 

2542 

2522 

 

3 ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช ผูช่้วยศาสตราจารย ์ - ปร.ด. 

- ศศ.ม.  

- ด.บ.  

-ดนตรีศึกษา 

-ดนตรีปฏิบติั 

-การแสดงดนตรี 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2555 

2548 

2545 

10 ปี 



 
 

6 
 

4 ดร.อนุรักษ ์  บุญแจะ อาจารย ์ - ปร.ด.  

- ศศ.ม. 

- ค.บ.  

-ดนตรีศึกษา 

-วฒันธรรมดนตรี 

-ดนตรีศึกษา 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา  

 

2545 

2529 

29 ปี 

5 ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล  อาจารย ์ - ปร.ด.  

- ศศ.ม. 

- ศป.บ. 

- ดนตรี 

- ดนตรีศึกษา 

- ดุริยางคศาสตร์ 

 

- มหาวทิยาลยัมหิดล 

- มหาวทิยาลยัมหิดล 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

 

2558 

2552 

2549 

6 เดือน 

6 นายสมภาศ  สุขชนะ อาจารย ์ -ศศ.ม 

-ค.บ. 

-ดนตรีศึกษา 

-ดนตรีศึกษา 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา 

-สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

2552 

 

2543 

4 ปี 

7 นายพนงั   ปานช่วย อาจารย ์ -ศศ.ม.  

-ค.บ.  

-ว ัฒนธรรมศึกษา-

วฒันธรรมการดนตรี 

-ดนตรีศึกษา 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

2553 

2542 

4 ปี 
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แบบรายงาน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ที�เป็นอาจารยพ์ิเศษจากภายนอกมหาวทิยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2558) 

ลาํดบั ชื�อ – นามสกุล ตาํแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุ(ทุกระดบัการศึกษา) สาขาวชิา 
สาํเร็จการศึกษา 

สถาบนั ปี พ.ศ. 

1 ดร.กานตย์พุา   จิตติวฒันา อาจารย ์ -ปร.ด. 

 

- วท.ม.  

- วท.บ. 

-วทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยศึีกษา 

- ชีวเคมี 

- สาธารณสุขศาสตร์ 

(ปัจจุบนัเป็นผูช่้วยคณบดี

ฝ่ายวจิยั  วทิยาลยัดุริยางค

ศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล) 

 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

-มหาวทิยาลยัมหิดล 

2552 

 

2543 

2538 

2 นายวรสรณ์  เนตรทิพย ์ อาจารย ์ - วท.ม. - สาขาวชิาการวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์

- มหาวทิยาลยัศรีนครินท

รวโิรฒ 

2554 
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ตัวบ่งชี� 1.1 การกาํกบัมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาํนวน3คนดงัรายละเอียดที�ระบุ

ไวใ้นแบบรายงานขอ้มูลอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

2 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเป็นอาจารยป์ระจาํของมหาวิทยาลยั 

ทั�ง 3 คน จาํแนกตามตาํแหน่งวชิาการและวฒิุการศึกษา ดงันี�  

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�ดาํรงตาํแหน่งวชิาการระดบัรอง

ศาสตราจารย ์มีวฒิุปริญญาเอกที�ตรงกบัสาขาวชิาของ

หลกัสูตร จาํนวน 2  คน ไดแ้ก่  

1) รศ.ดร.มนสั วฒันไชยยศ 

2) รศ.ดร.โกวทิย ์   ขนัธศิริ 

2. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�ดาํรงตาํแหน่งวชิาการระดบั

ผูช่้วยศาสตราจารย ์มีวฒิุปริญญาเอกที�ตรงกบัสาขาวชิาของ

หลกัสูตรไดแ้ก่ 

1) ผศ.ดร.มนสิการิ เหล่าวานิช 

     ทั�งนี� ทุกท่านมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัและ 

มีผลงานที�เชี�ยวชาญในแขนงตนเอง  (รายละเอียดที�ระบุไว้

ในแบบรายงานขอ้มูลอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 

3 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตร 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจําของ

มหาวิทยาลยั ทั�ง 5 คน จาํแนกตามตาํแหน่งวิชาการและวุฒิ

การศึกษา ดงันี�  

1.อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรที�ดํารงตาํแหน่งวิชาการ

ระดบัรองศาสตราจารย ์มีวุฒิปริญญาเอกที�ตรงกบัสาขาวิชา

ของหลกัสูตร จาํนวน 2  คน ไดแ้ก่   

1) รศ.ดร.มนสั วฒันไชยยศ 

2) รศ.ดร.โกวทิย ์ ขนัธศิริ 

2.อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรที�ดํารงตาํแหน่งวิชาการ

ระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์ มีวุ ฒิปริญญาเอกที�ตรงกับ

สาขาวชิาของหลกัสูตร จาํนวน 1  คน ไดแ้ก่   

           1) ผศ..ดร.มนสิการเหล่าวานิช 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

3.อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที�ไม่ได้ดํารงตําแหน่ง

วิชาการมีวุฒิปริญญาเอกที�ตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร

ไดแ้ก่  

              1) อ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ 

4.อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรที�ดํารงตาํแหน่งวิชาการ

ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์มีวฒิุปริญญาโทที�ตรงกบัสาขาวิชา

ของหลกัสูตร จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่   

              1) ผศ.บรรจง ชลวโิรจน ์

     ทั�งนี�  ทุกท่านมีประสบการณ์ในการทาํวจิยัและมีผลงานที�

เชี�ยวชาญในแขนงตนเอง  (รายละเอียดที�ระบุไวใ้นแบบ

รายงานขอ้มูลอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 

4 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อน 1.อาจารยผ์ูส้อนทั�งอาจารย์ประจาํและอาจารย์พิเศษมีวุฒิ

การศึกษาทั�งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความ

เชี�ยวชาญชาํนาญการตรงตามหลกัสูตรและรายวชิาที�สอน 

2.อาจารย์ผูส้อนทุกคนมีวุฒิตั� งแต่ปริญญาโทขึ�นไปและมี

อาจารย1์คน กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกไดแ้ก่ อาจารย์

พนงั ปานช่วย 

3.อาจารยผ์ูส้อนทุกคนมีประสบการณ์การสอนทั�งในระบบ

และนอกระบบไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

(รายละเอียดที�ระบุไวใ้นแบบรายงานขอ้มูลอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร) 

5 คุณสมบติัของอาจารยที์�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกัและอาจารยที์�

ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นอาจารยป์ระจาํของ

มหาวทิยาลยั จาํนวน 4 คน จาํแนกตามตาํแหน่งวิชาการและ

วฒิุการศึกษา ดงันี�  

1.อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัที�ดาํรงตาํแหน่งวชิาการ

ระดบัรองศาสตราจารย ์มีวุฒิปริญญาเอกที�ตรงกบัสาขาวชิา

ของหลกัสูตร จาํนวน 2  คน ไดแ้ก่   

1) รศ.ดร.มนสั วฒันไชยยศ 

2) รศ.ดร.โกวทิย ์   ขนัธศิริ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

2.อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัที�ดาํรงตาํแหน่งวิชาการ

ระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์ มีวุ ฒิปริญญาเอกที�ตรงกับ

สาขาวชิาของหลกัสูตร จาํนวน 1  คน ไดแ้ก่   

           1) ผศ..ดร.มนสิการเหล่าวานิช 

3.อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่ง

วิชาการมีวุฒิปริญญาเอกที�ตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร 

ไดแ้ก่  

           1) อ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ 

2) อ.ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล 

ทั�งนี�  ทุกท่านมีประสบการณ์ในการทาํวิจยัและมีผลงานที�

เชี�ยวชาญในแขนงตนเอง  (รายละเอียดที�ระบุไวใ้นแบบ

รายงานขอ้มูลอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร) 

 

6 คุณสมบติัของอาจารยที์�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ร่วม(ถา้มี) 

 

*** อาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

1) ผศ.ดร มนสิการเหล่าวานิช   

*** อาจารยป์ระจาํที�มีวุฒิปริญญาเอกขึ�นไป 

1) อ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ 

2) อ.ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล 

 

7 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบ

วทิยานิพนธ์   

*** อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ที�เป็นอาจารยป์ระจาํที�ดาํรง

ตาํแหน่งทางวชิาการระดบัรองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา 

1) รศ.ดร.มนสั  วฒันไชยยศ 

2) รศ.ดร.โกวทิย ์ ขนัธศิริ 

*** อาจารย์ประจําที�ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

1) ผศ.ดร มนสิการเหล่าวานิช 

*** อาจารยป์ระจาํที�มีวุฒิปริญญาเอกขึ�นไป 

1) อ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ 

2) อ.ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

*** อาจารยร่์วมสอบ  

1) อาจารยว์าปี  คงอินทร์  รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

2) อาจารยจี์ระพนัธ์  อ่อนเถื�อน  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ

วทิยาลยัการดนตรี 

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ทุกคนมีประสบการณ์ในการทาํ

วจิยั 

8 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษา 

นกัศึกษาที�จบการศึกษา ทุกคนจะตอ้งมีการตีพิมพเ์ผยแพร่

ในวารสาร ที�อยูใ่นฐานขอ้มูล TCI 

ในปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน 

จาํนวน 6 คน ดว้ยกนั 

9 ภาระงานอาจารยที์�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ

ในระดบับณัฑิตศึกษา 

อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1 คน ต่อ นกัศึกษา 5 คน 

 

10 อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษามี

ผลงานวจิยัอยา่งต่อเนื�องและ

สมํ�าเสมอ 

อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์มีผลงานวจิยัอยา่งต่อเนื�องและ

สมํ�าเสมอ ไดแ้ก่ 

1. รศ.ดร. โกวทิย ์ ขนัธศิริ 

2. ผศ.ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช  

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที�กาํหนด 

มีการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมปี 2549 ไดพ้ฒันามาเป็นกรอบ

มาตรฐานวิชาชีพ (TQF) มาเป็นหลักสูตรปี 2554 และ

ครบรอบการปรับปรุงในปี 2558โดยไดค้วามเห็นชอบจาก

สภาวิชาการ ในการประชุมครั� งที� 1  เมื�อวนัที�9  เดือน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555ไดค้วามเห็นชอบ/อนุมติัจากสภาการ

ประชุมครั� งที� 3 เมื�อวนัที�  15 เดือนมีนาคมพ.ศ. 2555 

หมายเหตุ 

1. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ประเมินองคป์ระกอบที� 1 ตามเกณฑก์ารประเมิน ขอ้ 1 ขอ้ 2  ขอ้  

และขอ้ 11 

2. เกณฑ์การประเมินขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 9 กรณีที�คุณสมบติั/ภาระงานของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ไม่เป็นไปตามเกณฑใ์หร้ะบุการขออนุมติัจากสภามหาวทิยาลยัดว้ย 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 1.1-1 มคอ. 2 : คุณวฒิุอาจารยป์ระจาํหลกัหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน 

CM-WM 1.1-2  คาํสั�งอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 1.1-3 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์  

CM-WM 1.1-4 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

CM-WM 1.1-5 การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 

CM-WM 1.1-6 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี� 1.1 การกาํกบัมาตรฐาน 

ตวับ่งชี�  เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 - บณัฑิตศึกษา 11 ขอ้ 10 ขอ้ 

 

  บรรลุ/ผา่น 

 ไม่บรรลุ/ไม่ผา่น ü
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หมวดที� 2 อาจารย์ 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี�ต่อไปนี� 

การบริหารอาจารย์ 

2.1  การบริหารและพฒันาอาจารย์ (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวัชี�วดัที� 

4.1 การบริหารอาจารย)์ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

การรับและ

แต่งตั�งอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร 

คณะได้กําหนดขั�นตอนในการรับสมัครอาจารย์ประจาํหลักสูตรไวอ้ย่างชัดเจนและ

กาํหนดให้มีการประชุมสาขาเพื�อกาํหนดคุณสมบติัทั�งด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ 

ความสามารถประสบการณ์ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหลกัสูตร 

มีการตรวจสอบจากฝ่ายวิชาการของคณะ เพื�อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม 

ของคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการผลงานทางวิชาการ ความเชี�ยวชาญ แล้วเสนอชื�อให้

คณะกรรมการบริหารตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยั 

         จากปีการศึกษา 2555 – 2556ที�หลักสูตรได้ดาํเนินการตั�งแต่งอาจารยป์ระจาํ

หลักสูตร ที�ปรากฏใน มคอ. 2 และการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ                  

การอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรแลว้ ทางหลกัสูตรมีระบบ

การแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ดงันี�  

1. เสนอรายชื�ออาจารย์ประจาํหลักสูตรมายงัฝ่ายวิชาการของคณะโดยจะต้อง

พิจารณาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จากคุณวุฒิ ตาํแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความ

เชี�ยวชาญ การดาํเนินการจะกระทาํเมื�อหลกัสูตรมีจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตํ�ากว่า

เกณฑ ์

2. ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม ของคุณวุฒิ

ความเชี�ยวชาญในหลักสูตร หากพบความไม่ความถูกต้องเหมาะสมจะส่งกลับให้

สาขาวิชาพิจารณาใหม่ หากถูกตอ้งฝ่ายวิชาการจะดาํเนินการนาํเสนอให้คณะกรรมการ

บริหารคณะใหค้วามเห็นชอบตามลาํดบัก่อนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื�อขออนุมติัต่อไป 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

3. ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพื�อรายงานผลการเพิ�มรายชื�ออาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรและปรับวฒิุการศึกษา 

ซึ� งในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรได้ดาํเนินประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและ

อาจารยบ์ริหารหลกัสูตรทุกท่าน เพื�อทบทวนระบบการแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรให้

เป็นไปตามตวับ่งชี� ที� 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที�

กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ซึ� งจากการทบทวนและวเิคราะห์รายละเอียดคุณสมบติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร พบวา่ 

หลกัสูตรจะตอ้งเร่งดาํเนินการแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหม่ เนื�องจากจาํนวน

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีเพียง  3  คน  ทั�งนี�  สาขาวชิาจึงเร่งดาํเนินการแต่งตั�งอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรที�มีคุณสมบติัตามเกณฑ์เพิ�มเติม ใหค้รบ 5  คน   คณะกรรมการประจาํ

หลกัสูตรมีมติในที�ประชุมใหรั้บอาจารยใ์หม่ซึ� งมีคุณวฒิุตรงตามเกณฑ ์คือ ปริญญาเอก

สาขาวชิาดนตรี เพื�อเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแลว้ เมื�อ1 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดแ้ก่ ดร.

พิมลมาศ พร้อมสุขกุล  แต่เนื�องจากอายกุารทาํงานยงัไม่ถึง 9 เดือน  จึงยงัไม่สามารถ

แต่งตั�งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรได ้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัการดนตรี ได้

อยูร่ะหวา่งเร่งรัดพฒันาใหค้ณาจารยศึ์กษาต่อในระดบัปริญญาเอกเพื�อเป็นศกัยภาพให้แก่

หลกัสูตร และคาดว่า ปีการศึกษา 2559 จะมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรครบตามเกณฑ์ที�

กาํหนด โดยที� ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ  ได้จบการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาดนตรี

ศึกษา  มหาวิทยาลยัมหิดล เมื�อปีการศึกษา 2558 จึงทาํให้ไม่ทนัต่อการเสนอชื�อแต่งตั�ง

เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

โดยปัจจุบันหลักสูตรได้มีระบบกลไกและเร่งพัฒนาศักยภาพคุณอาจารย ์           

ซึ� งในขณะนี� มีอาจารย์ในหลักสูตรที�กาํลังศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ที�คาดว่าจะ

สามารถเป็นศกัยภาพให้กบัหลกัสูตรไดภ้ายในปีการศึกษา 2560 – 2561  ไดแ้ก่ อาจารย์

พนัง ปานช่วย  อาจารย์เอกชัย  พุหิรัญ  อาจารยสุ์ขนิษฐ์  สะสมสิน  อาจารย์สรีวนัท ์ 

วาทะวฒันะ  อาจารยณ์ฐัศรัณย ์ ทฤษฎิคุณ และ อาจารยธี์รวฒัน์  วฒันประภาเมธีรัฐ 

โดยหลกัสูตรไดมี้การวางระบบกลไกในการแต่งตั�งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ปี

การศึกษา 2559 คือ 

1. เร่งดาํเนินการเสนอชื�อ ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

โดยเสนอผ่าน วิทยาลยัการดนตรี บณัฑิตวิทยาลยั  สภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลยั

ดาํเนินการเสนอรายละเอียดถึง สกอ.ใหเ้สร็จสิ�นภายใน เดือนตุลาคม 2559 

2. เร่งดาํเนินการเสนอชื�อ ดร.อนุรักษ์  บุญแจะ เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรโดย

เสนอผ่าน วิทยาลัยการดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย  สภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย 

ดาํเนินการเสนอรายละเอียดถึง สกอ.ใหเ้สร็จสิ�นภายใน เดือนตุลาคม 2559 

3. วางระบบกลไกในการปฐมนิเทศอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหม่ 

(CM-WM 4.1-1) 

การบริหาร

อาจารย ์

              หลกัสูตร มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย ์โดยสาขาวิชาดาํเนินการสํารวจ/ 

วิเคราะห์ อตัรากาํลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี และวางแผนเพื�อรองรับอัตรากาํลังแทน

อาจารยที์�เกษียณอายุ อาจารยล์าศึกษาต่อหรือลาออก และวิเคราะห์คุณสมบติัของอาจารย์

ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และสอดคลอ้งกบัภาระงานสอน

ของสาขาวิชาตามรายละเอียดของหลกัสูตร โดยสาขาวิชาเริ�มจากการประชุมร่วมกนัเพื�อ

พิจารณาวิเคราะห์อัตรากําลัง ภาระงานสอนขั�นตํ� า การพิจารณาสมรรถนะในการ

ปฏิบติัการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ เพื�อวางแผนและกาํกบัการพฒันาคุณภาพ

ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

ทั�งนี�  ประธานหลกัสูตร ไดชี้� แจงถึงขอ้กาํหนดภาระงานเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�

และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร อาจารยบ์ริหารหลกัสูตร และอาจารย์

ผูส้อนในระดบัปริญญาโทให้แก่อาจารยทุ์กท่านรับทราบ โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

อาจารยบ์ริหารหลกัสูตร จะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการบริหาร กาํกบั ติดตามผลการดาํเนินงาน

ของหลกัสูตรทั�งในดา้นการการเรียนการสอนการพฒันาหลกัสูตร และติดตามประเมินผล

หลกัสูตร ซึ� งระบบในการบริหารอาจารยน์ั�น สาขาวชิาดาํเนินการดงันี�  

- ภาระงานสอนนั�น ให้อาจารยผ์ูส้อนยึดภาระงานสอนของระดบัปริญญาตรีเป็น

หลกัในการประเมินการสอนขั�นตํ�า โดยอาจารยทุ์กท่านสอนไม่ตํ�ากวา่ 12 ชั�วโมง/สัปดาห์ 

หากอาจารยที์�ดาํรงตาํแหน่งทางการบริหาร สามารถมีภาระงานสอนให้แก่อาจารยทุ์กท่าน

ไม่ตํ�ากวา่ 9 ชั�วโมง/สัปดาห์  

- การจัดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาที� เปิดเรียนในภาคเรียนที�  1/2558โดย

หลกัสูตรพิจารณาคุณสมบติัผูส้อนตามสาระของรายวิชาที�สอดคลอ้งกบัคุณวุฒิทางการ

ศึกษาและความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน ซึ� งในภาคเรียนที� 2/2558หลกัสูตร



 
 

26 
 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

ได้มีการทบทวนการจดัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา โดยนาํเกณฑ์การประกนัคุณภาพ

เกี�ยวกบัคุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาโทมาพิจารณาและนาํไปใชใ้นปีต่อๆไป

ดว้ย  อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรจะตอ้งรับทราบและดาํเนินงานต่าง ๆ เพื�อการพฒันา

รายละเอียดของหลกัสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเช่น การ

จดัทาํรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) ทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน  กาํกบั

และติดตามการจดัการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน การจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วนั หลงัสิ�นสุดภาคการศึกษา การจดัให้มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ในระหว่างปี

การศึกษา และการจดัใหท้าํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตรู (มคอ.7) ภายใน 60 วนั 

หลงัสิ�นสุดปีการศึกษา เป็นอาจารยที์�ปรึกษาวชิาการ ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา เป็นอาจารยที์�ปรึกษาและดูแลควบคุมวทิยานิพนธ์ 

(รายงานการประชุม,CM-WM 4.1-2) 

การส่งเสริมและ

พฒันาอาจารย ์

หลกัสูตร มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ โดยมีการประชุม

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยทุ์กท่าน ให้ร่วมระดมความคิดเห็นในเรื�องการพฒันา

ศกัยภาพของอาจารย ์ โดยอาจารยแ์ต่ละท่านสามารถขออนุมติัจากสาขาวิชา และคณะเพื�อ

ไปร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามความตอ้งการของตนเองแต่อยูใ่นขอบข่ายที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อส่งเสริมและพฒันาอาจารยต์ามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลยั และผลกัดนัให้

อาจารย์ก้าวสู่การได้รับตาํแหน่งทางวิชาการ  โดยรายละเอียดในการประชุมนั� น จน

นาํไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรได้ทบทวนการกระตุน้การพฒันาตนเองและการ

เตรียมความพร้อมให้อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรตอ้งเขา้รับการพฒันาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง และหากทางสาขาวิชาไดรั้บข่าวสารในการพฒันาบุ

คลาการทางด้านต่างๆ จะมีการแจ้งข้อมูลให้อาจารย์ทุกท่านได้ทราบอย่างทั�วถึง 

นอกจากนี� หากทางหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าพระยาได้มีการจัด

โครงการ/กิจกรรมที�เป็นการพฒันาศกัยภาพอาจารย ์ทางสาขาวิชาก็ไดส่้งอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรและอาจารยทุ์กท่านเขา้ร่วม ทั�งการเขา้ร่วมนั�นจะผ่านการสอบถามมาจากคณะ 

และนาํส่งต่อหน่วยงานที�จดัโครงการนั�น ซึ� งโครงการ/กิจกรรมที�ทางมหาวิทยาลยัจดัขึ�น

ทั�งหมดจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเขา้ร่วมจึงทาํให้ทางสาขาวิชาประหยดังบประมาณ 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

และโดยจะตอ้งผา่นการพิจารณาและความประสงครู์ปแบบการจดัส่ง  

ซึ� งจากการทบทวน การกาํกบั และการประชาสัมพนัธ์ดงัขา้งตน้นั�น ทาํให้ในปี

การศึกษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนของหลกัสูตรเขา้ร่วมโครงการ

ทางดา้นการพฒันาตนเอง  

*** อีกทั�งท่านคณบดีวิทยาลยัการดนตรี ยงัไดแ้จง้ในที�ประชุมคณาจารยเ์รื�องการ

ทาํผลงานทางวชิาการ  หากอาจารยท์่านใดประสงคที์�จะทาํผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ 

ใหแ้จง้กบัคณะ เพื�อจดัตาราง และลดภาระงานใหเ้หมาะสมCM-WM 4.1-3 

การพฒันาศักยภาพของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 

*  รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ  เข้าร่วมแสดงในการแสดงดนตรีไทยโดยครูอวุโสแห่ง

รัตนโกสินทร์  ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เนื�องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2559 

* รองศาสตราจารย์ ดร.โกวทิย์ ขันธศิริ อุปนายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)  

ไดรั้บรางวลั Artistic Excellence Award 2016 จากมูลนิธิปิยะพนัธ์ สนิทวงศ ์ 

เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2559 

* ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ และอาจารย์พนัง  ปานช่วยเดินทางไปเพื�อเขา้ร่วมการนาํเสนอ

ผลงานวจิยั ณ เมืองกลาสโกว ์ประเทศสกอตแลนด ์ ในงาน 32ndISME World Conference 

on Music Education  ในหวัขอ้ “ The Study The Organizational Conditions and 

Formulating Strategies : A Case Study of The Western Music Department , College of  

Music , Bansomdejchaopraya Rajabhat University. ”  

*คณาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง การสอนดนตรีแจส๊ผา่นการเตน้ เล่น ร้อง ใน

แบบออร์ฟ Teaching Jazz Through Play, Sing and Dance in ORFF Schulwerk”โดย 

อาจารย ์Doug Goodkin  ระหวา่งวนัที� 28-30 มีนาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่ 

1. ผศ.ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช 

2. ดร.พมิลมาศ  พร้อมสุขกุล 

3. อ.พนสั  ตอ้งการพานิช 

4. อ.ณฐัศรัณย ์ ทฤษฎิคุณ 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

*โครงการ “การประกนัคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ระหวา่งวนัที� 8 – 9 มิถุนายน 

2559 ณ มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา มีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่  

1. ผศ.เอกชยั พุหิรัญ 

2. ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 

3. ดร.พมิลมาศ พร้อมสุขกุล 

4. อ.ภาคภูมิ เตี�ยวงษสุ์วรรณ์ 

5. นางสาวรินฤทยั พินิจ  

* โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การเขียนบทความวจิยั และการใชโ้ปรแกรมตรวจการลอก

เลียนวรรณกรรม  ในวนัที� 23 กรกฎาคม 2559 โดยบณัฑิตวทิยาลยั มรภ.บา้นสมเด็จ

เจา้พระยา มีผูเ้ขา้ร่วม ไดแ้ก่ 

1. รศ.ดร.มนัส  วฒันไชยยศ 

2. ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล 

3. นางสาวรินฤทยั  พินิจ 

4. นางสาววนิดา  เจียมจิตร 

* ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช เขา้ร่วมการสัมมนาโครงการวจิยั เรื�อง “ดนตรีสร้างสรรค์

เชิงวชิาการ”  โดย ศ.ดร.ณฐัชา พนัธ์ุเจริญ ในวนัที� 29 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

* ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิชเป็นสมาชิกวงขบัร้องประสานเสียงสวนพลูคอรัส โดยมี

ผลงานในปีที�ผา่นมาดงันี�  

- 26 มี.ค. 59 ขบัร้องประสานเสียงร่วมกบัวงสวนพลูคอรัสในงานเสวนา Puey Talk 3 ณ 

หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

- 31 มี.ค. 59 คอนเสิร์ต “สานใจอาเซียน” ขบัร้องประสานเสียงร่วมกบันกัเรียนโรงเรียนรุ่ง

อรุณ ณ โรงละครแห่งชาติ 

- 1-2 มิ.ย. 59 ร่วมแสดงคอนเสิร์ต Gob Saovanitกบัวง BSO ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่ง

ประเทศไทย 

- 18-21 ก.ค. 59 ค่ายพฒันาทกัษะคณะนกัร้องประสานเสียงสวนพลูประจาํปี 2559 ณ 

โรงแรมรีเจน้ท ์ชะอาํ 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ 

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

 

*ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช และคณาจารยใ์นหลกัสูตร เขา้ร่วม โครงการพฒันาระบบ

และกลไกการบริหารจดัการจริยธรรมในมนุษย ์เรื�อง Human Subject Protective Course 

and GCP โดยสถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา CM-WM 4.1-4 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 4.1-1 รายงานการประชุม : การเร่งรัดพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

CM-WM 4.1-2 ผลการประเมินการสอน(ออนไลน์) 

CM-WM 4.1-3 รายงานการประชุม : การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพอาจารย ์

CM-WM 4.1-4 แฟ้มพฒันาศกัยภาพอาจารย ์

 

ผลการประเมินตนเอง 2.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์(ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหาร

อาจารย ์  ตวัชี�วดัที� 4.1 การบริหารอาจารย)์ 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

2.2 คุณภาพอาจารย์ (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวับ่งชี� ที� 4.2 คุณภาพ

อาจารย)์ 

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที�มีวุฒิปริญญาเอก 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั�งหมด 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารยที์�มีวฒิุปริญญาเอก 

(สูตรการคาํนวณตามที�ระบุในหมายเหตุ) 

5 คะแนน 
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หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที�มีวุฒิปริญญาเอก กาํหนดดังนี� 

หลกัสูตรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 20 

หลกัสูตรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลกัสูตรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 

 

สูตรการคํานวณค่าคะแนน 

คะแนนที�ได ้= ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีวฒิุปริญญาเอก x 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีคุณวฒิุปริญญาเอกที�กาํหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็ 5 
 

แบบรายงาน 

ที� ชื�อ-สกุล 

วฒิุการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ตรี โท เอก 
นอ้ยกวา่ 

6 เดือน 

6เดือนขึ�น

ไปแต่ไม่ถึง 

9 เดือน 

มากกวา่ 

9 เดือน 

1. รศ.ดร. มนสั วฒันไชยยศ       

2. รศ.ดร. โกวทิย ์ขนัธศิริ       

3. ผศ.ดร. มนสิการ เหล่าวานิช       

กรณีอาจารยที์�รับเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ใหพ้ิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังาน  

(เป็นข้อมลูที�สอดคล้องกับข้อมลูอาจารย์ประจาํหลักสูตร ในหมวดที� 1 ข้อมลูทั�วไป) 

 

(2) ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที�มีตําแหน่งวชิาการ (ผศ. ,รศ. ,ศ.) 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีตาํแหน่งวชิาการ 3 คน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั�งหมด 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารยที์�มีตาํแหน่งวชิาการ 

(สูตรการคาํนวณตามที�ระบุในหมายเหตุ) 

5 คะแนน 
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หมายเหตุ : ค่าคะแนนของอาจารย์ประจําหลกัสูตรที�มีตําแหน่งวชิาการ กาํหนดดังนี� 

หลกัสูตรปริญญาตรี คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 60 

หลกัสูตรปริญญาโท คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 80 

หลกัสูตรปริญญาเอก คะแนนเตม็ 5 เท่ากบั ร้อยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที�ได=้ ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีตาํแหน่งวชิาการ x 5 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีตาํแหน่งวชิาการที�กาํหนดใหเ้ป็น

คะแนนเตม็5 

 

แบบรายงาน 

ที� ชื�อ-สกุล 

ตําแหน่งวชิาการ ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ผศ. รศ. ศ. 
นอ้ยกวา่ 

6 เดือน 

6 เดือนขึ�น

ไปแต่ไม่ถึง 

9 เดือน 

มากกวา่ 

9 เดือน 

1. รศ.ดร. มนสั วฒันไชยยศ       

2. รศ.ดร. โกวทิย ์ขนัธศิริ       

3. ผศ.ดร. มนสิการ เหล่าวานิช       

 

กรณีอาจารยที์�รับเขา้มาปฏิบติังานใหม่ ใหพ้ิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังาน  

(เป็นข้อมลูที�สอดคล้องกับข้อมลูอาจารย์ประจาํหลักสูตร ในหมวดที� 1 ข้อมลูทั�วไป 
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(3) ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ค่านํ�าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จาํนวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

นํ�าหนกั 

0.20 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที�ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจาก

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 

1 0.20 

0.40 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที�ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจาก

การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที�ไม่อยู่

ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่

ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัทาํเป็นประกาศ

ใหท้ราบเป็นการทั�วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�

ออกประกาศ 

- ผลงานที�ไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

  

0.60 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที�ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที�ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที� 2 

  

0.80 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที�ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�

ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการพ.ศ.2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัทาํเป็น

ประกาศใหท้ราบเป็นการทั�วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่

วนัที�ออกประกาศ (ซึ� งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที�

ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที� 1 

  

1.00 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการที�ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที�

ปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ.2556  

1 1.0 
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ค่านํ�าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จาํนวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

นํ�าหนกั 

- ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร 

- ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมที�ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง

วชิาการแลว้ 

- ผลงานวจิยัที�หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้าํเนินการ 

- ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ที�คน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน 

- ตาํราหรือหนงัสือที�ไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ 

- ตาํราหรือหนงัสือที�ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินตาํแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ไดน้าํมาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวชิาการ 

รวม 2 1.2 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั�งหมด 3 คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ร้อยละ 40 

คะแนนที�ได ้ 5 คะแนน 

 

 

แบบรายงานผลงานที�ไดรั้บการยอมรับและเผยแพร่ในปีการศึกษาที�รับการประเมิน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ผลงานวชิาการ ค่านํ�าหนกัของผลงาน 

1 รศ.ดร. โกวทิย ์ขนัธศิริ บทความวชิาการ “ความรู้เบื�องตน้ทางประวติั

ดนตรีตะวนัตก” วรสาร เทคโนโลยสืี�อสาร

ศึกษา มูลนิธิศาสตราจารยห์ม่อมหลวงปิ� น มาลา

กุล ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที� 22 ฉบบั

ที� 1 ประจาํปีการศึกษา 2558  

0.20 

2 ผศ.ดร. มนสิการ เหล่าวานิช หนงัสือ “เรียนรู้จากครูเปียโน” ผศ.ดร.มนสิการ 

เหล่าวานิช  ใชใ้นการขอตาํแหน่งทางวชิาการ 

1.0 
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กรณีเป็นผลงานวิจยัที�ไดรั้บการตีพิมพใ์ห้รายงานขอ้มูลในลกัษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือการ

เขียนเอกสารอา้งอิงทางวชิาการ  คือ ระบุชื�อเจา้ของผลงาน  ชื�อผลงาน  ปีที�พิมพ ์ แหล่งตีพิมพ ์ (กกอ.ในการ

ประชุมครั� งที� 12/2554 เมื�อวนัที� 17 พ.ย.54) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 4.2-1 บทความวชิาการ “ความรู้เบื�องตน้ทางประวติัดนตรีตะวนัตก” วารสาร เทคโนโลยี

สื�อสารศึกษา มูลนิธิศาสตราจารยห์ม่อมหลวงปิ� น มาลากุล ในพระราชูปถมัภส์มเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที� 22 ฉบบัที� 1 ประจาํปีการศึกษา 

2558 

CM-WM 4.2-2 หนงัสือ “เรียนรู้จากครูเปียโน” ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 

 

(4)  จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลกัสูตรปริญญาเอกที�ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

การนับบทความที�ได้รับการอ้างอิง พิจารณาจาก 

1.นับบทความของอาจารย์ประจาํหลักสูตรที�ตีพิมพ์ ตั�งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 (5ปี ย้อนหลัง) 

2.นับเฉพาะบทความที�ถกูอ้างอิง (อย่างน้อย 1 ครั�ง รวมทั�งการอ้างอิงตนเอง) 

จาํนวนบทความที�ไดรั้บการอา้งอิง  (5ปียอ้นหลงั) 0 บทความ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทั�งหมด 3 คน 

คิดเป็นสัดส่วน  0 สัดส่วน 

ค่าคะแนน 0 คะแนน 

 

หมายเหตุ :  เกณฑ์การประเมินกาํหนดดังนี�  

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเตม็ 5 2.5 ขึ�นไป 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ คะแนนเตม็ 5 3.0 ขึ�นไป 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเตม็ 5 0.25 ขึ�นไป 
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สูตรการคํานวณ 

 

2.3 ผลที�เกดิขึ�นกบัอาจารย์ (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวับ่งชี� ที� 4.3 ผล

ที�เกิดกบัอาจารย)์ 

ผลการดําเนินงาน  

ข้อมูล 

ปี 

(ข้อมูลจากปีที�เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน 

ข้อมูลคู่

เทยีบ (ถ้ามี) 

2554 2555 2556 2557 2558  

อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์ (3) 

 

(3) (3) (3) (3)  

ความพึงพอใจของอาจารย ์    3.66 

 

4.00  

 

อธิบายรายละเอยีดผลการดําเนินงาน  

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 

1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื�อง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื�อง 3.มี

แนวโน้มผลการดําเนินงานที�ดีในบางเรื�อง 

4.มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที�ดีทุกเรื�อง 5.มีผลการดําเนินงานโดดเด่น) 

อตัราการคงอยู่

ของอาจารย ์

เมื�อพิจารณาอตัราคงอยูข่องอาจารยเ์ท่ากบัร้อยละ 100 ระหวา่ง  ปี 2554–2558 ซึ� งถือวา่มี

แนวโนม้ที�ดีคงที�ในช่วง 4ปี  อยา่งไรก็ตาม ดว้ยจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไม่ครบ

ตามเกณฑ์ที�ก ําหนด ทางหลักสูตรได้เร่งรัดดําเนินการเพิ�มจํานวนอาจารย์ประจํา

หลกัสูตรใหค้รบตามเกณฑ ์ดงัที�รายงานไวใ้นหมวดที� 1 

คะแนนที�ได ้= 

อตัราส่วนจาํนวนบทความที�ไดรั้บการอา้งอิงต่อจาํนวนหลกัสูตร 

x 5 อตัราส่วนจาํนวนบทความที�ไดรั้บการอา้งอิงต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�

กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 

1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื�อง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื�อง 3.มี

แนวโน้มผลการดําเนินงานที�ดีในบางเรื�อง 

4.มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที�ดีทุกเรื�อง 5.มีผลการดําเนินงานโดดเด่น) 

ความพึงพอใจ

ของอาจารย ์ 

ในส่วนของหลกัสูตรได้มีการปรับปรุงโดยเทียบเคียงกบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัที�

สอนดา้นดนตรีทั�งในประเทศและต่างประเทศรวมทั�งการนาํแนวโนม้ของตลาดแรงงาน

ปัจจุบนัมาพิจารณาในการปรับปรุงหลกัสูตรดว้ย จากการทาํแบบสํารวจความพึงพอใจ

ของอาจารยต่์อการบริหารหลกัสูตร สิ�นปีการศึกษาตามแบบที�มหาวทิยาลยักาํหนดซึ� งอยู่

ในระดบัดี   มีการบริหารจดัการหลกัสูตรให้เป็นที�ยอมรับของผูต้อ้งการเขา้รับการศึกษา 

อีกทั�งในปีการศึกษา 2558 นี�  คณาจารยว์ิทยาลยัการดนตรีได้ร่วมมือกนัวางแผนการ

จดัการเรียนการสอนและบริหารหลกัสูตร ดงันี�  

1. จดัโครงการติดตามนกัศึกษาที�เรียนครบ 3 ภาคการศึกษา    เพื�อเขา้สู่กระบวนการ

จดัทาํวทิยานิพนธ์ โดยไดรั้บความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั ในการส่งผูเ้ชี�ยวชาญดา้น

การทาํวทิยานิพนธ์ และวจิยัมาเป็นวทิยากรอบรมใหก้บันกัศึกษา 

2. จากปัญหาในปีการศึกษาที�ผ่านมา ที�ทาํให้นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามเวลาที�

ก ําหนด คือปัญหาด้านการจัดทาํวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาํ

หลักสูตรจึงวางระบบกลไกและให้ความสําคัญในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย เพื�อให้

นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ สามารถจดัทาํโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที�สามารถนาํไปต่อ

ยอดเป็นเล่มวทิยานิพนธ์ที�สมบูรณ์ได ้

3. ในปีการศึกษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลักสูตรและคณาจารยว์ิทยาลยัการดนตรีได้

ร่วมกันจัดทาํหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตร ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต ซึ� งได้ทาํการ

วพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒิุแลว้ 

ทาํให้ผลประเมินการบริหารจดัการหลกัสูตรในปีการศึกษา 2558 มีแนวโน้มที�ดีขึ� น

(CM-WM 4.3-1) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 4.3-1 รายงานผลความพึงพอใจของอาจารยต่์อการบริหารจดัการหลกัสูตร 
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ผลการประเมินตนเอง 2.3 ผลที�เกดิขึ�นกบัอาจารย์ (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 4 การบริหารอาจารย ์  ตวั

บ่งชี� ที� 4.3 ผลที�เกิดกบัอาจารย)์ 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

หมวดที� 3 นักศึกษาและบัณฑติ 

ข้อมูลนักศึกษา 

 

 

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อจาํนวนนกัศึกษา ไดแ้ก่  

1. ปัญหาดา้นการบริหารจดัการเวลาในการเรียน เนื�องจากนกัศึกษาส่วนใหญ่มีงานทาํ 

2. ปัญหาทางดา้นการเงิน  

3. นกัศึกษาที�พกัการเรียนกลางคนัหรือขาดการติดต่อ  แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการเรื�องลาออก จึงยงัมีชื�อ

ตกคา้งอยูใ่นระบบ 

 

 

 

ปีการศึกษาที�รับเข้า 

(ตั�งแต่ปีการศึกษาที�เริ�มใช้หลกัสูตร) 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

สิ�นปี

การศึกษา 

2558 

2555 
40 

(100.00) 

40 

(100.00) 

40 

(100.00) 

40 

(100.00) 

38 

(95.00) 

2556 - 
48 

(100.00) 

48 

(100.00) 

48 

(100.00) 

48 

(100.00) 

2557 - - - - - 

2558 - - - 
32 

(100.00) 

32 

(100.00) 

รวม (คงเหลือ) 40 88 88 120 120 
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3.1 การรับนักศึกษา (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งชี� ที� 3.1 การรับนกัศึกษา) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน  

5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

การรับนกัศึกษา หลกัสูตร มีระบบและกลไกการรับนกัศึกษา โดยกาํหนดรับนกัศึกษา 

โดยกาํหนดคุณสมบติัตาม มคอ.2 ของหลกัสูตรวา่จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา 

ดงันี�  

1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาดนตรี

จากสถาบนัอุดมศึกษา ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

             2)  เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื�นๆ  แต่ปฏิบัติ

หนา้ที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนดนตรีหรือทาํกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการดนตรี

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   โดยมีหนงัสือรับรองประสบการณ์การทาํงานมาแสดงพร้อม

ใบสมคัร 

 3)  ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ 2.50 

 4)  ผูส้มัครที�มีคุณสมบัตินอกเหนือเกณฑ์ที�ก ําหนด อาจได้รับการ

พิจารณาเขา้ศึกษาไดต้าม    

ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และบณัฑิตวทิยาลยั  

             5)  คุณสมบติัอื�นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา 

ซึ� งหลักสูตรมีการประชุมเพื�อพิจารณาจากความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของอาจารยป์ระจาํ และพิจารณาแผนการ

รับนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี เป็นระบบนอกเวลาราชการ  

ซึ� งกาํหนด  ภาคการศึกษาละ 30 คนโดยขั�นตอนการรับนกัศึกษาจะเป็นไปตาม

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ประจาํปีการศึกษา 2558 ดงันี� (CM-

WM 3.1-1) 

1. มหาวทิยาลยัประกาศรับสมคัรนกัศึกษา 

2. การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ดําเนินการโดยหลักสูตร

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน  

5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

3. ร่ ว ม กับ บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลัย แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลัย ส่ ง เ อ ก ส า ร

ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรไปยงั 

4. บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดําเนินการรับสมัครและ

ประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิ� สอบ 

5. ดาํเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั�วไป  

6. ประกาศผลผูมี้สิทธิ� สอบสัมภาษณ์ 

7. ดาํเนินการสอบสัมภาษณ์  

8. ประกาศผลบุคคลที�ผา่นการเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 

ซึ� งในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก ได้รับนักศึกษา

จาํนวนทั�งสิ�น  32 คน 

การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้

ศึกษา   

หลกัสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ซึ� งได้

จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ทั�งในระดบัมหาวิทยาลยั และระดบัคณะที�จดัขึ�นเพื�อ

เป็นการใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัการใชชี้วิตในรั� วมหาวิทยาลยั ให้การเตรียมความ

พร้อมทั�งดา้นการเรียน สิ�งที�จาํเป็นสาํหรับการเรียนในระดบัมหาวทิยาลยั   

นอกจากนี� ทางหลักสูตรได้จัดโครงการปฐมนิเทศในภาพของ

สาขาวิชา โดยให้อาจารยทุ์กท่านเขา้ร่วม เพื�อให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัหลกัสูตร 

การจดัเตรียมอาจารยที์�ปรึกษา และบทบาทหนา้ที�ในการให้การดูแลทั�งในเรื�อง

วิชาการ และการปรับตวัของนกัศึกษา  ซึ� งสาระสําคญัของโครงการครั� งนี�  คือ 

การบรรยายเกี�ยวกบัการเตรียมความพร้อมอยา่งไรบา้งในการใช้ชีวิตอยูใ่นรั� ว

มหาวิทยาลยัและปูพื�นฐานความรู้ด้านการเรียน ด้านคอมพิวเตอร์ และด้าน

ภาษาองักฤษ และได้มีการให้ความรู้เกี�ยวกบัการลงทะเบียน การพน้สภาพ

นักศึกษา เสริมพื�นฐานกฎระเบียบในการศึกษาสิ� งอาํนวยความสะดวกใน

การศึกษาที�คณะและหลกัสูตรจดัให ้  

             สําหรับดา้นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนของสาขาวิชา 

ไดมี้การดาํเนินการดงันี�  
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน  

5.แนวปฏิบัติที�ดี) 

- เตรียมความพร้อมโดยการให้นกัศึกษาเขา้ร่วมรับฟังการชี� แจงเรื�องการ

เรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา ซึ� งนอกจากตอ้งสามารถคน้หาองคค์วามรู้

เพิ�มเติมนอกหอ้งเรียนไดด้ว้ยตนเองแลว้ยงัตอ้งเป็นผูที้�มีความตรงต่อเวลา และ

รับผดิชอบในการเรียนอยา่งสูง  

- จดัทาํตารางเวลาที�นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

หรือผูส้อนได ้เพื�อสอบถามปัญหา ขอ้สงสัยที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอน 

- ชี� แจงเรื� องสิ� งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั� งในส่วนที�เป็นของ

หลกัสูตร หรือที�ใช้ร่วมกบัมหาวิทยาลยั เช่น ห้องสมุด ห้องสันทนาการและ

สืบคน้ หอ้งสมุดเฉพาะดา้นดนตรี 

รวมทั�งแจ้งปฏิทินวิชาการและตารางการจัดการเรียนการสอนให้

นกัศึกษาทราบและตั�งกลุ่มโซเชียลเน็ทเวิร์กเพื�อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ แจง้

ข่าวสารขอ้มูลสาํคญัใหก้บันกัศึกษาไดอ้ยา่งรวดเร็ว (CM-WM 3.1-2) 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 3.1-1 ระเบียบการรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

CM-WM 3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.1 การรับนักศึกษา(ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งชี� ที� 3.1 การ

รับนกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งชี� ที� 3.2 การ

ส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

การควบคุมระบบการดูแล

การใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์

ในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลักสูตร มีระบบและกลไกการควบคุมระบบการดูแลการให้

คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษาโดยมีการวางแผนควบคุมดูแล

นักศึกษาที�ท ําวิทยานิพนธ์ผ่านการประชุม ซึ� งหลักสูตรได้ดําเนินการจะ

พิจารณาอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนที�ผา่นเกณฑ์คุณสมบติัของ

อาจารยที์�ปรึกษา และแจง้สัดส่วนนกัศึกษาที�จะตอ้งรับผิดชอบในการดูแล โดย

ประธานหลักสูตรได้แจ้งเรื� องบทบาทหน้าที�อาจารย์ที�ปรึกษาให้อาจารย์

ผูรั้บผดิชอบทุกท่านไดรั้บทราบ และแจกคู่มือการพิมพส์ารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

และดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาให้อาจารยทุ์ก

ท่านไดน้าํไปชี�แจงใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

ภาคเรียนที� 1/2558 หลกัสูตร ไดมี้การติดตาม นกัศึกษา ที�ยงัไม่ไดส้อบ

โครงร่าง ใหม้าเรียนร่วมและรับฟังขอ้เสนอแนะร่วมกบันกัศึกษาชั�นปีที� 1 เพื�อ

ทบทวนระเบียบวธีิวจิยั โดยวิทยากรผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องระเบียบวธีิวจิยั จาก 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล ดร.กานตย์พุา   จิตติวฒันา 

ภาคเรียนที� 2/2558 หลกัสูตรไดจ้ดัชี� แจงเกี�ยวกบัการทาํวิทยานิพนธ์

เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่นกัศึกษา โดยกรอกแบบฟอร์มแบบขออนุมติั

สอบ และขอแต่งตั� งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การแต่งตั� ง

คณะกรรมการสอบ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ โดยเจา้หนา้ที�หลกัสูตรนาํส่งไปยงั

บณัฑิตวิทยาลยัเพื�อออกคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบตามวนัและเวลาที�

กาํหนด 

          และจากปัญหาที�นกัศึกษาเรียนจบในภาคการศึกษาที� 1 ในปีการศึกษาที� 

2 แลว้ไม่ไดม้าดาํเนินการเกี�ยวกบัการทาํวิทยานิพนธ์ต่ออาจารยที์�ปรึกษาและ

ขาดการติดต่อกรรมการบริหารหลกัสูตร ได้มีการวางแผนในการติดตามนัด

ประชุมชี�แจงปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นกบัตวันกัศึกษา   จากนั�น  จึงได ้เชิญอาจารย์

ผูเ้ชี�ยวชาญในสาขาวิชาที�สอนมาให้ความรู้และคาํแนะนาํ โดยเฉพาะวิชาที�
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

นักศึกษาสาขาดนตรีไม่ถนัด คือ วิชาระเบียบวิธีวิจยัและ ได้จดัทาํโครงการ

ติดตามนักศึกษาเพื�อเข้าสู่กระบวนการจดัทาํวิทยานิพนธ์ โดยได้รับความ

ร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั ในการส่งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการทาํวิทยานิพนธ์ และ

วจิยัมาเป็นวทิยากรอบรมใหก้บันกัศึกษาดว้ย 

การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวทิยานิพนธ์ แก่นักศึกษา  

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร วางแผนการควบคุมดูแลการ ใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์

แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในที�ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํ

คณะและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร โดยกาํหนดขั�นตอน (flow chart) 

กระบวนการทาํวทิยานิพนธ์  ดงันี�   

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวางแผนการควบคุมดูแลการ ใหค้าํปรึกษา

วทิยานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษาและชี�แจงใหอ้าจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระทราบนโยบายและทิศทางการดาํเนินงาน  

2. นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาที�ศึกษามาแลว้ 1 ภาคการศึกษา จดัทาํโครงร่าง

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ โดยมีอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระ ใหค้าํแนะนาํ 

3. นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ที�ศึกษามาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ภาคการศึกษาและมี

หน่วยกิตสะสม 12 หน่วยกิต จดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

บทที� 1-3 ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษา  เพื�อเตรียมสอบอนุมติัหวัขอ้  

4. นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ และการคน้ควา้

อิสระต่อคณะกรรมการสอบ 15 วนัก่อนสอบ  

5. นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสอบอนุมติัหวัขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระ  

6. หลงัการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ใหน้กัศึกษากรอก

แบบคาํร้องขออนุมติัหวัขอ้   และแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาโดยผา่นการเห็นชอบ

จากประธานหลกัสูตร และประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา พร้อมทั�งส่ง

โครงร่างวทิยานิพนธ์และ การคน้ควา้อิสระไปยงัเจา้หนา้ที�เก็บเป็นขอ้มูล  
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

7. เจา้หนา้ที�ยื�นเรื�องขออนุมติัหวัขอ้ฯและแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาต่อบณัฑิต

วทิยาลยั (นกัศึกษาตอ้งอนุมติัหวัขอ้ฯ ภายใน 6 ภาคการศึกษา)  

8. นกัศึกษาลงทะเบียนทาํวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ  

9. นกัศึกษาดาเนินการทาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ในบทที� 4-5 ภายใต้

คาํแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษา  

10. อาจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบประวติัการศึกษาของนกัศึกษา และใหค้วาม

เห็นชอบในการขอสอบเพื�อสาํเร็จการศึกษา  

11. นกัศึกษาขอสอบวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ เพื�อสาํเร็จการศึกษา

โดยส่งใบคาํร้องขอสอบจบวิทยานิพนธ์  ต่อเจา้หนา้ที�บณัฑิตวทิยาลยั เพื�อยื�น

คาํร้องขอสอบวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ และแต่งตั�งคณะกรรมการ

สอบจบวทิยานิพนธ์ ประกอบดว้ยประธานกรรมการสอบฯ อาจารย ์ที�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์หลกัและร่วม (ถา้มี) และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั  

12. เจา้หนา้ที� เสนอ ใบคาํร้องขอสอบจบวทิยานิพนธ์ ต่อบณัฑิตวทิยาลยัก่อน

สอบ 15 วนั เพื�อจดัทาํคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบจบวทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระ และออกหนงัสือเชิญผูท้รงคุณวฒิุพร้อมขออนุมติัตน้สังกดั  

13. นกัศึกษาส่งเล่มวทิยานิพนธ์ทั�ง 5 บทใหค้ณะกรรมการสอบจบวทิยานิพนธ์

และการคน้ควา้อิสระก่อนสอบอยา่งนอ้ย15 วนั  

14. นกัศึกษาดาํเนินการสอบวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ เพื�อขอสาํเร็จ

การศึกษา นกัศึกษาที�สอบผา่นใหส่้งตรวจรูปแบบวทิยานิพนธ์ ดว้ยใบคาํร้อง

ขอตรวจรูปเล่ม   ปรับแกไ้ขและจดัส่งรูปเล่มวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ 

ฉบบัสมบูรณ์พร้อมเอกสารต่างๆ เพื�อขอสาํเร็จการศึกษา หากผา่นการสอบ

แบบมีเงื�อนไข ใหน้กัศึกษาแกไ้ขและ ส่งเจา้หนา้ที�คณะฯ ภายใน 60 วนั  

15. บณัฑิตวทิยาลยัตรวจสอบการจบการศึกษาและเสนอ สภามหาวทิยาลยั

อนุมติัปริญญา  

16. อาจารยที์�ปรึกษารายงานความกา้วหนา้ในการทาํวทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระและจาํนวนนกัศึกษาผูส้าํเร็จการศึกษา เสนอคณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษา  
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

17. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรประเมินกระบวนการใหค้าํปรึกษาและให้

ขอ้เสนอแนะเพื�อพฒันาการดาเนินงาน  

        โดยในปีการศึกษา 2558 มีการดาํเนินงานตามแผนควบคุมดูแลการให้

คาํปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดงันี�  อาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรใน ที�ประชุม คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร ไดว้างแผนการควบคุมดูแลการ ใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่

บณัฑิตศึกษา โดยไดป้ระเมินกระบวนการใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์  

ในปีการศึกษา 2557 พบวา่ หลกัสูตรฯ ยงัไม่มีระบบและกลไกในการ

ตรวจสอบจาํนวนความถี�ที�นกัศึกษาเขา้พบอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ

การคน้ควา้อิสระ หลงัจากไดป้ระเมินผลกระทบที�ทาํใหจ้าํนวนนกัศึกษาไม่จบ

การศึกษาตามระยะเวลาที�หลกัสูตรฯ ในตน้ปีการศึกษา 2558 จึงมอบหมายให้

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาร่วมกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร วางแผนเกี�ยวกบั

ทิศทางหวัขอ้วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ มาตรฐานของการทาํ

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ภาระงานอาจารยที์�ปรึกษา กระบวนการใน

การใหค้าํปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ วางแผนเกี�ยวกบัการติดตาม

ความกา้วหนา้ของนกัศึกษาและจาํนวนครั� งที�นกัศึกษาตอ้งเขา้พบอาจารยที์�

ปรึกษาวทิยานิพนธ์และที�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ โดยให้นกัศึกษามีการเซ็น

ลายมือชื�อในการพบที�ปรึกษาอยา่งนอ้ย 6 ครั� งต่อเทอม และกาํหนด Office 

Hour ของอาจารยที์�ปรึกษาทุกคนเพื�อเป็นชั�วโมงใหค้าปรึกษา พร้อมจดัทา

ตารางการทาํงานติดไวห้นา้ห้องทาํงานและในเวบ็ไซตข์องคณะฯ อยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพื�อแจง้ผูบ้ริหาร อาจารย ์นกัศึกษา และผูเ้กี�ยวขอ้งทราบ ให้

สามารถนาไปปฏิบติัได ้มีรายละเอียดดงันี�   

1.) รศ.ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ  วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์  

เวลา 11.00 - 13.00 น.  

2.) รศ.ดร. มนสั  วฒันไชยยศ  วนัศุกร์ และเสาร์ เวลา 10.30 - 15.00 น.  

3.) อ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์  

เวลา 11.00 - 13.00 น. 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

4.) อ.ดร. พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล  วนัองัคารและวนัพุธ  เวลา 13.00 - 15.30 น.  

และไดชี้�แจงใหอ้าจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระทราบ

นโยบายและทิศทางการดาํเนินงาน  

         นอกจากนี�  ในปีการศึกษา 2558 ยงัไดพ้ฒันากระบวนการใหค้าํปรึกษา

วทิยานิพนธ์ จากผลประเมินผลการศึกษา ปี 2557 โดยเพิ�มหน่วยใหค้าํปรึกษา

การเขียนวทิยานิพนธ์ โดยมอบหมายให ้อ.ดร. พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล  เป็น

ผูใ้หค้าํปรึกษา นอกจากนี�  ยงัมีมติใหอ้าจารยที์�ปรึกษาทางวชิาการแนะแนวและ

ร่วมวางแผนการเรียน การทาํวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาตั�งแต่เริ�มเขา้ศึกษา 

(Study Plan) สาํหรับนกัศึกษาชั�นปีที� 1 โดยใหเ้ชื�อมโยงกบัเนื�อหารายวชิาที�

เปิดสอน เพื�อใหน้กัศึกษาสามารถนาํไปต่อยอดในการทาํวทิยานิพนธ์เขา้ร่วม

โครงการสัมมนาการวิจยัเพื�อใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนกัศึกษา ซึ� งจะกาํหนด

ระยะเวลาการเขา้พบและแจง้ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง

ช่องทางต่างๆ  

สําหรับการประเมินผลกระบวนการควบคุมดูแลการให้คาํปรึกษา

วทิยานิพนธ์แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 พบวา่ หลกัสูตร

ควรใช้การประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อโซเชียล จดัทาํปฏิทินการพบอาจารย์ที�

ปรึกษา เพื�อให้นกัศึกษาสามารถเขา้สู่กระบวนการการดาเนินงานทั�ง 17 ขอ้

ตามแผนที�วางไว ้

 

การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา

และการเสริมสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที� 21 

         หลักสูตรมีแผนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 โครงการพฒันานักศึกษาด้าน

ทกัษะการเรียนรู้  ไดแ้ก่  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การเขียนบทความวิจยั 

และการใช้โปรแกรมตรวจการลอกเลียนวรรณกรรม  และโครงการพฒันา

นกัศึกษาดา้นศิลปะและวฒันธรรม โครงการกีตาร์อาเซียน   ผลจากการดาํเนิน

กิจกรรมขา้งตน้มี ดงันี�  (1) โครงการพฒันานักศึกษาด้านทกัษะการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การเขียนบทความวิจยั และการใช้โปรแกรม

ตรวจการลอกเลียนวรรณกรรม  จัดขึ� นเพื�อพฒันาให้นักศึกษาได้ศึกษาค้น
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

ขอ้มูล  ระเบียบวิธีวิจยั   การทาํวิทยานิพนธ์ ในปัจจุบนั และ สร้างความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักฎหมายลิขสิทธิ� การลอกเลียนวรรณกรรม ซึ� งผลจากการดาํเนินการ

นกัศึกษา มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ใน

การเรียนและการทํางานได้ และมีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการอยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉลี�ย 4.03)  (2) โครงการพฒันานกัศึกษา

ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  โครงการกีตาร์อาซียน   ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ 

ผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (คะแนนเฉลี�ย 4.36) หลกัสูตรมีการประชุม

สรุปผลการดาํเนินงานโครงการต่างๆ ในการประชุมครั� งที� 8 วนัที� 22 มิถุนายน 

2558 วาระที� 4.5 เรื�องผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานของหลกัสูตรเพื�อ

เสนอต่อคณะ (3.2-11) พบว่ามีปัญหาดา้นงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเขา้

ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา และจากผลงานที�ปรากฏพบวา่ระบบกลไกดา้นการ

ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษามีประสิทธิภาพ และจากการสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจการจดักิจกรรมของนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะวา่โครงการ

พี�สอนนอ้งควรมีการจดัเป็นประจาํในทุกๆปี   จดัทาํแผนกิจกรรมเพื�อส่งเสริม

และพฒันานกัศึกษาโดยมีโครงการเพื�อขอสนบัสนุนงบประมาณมากขึ�นในปี

ถดัไปและจดัทาํแผนกิจกรรมที�เนน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดบันานาชาติ 

          นอกจานี�หลกัสูตรไดก้าํหนดให้รายวชิามีการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 ผา่นรายวชิาดงัต่อไปนี�   

1. 5225101 วธีิวทิยาการวจิยั 

2. 5225103 ปรัชญาและหลกัสูตรดนตรีศึกษา 

3. 5225104 ภูมิการดนตรีสาํหรับครูดนตรี 

4. 5520101 คอมพิวเตอร์สาํหรับบณัฑิตศึกษา 

5. 5225102 วธีิวทิยาการวจิยัดนตรีศึกษา 

6. 5225105 การสอดนตรีระดบัการศึกษาชั�นพื�นฐาน 

7. 5225110  ฝึกทกัษะการคิดและเขียนรายงานวชิาการทางดนตรี 

8. 5520102 ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 

โดยผา่นกระบวนการทาํกิจกรรมตามแนวคิด 4R+7C คือ 4R=Read Write 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�

ดี) 

Arithmetic Reasoning การส่งเสริม ใหน้กัศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา

บณัฑิต เป็นผู ้ที�มีทกัษะดา้นการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการใช้

เหตุผล(4R) และ 7C ประกอบดว้ย การแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์การคิด

วเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น การสื�อสาร การใช้

คอมพิวเตอร์ ทกัษะอาชีพและการใชชี้วติ วฒันธรรมขา้มชาติ ผลปรากฏวา่ 

นกัศึกษาที�ไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้วิชาดงักล่าว ขา้งตน้ มีทกัษะ 4R+7C ดี

ขึ�น โดยเฉพาะในเรื�องของการทางานเป็นทีม ความคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค ์

การสื�อสารโดยใชสื้�อเทคโนโลย ีและความเขา้ใจในวฒันธรรมขา้มชาติ  

 

              นอกจากนี�  ในปีการศึกษา 2558 ยงัไดพ้ฒันากระบวนการศกัยภาพ

นกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21จากผลประเมิน ปี

การศึกษา 2557 โดยเพิ�มกิจกรรมที�มีการบรูณาการกบัรายวชิาใหม้ากขึ�น โดย

ใหอ้าจารยเ์ชื�อมโยงการเรียนการสอนในรายวชิาเขา้กบักิจกรรมที�สามารถ

ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 โดยเฉพาะการสร้างความสัมพนัธ์กบั

ต่างประเทศและเครือข่ายในวงการวชิาชีพทั�งในระดบัชาติและนานาชาติ 

รวมทั�งการพฒันาใหน้กัศึกษาสามารถนาความรู้ไปต่อยอดในการทาํ

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระของตนเองได ้และเมื�อเสร็จสิ�นกิจกรรมแลว้

หลกัสูตรกาํหนดกระบวนการเพิ�มเติมโดยใหอ้าจารยป์ระจาํรายวชิารายงานผล

การดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

เพื�อนาํเสนอผลการดาํเนินงานใหบุ้คลากรคณะฯ ไดรั้บทราบในการประชุม 

เชิงปฏิบติัการ ประจาํปี พ.ศ.2559 และเพื�อนาํผลประเมินความสาํเร็จของการ

จดักิจกรรมการพฒันานกัศึกษา ไปใชใ้นการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนเพื�อวาง

แผนการพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  

(CM-WM 3.2-1, CM-WM 3.2-2, CM-WM 3.2-3) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 3.2-1 รายงานการประชุม 

CM-WM 3.2-2 เอกสารการให้คาํปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

CM-WM 3.2-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การเขียนบทความวิจยั และการใชโ้ปรแกรมตรวจการ

ลอกเลียนวรรณกรรม 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  (ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา    

ตวับ่งชี� ที� 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

 

3.3   ผลที�เกดิกบันักศึกษา 

(ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งชี� ที� 3.3 ผลที�เกิดกบันกัศึกษา) 

ผลการดําเนินงาน 

 ปี 

(ข้อมูลจากปีที�เปิดสอนจนถึงปัจจุบัน) 

ปัจจุบัน ข้อมูลคู่เทียบ 

(ถ้ามี) 

ข้อมูล 2553 2554 2555 2556 2557 2558  

อตัราการคงอยู ่

 (เมื�อสิ�นปีการศึกษา) 

15 22 38 48 

ไม
่ เปิ

ดรั
บน

กัศึ
กษ

า 

32  

พน้สภาพนิสิต 0 0 0 0 0  

การสาํเร็จการศึกษา  6 0 2 0 0  

ความพึงพอใจและผลการจดัการ

ขอ้ร้องเรียนของนิสิต 

    4.26  
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อธิบายรายละเอยีดผลการดําเนินงาน  

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน (อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 

1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื�อง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื�อง 

3.มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที�ดีในบางเรื�อง 

4.มีแนวโน้มผลการดําเนินงานที�ดีทุกเรื�อง 5.มีผลการดําเนินงานโดดเด่น) 

อตัราการคงอยู ่ ปีการศึกษา 2555 มีนกัศึกษาเขา้ศึกษา จาํนวน 40 คนจบการศึกษาแลว้ 2 

คน  มีจาํนวนนกัศึกษาคงอยูจ่าํนวน 38 คน คิดเป็นอตัราคงอยู ่ร้อยละ 95 

ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเข้าศึกษา จํานวน 48 คน โดยมีจํานวน

นกัศึกษาคงอยูจ่าํนวน 48 คน คิดเป็นอตัราคงอยู ่ร้อยละ 100.00 

ปีการศึกษา 2557 ไม่ไดรั้บนกัศึกษา 

             ปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาเขา้ศึกษา จาํนวน 32 คน โดยมีจาํนวน

นกัศึกษาคงอยูจ่าํนวน 32 คน คิดเป็นอตัราคงอยู ่ร้อยละ 100.00 

(CM-WM 3.3-1) 

การสาํเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2555 มีนกัศึกษาในหลกัสูตรสําเร็จการศึกษาจาํนวน 2 คน 

(ในปีการศึกษา 2558 มีนกัศึกษาที�รวมจากหลกัสูตรเดิมจบการศึกษาทั�งสิ�น 15 คน 

)  (CM-WM 3.3-2) 

ความพึงพอใจและผล

การจดัการขอ้ร้องเรียน

ของนกัศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 หลกัสูตรไดท้าํการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา

ชั� นปีสุดท้ายที� มีต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน เพื�อเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาไดป้ระเมินความพึงพอใจและส่งผลสะทอ้นกบัให้หลกัสูตรนาํไปสู่การ

พฒันาต่อไป ซึ� งผลการประเมินผล พบว่าผลการประเมินความ พึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัดี ( X = 4.26)  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.06) เมื�อ

พิจารณารายดา้น มีการประเมิน ดงันี�  

- ดา้นหลกัสูตร มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.42) 

- ดา้นการคดัเลือกนิสิต มีความพึงพอใจในระดบัดี ( X = 4.38) 

- ดา้นอาจารยผ์ูส้อน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.44) 

- ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก ( X =3.99) 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก 

( X =4.50) 

- ดา้นการวดัประเมินผลมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี ( X =4.14) 

- ดา้นการเรียนรู้ตลอดหลกัสูตร มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี ( X = 4.12) 
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ในส่วนของข้อร้องเรียนต่าง ๆ นั� นหลักสูตรได้มีช่องทางที�นักศึกษา

สามารถส่งขอ้ร้องเรียนต่าง ๆไดท้ั�งในรูปแบบที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ทั�งในและนอกเวลาราชการ เช่น แจง้ขอ้ร้องเรียนผ่านอาจารยที์�ปรึกษา แจง้ขอ้

ร้องเรียนผา่นระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Line หรือ Facebook หรือทางโทรศพัทห์รือ

ติดต่อผา่นเจา้หนา้ที�ของบณัฑิตวทิยาลยั และ วทิยาลยัการดนตรี 

( CM-WM 3.3-3) 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 3.3-1 อตัราการคงอยูน่กัศึกษา (ออนไลน)์  

CM-WM 3.3-2 การสาํเร็จการศึกษา (ออนไลน)์ 

CM-WM 3.3-3 รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.3   ผลที�เกดิกบันักศึกษา(ความเชื�อมโยง : องคป์ระกอบ 3  นกัศึกษา   ตวับ่งชี� ที� 3.3 

ผลที�เกิดกบันกัศึกษา) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที�รับเขา้ 

(ตั�งแตปี่การศึกษาที�เริ�มใช้

หลกัสูตร) 

ปีการศึกษาที�สาํเร็จการศึกษา 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

2553 
จาํนวน - 2 1 1 - 2 

ร้อยละของจาํนวนที�รับเขา้ในรุ่น - 9.52 4.76 4.76 - 9.52 

2554 
จาํนวน - - - - - - 

ร้อยละของจาํนวนที�รับเขา้ในรุ่น - - - - - - 

2555 
จาํนวน - - - - - 2 

ร้อยละของจาํนวนที�รับเขา้ในรุ่น - - - - - 5.00 

2556 
จาํนวน - - - - - - 

ร้อยละของจาํนวนที�รับเขา้ในรุ่น - - - - - - 

2557 
จาํนวน 

ไม่เปิดรับนกัศึกษา 
ร้อยละของจาํนวนที�รับเขา้ในรุ่น 

2558 
จาํนวน - - - - - - 

ร้อยละของจาํนวนที�รับเขา้ในรุ่น - - - - - - 

 

ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  

-นกัศึกษาไม่มีเวลาในการติดตามวทิยานิพนธ์ เนื�องจากส่วนใหญ่ตอ้งทาํงานประจาํ 

3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เชื�อมโยงกบั องคป์ระกอบที� 2 

บณัฑิต  ตวัชี�วดั 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน  

ระดับปริญญาโท  
ข้อมูลพื�นฐาน จํานวน  หน่วย 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททั�งหมด 15 คน 

จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาโทที�ไดรั้บการประเมินฯ 2 (ร้อยละ 13.33) คน 

ผลรวมของค่าคะแนนที�ไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 210 คะแนนรวม 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต   

(คะแนนเตม็ 5) 

0 

(เนื�องจากจาํนวนผูต้อบแบบ

ประเมินไม่ถึง ร้อยละ 20) 

ค่าคะแนน 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 2.1-1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต   

 

การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.6  ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที�ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (เชื�อมโยงกบั 

องคป์ระกอบที� 2 บณัฑิต  ตวัชี�วดั 2.2 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที�ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ผลการดําเนินงาน  

ค่านํ�าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จาํนวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

นํ�าหนกั 

0.10 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที�ตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง    

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที�การตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาติ 

  

0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที�การตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื�องจากการประชุม

วชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติที�ไม่อยูใ่น

ฐานตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่

ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนันาํเสนอสภาอนุมติั และ

จดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั�วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออกประกาศ 

- ผลงานที�ไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

  

0.60 - บทความที�ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม

ที� 2  

6 3.6 
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ค่านํ�าหนกั ระดบัคุณภาพ 
จาํนวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ่วง

นํ�าหนกั 

0.80 - บทความที�ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�ไม่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบนัเห็นชอบ/

อนุมติัและจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั�วไป และแจง้ให ้

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ออกประกาศ (ซึ� งไม่อยูใ่น 

Beall’s list)หรือตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มที� 1  

  

1.00 - บทความที�ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติที�ปรากฏใน

ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร

ทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.สําหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที�ไดรั้บการจดสิทธิบตัร  

  

รวม 6 3.6 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั�งหมด 15 คน  

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ�าหนกัของผลงานที�ตีพิมพห์รือเผยแพร่ต่อผูส้าํเร็จการศึกษา ร้อยละ 24 

คะแนนที�ได ้ 3 คะแนน 
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แบบรายงาน 

ที� นกัศึกษาและผูส้าํเร็จ

การศึกษา 

ชื�อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่า

นํ�าหนกั 

ว/ด/ป ที�

ตีพิมพ ์

1. นายกฤตนนัท ์ ศกัดิ� ศิริ การศึกษาผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนจากชุดการ

สอนเมโลเดียน ระดบั

ปฐมวยัโดยใชภ้าพสัตว์

ของนกัเรียนชั�นอนุบาลปี

ที� 1 โรงเรียนเมือง

นครราชสีมา  

วารสารบณัฑิตศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

สกลนคร ปีที� 11 ฉบบั

ที� 55  ประจาํเดือน

ตุลาคม – ธนัวาคม 

2557 

0.6 ตุลาคม – 

ธนัวาคม 

2557 

2. นายวรวทิย ์  เถื�อนสุข การสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย

ช่วยการเรียนรู้  เรื�อง การ

เป่าคลาริเน็ทสาํหรับ

นกัศึกษาสาขาวชิาดนตรี

ศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครสวรรค ์

วารสาร “ราชภฏั

เพชรบูรณ์สาร” ปีที� 

17 ฉบบัที� 2   

กรกฎาคม – ธนัวาคม 

2558 

0.6 กรกฎาคม 

– ธนัวาคม 

2558 

3. นายสาโรจน์  หมีแรต รูปแบบการดาํเนินการ

จดัการวงดนตรีลูกทุ่ง  

มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาญจนบุรี 

วารสารวชิาการ   

มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาญจนบุรี Journal of  

Kanchanaburi 

Rajabhat University  

ปีที� 4 ฉบบัที� 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 

2558 

0.6 มกราคม – 

มิถุนายน 

2558 
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4. นางสาวจริยวรรณ ยินดี

รัมย ์

การศึกษาประสิทธิภาพ

แบบฝึกทกัษะเฟรน

ฮอร์น นกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1 

โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั 

จงัหวดันครราชสีมา 

วารสารศิลปกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ปีที� 7 ฉบบัที� 1   เดือน

มกราคม – มิถุนายน 

2558 

0.6 มกราคม – 

มิถุนายน 

2558 

5. นายศกัดิ� เกษม จนัทร์ศิริกุล การศึกษาประสิทธิภาพ

แบบฝึกทรอมโบน

สาํหรับนกัเรียน 

วงโยธวาทิต โรงเรียน

พนมสารคาม “พนมอดุล

วทิยา” จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

วารสารศิลปกรรม

ศาสตร์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ปีที� 7 ฉบบัที� 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 

2558 

0.6 มกราคม – 

มิถุนายน 

2558 

6. นายกฤษฎา  กองสวรรค ์ ความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนการสอนวชิา

ดนตรีสากลของนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนปักธงชยัประชา

นิรมิต จงัหวดั

นครราชสีมา 

วารสารศิลปกรรม

ศาสตร์  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ปีที� 7 ฉบบัที� 1 เดือน

มกราคม – มิถุนายน 

2558 

0.6 มกราคม – 

มิถุนายน 

2558 

 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 2.2-1 บทความ “การศึกษาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนจากชุดการสอนเมโลเดียน ระดบั

ปฐมวยัโดยใชภ้าพสัตวข์องนกัเรียนชั�นอนุบาลปีที� 1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา”   

วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ปีที� 11 ฉบบัที� 55  ประจาํเดือน

ตุลาคม – ธนัวาคม 2557  :  นายกฤตนนัท ์ ศกัดิ� ศิริ  
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CM-WM 2.2-2 บทความ “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียช่วยการเรียนรู้  เรื�อง การเป่าคลา

ริเน็ทสาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครสวรรค”์  วารสาร “ราชภฏัเพชรบูรณ์สาร” ปีที� 17 ฉบบัที� 2   กรกฎาคม – 

ธนัวาคม 2558 : นายวรวทิย ์  เถื�อนสุข 

CM-WM 2.2-3 บทความ “รูปแบบการดาํเนินการจดัการวงดนตรีลูกทุ่ง  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาญจนบุรี” 

วารสารวชิาการ  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี Journal of  Kanchanaburi 

Rajabhat University  ปีที� 4 ฉบบัที� 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 : นายสาโรจน์  

หมีแรต 

CM-WM 2.2-4 บทความ “การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะเฟรนฮอร์น นกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1 โรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั จงัหวดันครราชสีมา”  วารสาร

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีที� 7 ฉบบัที� 1   เดือนมกราคม – มิถุนายน 

2558 : นางสาวจริยวรรณ ยนิดีรัมย ์

CM-WM 2.2-5 บทความ “การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทรอมโบนสาํหรับนกัเรียน 

วงโยธวาทิต โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวทิยา” จงัหวดัฉะเชิงเทรา”     

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีที� 7 ฉบบัที� 1   เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2558 :  นายศกัดิ� เกษม จนัทร์ศิริกุล 

CM-WM 2.2-6 บทความ “ ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาดนตรีสากลของนกัเรียน

ชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนปักธงชยัประชานิรมิต จงัหวดันครราชสีมา ”    

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีที� 7 ฉบบัที� 1   เดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2558 :  นายกฤษฎา  กองสวรรค ์
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หมวดที� 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลกัสูตร 

สรุปผลรายวชิาที�เปิดสอนในภาคเรียนที� 1 /2558 และ 2/2558 

(เปิดสอนทั�งหมด  13 รายวชิา) ดงันี�   

ที� รหสั ชื�อวชิา 
ภาค/ปี

การศึก

ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 

ไม
่ ส่ง

เก
รด

 

จาํนวน

นิสิต 

ไม
่ ปร

ะเ
มิน

 

A B+ B C+ C D+ D E I 

ลง 

ทะ 

เบียน 

สอบ

ผา่น 

1 5225101  

วธีิวทิยาการวจิยั 

(Research 

Methodology) 

1/58 84.6

1 

15.3

8 

- - - - - - - - 26 26 - 

2 5225103 

ปรัชญาและ

หลกัสูตรดนตรี

ศึกษา (Music 

Education 

Philosophy and 

Curriculum) 

1/58 46.1

5 

34.6

1 

19.2

3 

- - - - - - - 26 26 

 

- 

3 5225104 

ภูมิการดนตรี

สาํหรับครูดนตรี 

(Musicianship for 

Music Teacher) 

1/58 84.6

1 

15.3

8 

- - - - - - - - 26 26 - 

4 5225106 

หลกัการบริหาร

และการจดัการ

องคก์ารดนตรี 

(Administration 

and Management 

of Music 

Organization) 

1/58 66.6

7 

33.3

3 

- - - - - - - - 6 6 - 
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ที� รหสั ชื�อวชิา 
ภาค/ปี

การศึก

ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 

ไม
่ ส่ง

เก
รด

 

จาํนวน

นิสิต 

ไม
่ ปร

ะเ
มิน

 

A B+ B C+ C D+ D E I 

ลง 

ทะ 

เบียน 

สอบ

ผา่น 

5 5225107 

การบริหาร

วชิาการดนตรี 

(Administration 

of Music 

Academic) 

1/58 - - - - - - - - - 100.

00 

6 0 6 

6 5225209 

วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 

1/58 - - - - - - - - - 100.

00 

12 0 12 

7 5225102 

วธีิวทิยาการวจิยั

ดนตรีศึกษา 

(Music Education 

Research 

Methodology) 

2/58 84.6

1 

15.5

8 

- - - - - - - - 26 26 - 

8 5225105 

การสอนดนตรี

ระดบัการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน 

(Teaching Music 

in the Basic 

Education) 

2/58 46.1

5 

34.6

1 

19.2

3 

- - - - - - - 26 26 - 

9 5225108 

ทฤษฎีและการ

วจิยัทางการ

บริหารงานดนตรี 

(Theory and 

Research in 

Music 

Administration) 

2/58 66.6

7 

33.3

3 

- - - - - - - - 6 6 - 
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ที� รหสั ชื�อวชิา 
ภาค/ปี

การศึก

ษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด 

ไม
่ ส่ง

เก
รด

 

จาํนวน

นิสิต 

ไม
่ ปร

ะเ
มิน

 

A B+ B C+ C D+ D E I 

ลง 

ทะ 

เบียน 

สอบ

ผา่น 

10 5225110 

ฝึกทกัษะการคิด

และเขียนรายงาน

วชิาการทางดนตรี 

(Training of 

Academic 

Thinking and 

Writing Skills in 

Music) 

2/58 66.6

7 

33.3

3 

- - - - - - - - 6 6 - 

11 5225112 

การวางแผนงาน

ดนตรี (Music 

Work Planning) 

2/58 66.6

7 

33.3

3 

- - - - - - - - 6 6 - 

12 5520101 

คอมพิวเตอร์

สาํหรับ

บณัฑิตศึกษา 

(Computer for 

Graduate Study) 

2/58 - - - - - - - - - 100.

00 

21 0 21 

13 5520102 

ภาษาองักฤษ

สาํหรับ

บณัฑิตศึกษา 

(English for 

Graduate 

Students) 

2/58 - - - - - - - - - 100.

00 

31 0 31 
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คุณภาพหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

4.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร(ความเชื�อมโยง  องคป์ระกอบที� 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งชี�  5.1  สาระรายวชิาในหลกัสูตร) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

หลกัคิดในการออกแบบ

หลกัสูตร ขอ้มูลที�ใชใ้น

การพฒันาหลกัสูตรและ

วตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

ประเทศไทยไดมี้การเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความเจริญกา้วหน้า  

ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีต่างๆ ทาํให้ความตอ้งการบุคลากร

ทางด้านดนตรีเพิ�มสูงขึ� นตามไปด้วย   ดังนั�น  การพฒันาหลักสูตรเพื�อผลิต

บุคลากรด้านดนตรีในด้านดนตรีศึกษา และการบริหารงานดนตรี  เพื�อพฒันา

ศกัยภาพและทกัษะทางดนตรีแก่ผูเ้รียน  จะทาํใหส้ามารถนาํความรู้ไปปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพที�เกี�ยวกบัดนตรีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัสาขาวิชาดนตรีตะวนัตกมีกลไกในการออกแบบหลกัสูตรที�สําคญั 

ดงันี�  

1. การจดัตั�งคณะกรรมการในการปรับปรุงหลกัสูตร (CM-WM 5.1-1)  

2. การปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ  

(CM-WM 5.1-2)  

3. การประชุมคณะกรรมการเพื�อติดตาม ปรับปรุง แกไ้ข เป็นระยะอย่าง

ต่อเนื�อง (CM-WM 5.1-3)   

4. การรวบรวมข้อมูลจากผูท้รงคุณวุฒิประจาํสาขาวิชาและการวิพากษ์

หลกัสูตรจากผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก (CM-WM 5.1-4)  

ทั�งนี�หลกัสูตรมีหลกัคิดในการออกแบบหลกัสูตร ดงันี�  

1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งประเทศ

ไทยที�เน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ใน 5 ด้าน

ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ทกัษะทางการสื�อสารการ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นและความรับผิดชอบ  และความสามรถในการใช้

เทคโนโลยี ทั� งนี� ได้มีการเพิ�มเติมคุณลักษณะบัณฑิตที�พึงประสงค์



 
 

61 
 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัไดแ้ก่ การมีจิตสาธารณะไวใ้นหลกัสูตร  

2. ปรับปรุงหลกัสูตรเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงของตลาดแรงงานด้าน

ดนตรีแบบรอบดา้นที�จะนาํไปสู่สากล  ดงันั�นหลกัสูตรจึงมีแขนงวิชา

ต่างๆ ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัตลาดแรงงานในปัจจุบนั  

3. ปรับปรุงหลกัสูตรเพื�อรองรับการขาดแคลนครูดนตรีที�มีความสามารถ

เฉพาะด้าน มีความเชี� ยวชาญในศาสตร์ของตนเองอย่างแท้จริง  

(CM-WM 5.1-5)  

ทั�งนี�ขอ้มูลที�ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

1.จดัการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลกัสูตรเพื�อให้เกิดความทนัสมยั มี 

ความคิดเห็นจากผูที้�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ผูท้รงคุณวุฒิ นิสิต 

เพื�อนาํมาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตร 

2.ในการพฒันาหลกัสูตรไดด้าํเนินการทบทวนขอ้กาํหนดเฉพาะของหลกัสูตร 

เพื�อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของประเทศ หรือกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และการศึกษาขอ้มูลจากการสํารวจ

ความพึ�งพอใจ และความตอ้งการของ ผูเ้รียน  ผูใ้ช้บณัฑิต รวมถึงชุมชน โดย

หลกัสูตรไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ ดงันี�  

1) เพื�อผลิตมหาบณัฑิตที�มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมเชิงวชิาการหรือวชิาชีพ  

2) เพื�อผลิตมหาบณัฑิตที�มีความรู้ความสามารถ  ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎี และการปฏิบติั

ทางวชิาชีพดนตรี ตลอดจนการวจิยัทางดนตรี   

3)  เพื�อผลิตมหาบณัฑิตที�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ทางวิชาการและวิชาชีพดนตรี 

พฒันาความรู้ใหม่  ๆและประยกุต ์ใชใ้นระดบัชาติและนานาชาติ 

4)เพื�อผลิตมหาบณัฑิตที�มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  มีความรับผิดชอบ  สามารถปรับตวัเขา้

กบัสถานการณ์ต่างๆ  และปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้�นไดเ้ป็นอยา่งเหมาะสม 

5)เพื�อผลิตมหาบณัฑิตที�มีความสามารถในการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  สามารถ

สื�อสารและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(CM-WM 5.1-6) 
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

การปรับปรุงหลกัสูตรให้

ทนัสมยัตาม

ความกา้วหนา้ในศาสตร์

สาขานั�นๆ 

 

 

หลกัสูตรมีระบบกลไกในการออกแบบหลกัสูตร โดยมีกลไกการดาํเนินการเพื�อ

ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยักา้วหนา้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของศาสตร์ 

ดงัต่อไปนี�  

มีการจดัตั�งคณะกรรมการในการร่างหลกัสูตร ที�ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร และผูท้รงคุณวุฒิที�เป็นที�ยอมรับในทางดา้นดนตรี  ทั�งนี�   ผูท้รงคุณวุฒิ

จากภายนอก ไดมี้การพิจารณาและใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัโครงสร้างรายวชิา 

ตลอดจนเนื�อหาสาระที�เหมาะสมของรายวชิาในหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและ

มีองคค์วามรู้ มีรายวชิาที�มีความเป็นปัจจุบนั ตลอดจนเนน้การเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั�งใน

ภาครัฐเอกชนและองคก์รปกครองสวนทอ้งถิ�นใหม้ากที�สุด  

มีการประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการในการออกแบบหลกัสูตรเพื�อให้

เกิดความทันสมัย มีการสํารวจข้อมูล ความคิดเห็นจากผูที้� เกี�ยวข้อง ได้แก่ 

ผูท้รงคุณวุฒิ นิสิต เพื�อนํามาใช้ในการออกแบบหลักสูตร (CM-WM 5.1-7)  

ฯลฯ  ทั� งนี� ในการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2554 หลักสูตรได้มีการปรับปรุง

เพื�อให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความทนัสมยั 

โดยการจดัหมวดหมู่องคค์วามรู้ของวิชาชีพดนตรีให้เป็นระบบเอื�อต่อการศึกษา

และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เหมาะสมกบัความตอ้งการในฐานะของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพดนตรีในลกัษณะต่างๆ    เนื�อหาสาระในหลกัสูตรจึงไดแ้บ่ง

แขนงตามความเชี�ยวชาญออกเป็นแขนง  2 แขนงวชิา  ไดแ้ก่   1) ดนตรีศึกษา  2) 

การบริหารงานดนตรี 
การพิจารณาอนุมติัหวัขอ้

วทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ใน

ระดบับณัฑิตศึกษา ดงันี�  

1. การแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารยที์�ปรึกษา 1 ท่าน: 

นกัศึกษา 5 คน ตามเกณฑม์าตรฐานที� สกอ. กาํหนด 

2. การแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ที�มีความเชี�ยวชาญสอดคลอ้ง

หรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ โดยทางหลกัสูตรจะเนน้ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้น

หลกัสูตรและการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการศึกษา และมีประสบการณ์ในหวัขอ้

วทิยานิพนธ์  
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

3. นักศึกษาได้รับคาํแนะนําเกี�ยวกับขั�นตอนการทาํวิทยานิพนธ์จาก

อาจารย์ผูส้อน และเลือกทาํหัวข้อวิทยานิพนธ์ที�สนใจ ซึ� งอยู่ในการดูแลของ

อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

โดยในปีการศึกษา 2558หลกัสูตรไดจ้ดัชี�แจงเกี�ยวกบัการทาํวิทยานิพนธ์

เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่นกัศึกษา ไดว้างแผนและกาํลงัจดัทาํโครงการ

ติดตามนกัศึกษาเพื�อเขา้สู่กระบวนการจดัทาํวิทยานิพนธ์ โดยไดรั้บความร่วมมือ

จากบณัฑิตวทิยาลยั ในการส่งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการทาํวทิยานิพนธ์ และวิจยัมาเป็น

วทิยากรอบรมใหก้บันกัศึกษาดว้ย(CM-WM 5.1-8) 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 5.1-1 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 

CM-WM 5.1-2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�องกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 

CM-WM 5.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

CM-WM 5.1-4 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร(มคอ.2) 

CM-WM 5.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร (มคอ.2) 

CM-WM 5.1-6 เอกสารสรุปการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร การเปรียบเทียบหลกัสูตรเก่าปี 2549 กบัปี 2554 

CM-WM 5.1-7 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 

CM-WM 5.1-8 เอกสารขั�นตอนการแกไ้ขวทิยานิพนธ์ ,รายงานวทิยานิพนธ์ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื�อมโยง  องคป์ระกอบที� 5  หลกัสูตร การ

เรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งชี�  5.1  สาระรายวชิาในหลกัสูตร) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       
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4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน(ความเชื�อมโยง  องค์ประกอบที� 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน ตวับ่งชี�  5.2การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

การพิจารณากาํหนดผูส้อน           หลกัสูตรได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การกาํหนดผูส้อนในเนื�อหาวิชาที�ตนเอง

ตอ้งรับผิดชอบว่ามีเรื�องใดบา้งเป็นระดบัที�เหมาะสมกบัผูเ้รียนในชั�นปีนั�นๆ แลว้

รวบรวมหวัขอ้เพื�อเขียนรายละเอียด และทาํการวิเคราะห์หานํ� าหนกัในการสอนวา่

จะสอนในด้านความรู้ความเข้าใจแค่ไหน   ด้านทักษะแค่ไหน  ตลอดจน

พฒันาการของผูเ้รียน โดยไดจ้ดัทาํเป็น มคอ.3 และ ไวล่้วงหนา้ นาํรายละเอียดเดิม

มาปรับปรุง และนาํผลจาก มคอ.5 ในปีการศึกษาที�ผ่านมา มาพิจารณาหาขอ้สรุป

ในที�ประชุม โดยมีคณะกรรมการสาขาวิชา ทาํหน้าที�การกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจดัทาํ มคอ.3 และจากการตรวจสอบอาจารยผ์ูส้อนทุกท่านไดจ้ดัทาํ

มคอ.3 ของปีการศึกษา 2558 ครบทุกวิชา เนื�องจากในหลกัสูตรไม่ไดจ้ดัรายวิชาที�

ตอ้งศึกษาภาคสนาม จึงไม่ไดจ้ดัทาํมคอ.4   

หลกัสูตรมีระบบกลไก การปฏิบติัและการประเมินผลกระบวนการในการกาํหนด

ตวัผูส้อนตามแนวทางต่อไปนี�  ไดแ้ก่  

1. พิจารณามอบหมายรายวชิาใหแ้ก่ผูส้อนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวฒิุ

การศึกษา ความรู้ความสามารถและความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ของ

อาจารยแ์ต่ละท่าน ทั�งนี� ไดมี้การพิจารณาควบคู่กบัคุณสมบติัของอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรที�ระบุไวใ้นภาคผนวกแนบทา้ย มคอ. 2 ของหลกัสูตร 

(CM-WM 5.2-1) 

2. หลกัสูตรมีการเสริมความรู้ในบางเฉพาะหวัขอ้จากผูเ้ชี�ยวชาญจาก

ภายนอกเป็นวทิยากรรับเชิญ (CM-WM 5.2-2) 

หลกัสูตรมีการเฉลี�ยภาระงานของอาจารยแ์ต่ละท่านให้มีความใกลเ้คียง

กนัและครบตามขอ้กาํหนดภาระงานขั�นพื�นฐานของอาจารยแ์ต่ละท่านคือจาํนวน

ไม่น้อยกว่า 12 คาบเรียน ทั�งนี�  ในกรณีอาจารย์ประจาํหลักสูตรท่านใดที�ดาํรง
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารวิทยาลยัการดนตรีนั�น ในการกาํหนดภาระงานสอนจะจดัให้

สอดคลอ้งกบัภารกิจของอาจารยใ์นกลุ่มดงักล่าว คือไม่เกิน 9 คาบต่อสัปดาห์ 

ซึ� งการดาํเนินการตามกระบวนการดงักล่าวส่งผลในการจดัการเรียนการ

สอนเป็นไปตามแผนการเรียนที�กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ทั�ง 2  ภาคการศึกษา  2558 

 

ก า รกํา กับ  ติ ดต า ม  แ ล ะ

ตรวจสอบการจดัทาํ มคอ.3 

และ มคอ.4 

หลกัสูตรมีการกาํกบัติดตามการจดัทาํแผนการสอนในรายวชิาก่อนเปิดภาคการ

เรียนในทุกภาคเรียน โดยในทุกรายวชิาจะตอ้งมีการจดัทาํ มคอ. 3  เพื�อส่งรายงาน

ต่อประธานหลกัสูตร (บนัทึกขอ้ความใหอ้าจารยจ์ดัทาํและส่ง มคอ.3 ประจาํภาค

การเรียน)   

โดยการจดัทาํ มคอ. 3  จะมีแนวทางในการดาํเนินการไดแ้ก่ 

1. ในแต่ละรายวชิาจะมีการกาํกบัแนวทางการเขียนผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละ

รายวชิา ใหต้รงกบัรายละเอียดการกระจายแผนที�ความรับผดิชอบของ

รายวชิา (Curriculum Mapping) ที�ระบุไวใ้น มคอ. 2 ดว้ย  

2. ในการเขียนรายละเอียด มคอ. 3 ของแต่ละวชิาจะมีการนาํแนวทาง

ขอ้เสนอแนะจากแบบ มคอ. 5 ในปีการศึกษาที�ผา่นมาใชใ้นการปรับปรุง

แนวทางในการจดัการเรียนการสอนดว้ยอีกทางหนึ�ง (CM-WM 5.2-3) 

3. ในกรณีรายวชิาที�มีผูส้อนมากกวา่ 1 คนขึ�นไป จะมีการประชุมเพื�อหาทิศ

ทางการกาํหนด มคอ.3  ใหต้รงกนั เช่นรายวชิาการวเิคราะห์โครงการและ

บริหารโครงการ มีอาจารยผ์ูส้อนจาํนวน 3 คน จะมีการประชุมปรึกษาหารือ

เพื�อกาํหนดวธีิการสอนและวธีิการประเมินผลของผูส้อนใหมี้มาตรฐาน

ตรงกนั(CM-WM 5.2-4) 

การแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้

อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลกัสูตรมีระบบและกลไกการแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน

ระดบับณัฑิตศึกษา ดงันี�  

1. การแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา ให้มี

ความเชี�ยวชาญสอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

2. การแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารยที์�ปรึกษา 1 ท่าน: 

นกัศึกษา 5 คน ตามเกณฑม์าตรฐานที� สกอ. กาํหนด 

3. การแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที�มีความเชี�ยวชาญสอดคลอ้ง
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

หรือสัมพนัธ์กบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ โดยทางหลกัสูตรจะเน้นผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้น

หลกัสูตรและการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการศึกษา และมีประสบการณ์ในหัวขอ้

วทิยานิพนธ์ 

4. กรณีเป็นอาจารย์ประจาํที�ไม่ใช่อาจารย์ประจาํหลักสูตรหรือเป็น

อาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ดาํเนินการเสนอกลั�นกรองคุณสมบติัต่อบณัฑิต

วทิยาลยัก่อน และดาํเนินการแต่งตั�งเป็นอาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ� งนกัศึกษา

เป็นผูย้ื�นคาํร้องในแบบฟอร์ม เพื�อกลั�นกรองก่อน จากนั�นเสนอแบบฟอร์มเพื�อ

เสนอแต่งตั�งเป็นอาจารยที์�ปรึกษาต่อไป (CM-WM 5.2-5) 

การกาํกบักระบวนการเรียน

การสอน 

 

คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไดมี้การสร้างความเขา้ใจในระเบียบและขอ้

ปฏิบติัที� เกี�ยวกับการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ผูส้อนรายวิชาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที�กาํหนด  นอกจากนี�คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้ง

ประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอนประเมินผล 

คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด

การเรียนการสอนในแต่ละภาค และร่วมกนัพิจารณา  รายละเอียดในเอกสาร มคอ.

3 ที�อาจารยผ์ูส้อนไดส่้งมา วา่มีความสอดคลอ้งกบั หลกัสูตร หรือ มคอ. 2 หรือไม่  

นอกจากนี� ยงันําผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวิชา 

มาร่วมกนัพิจารณาเป็นรายบุคคล 

การช่วยเหลือ กาํกบั 

ติดตาม ในการทาํ

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้

อิสระและการตีพิมพผ์ลงาน

ในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา

วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระและการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

1. หลกัสูตรไดก้าํหนดแผนไวก้ารดาํเนินงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

โดยแจ้งนักศึกษาทุกครั� งที�มาเข้าชั�นเรียน หากนักศึกษาต้องการพบอาจารย์ที�

ปรึกษา หรือรายงานความก้าวหน้าในการทาํเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่ออาจารยที์�

ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถรายงานได้ตลอด โดยจะมีบนัทึกการเข้าพบของ

นกัศึกษา  ซึ� งในปีการศึกษา 2558หลกัสูตรไดจ้ดัชี�แจงเกี�ยวกบัการทาํวิทยานิพนธ์

เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมติดตาม

ความกา้วหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์โดยเชิญวิทยากรผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องระเบียบวิธี

วิจยัมาทบทวนให้แก่นกัศึกษารหัส 55 และ 56 และเตรียมความพร้อมในการทาํ

วิทยานิพนธ์ให้แก่นกัศึกษารหัส 58 ซึ� งในการดาํเนินการนั�นนกัศึกษาทุกชั�นปี
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

สามารถขอเข้ารับปรึกษาแก่อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ไดทุ้กท่าน โดยหลกัสูตรไดมี้การประชุมหารือแนวทางการกาํหนด

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. หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยวางแผนให้

นกัศึกษาเตรียมความพร้อม โดยถา้นกัศึกษาไดด้าํเนินการวิจยัโดยไดผ้ลการวิจยั

แลว้ สามารถนาํไปเผยแพร่ได ้โดยไม่ตอ้งรอการสอบจบก่อน อาจารยที์�ปรึกษา

ให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัการเขียนบทความเพื�อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดบัชาติ และนานาชาติ หรือวารสารในประเทศที�ไดรั้บการรับรองจาก สกอ. 

3. ภาคเรียนที� 2/2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไดว้างแผนและกาํลงัจดัทาํ

โครงการติดตามนักศึกษาที�ย ังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพื�อเข้าสู่

กระบวนการจดัทาํวิทยานิพนธ์ โดยไดรั้บความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั ใน

การส่งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการทาํวิทยานิพนธ์ และวิจยัมาเป็นวิทยากรอบรมให้กบั

นกัศึกษาดว้ย CM-WM5.2-7 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM5.2-1 คุณสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�ระบุไวใ้นภาคผนวกแนบทา้ย มคอ. 2 

CM-WM5.2-2 หนงัสือเชิญวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอก 

CM-WM5.2-3 มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 

CM-WM5.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

CM-WM5.2-5 คาํสั�งแต่งตั�งอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

CM-WM5.2-6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพเชิงวิชาการของนักศึกษา ระดับ

บณัฑิตศึกษา 

CM-WM5.2-7 แบบตอบรับการตีพิมพผ์ลงานของนกัศึกษา 
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ผลการประเมินตนเอง 4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน(ความเชื�อมโยง  

องค์ประกอบที� 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน ตวับ่งชี�  5.2 การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน) 

ระดบัคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()      

 

4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเชื�อมโยง  องค์ประกอบที� 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การ

ประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งชี�  5.3การประเมินผูเ้รียน) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

กา รป ระ เ มิ นผ ล ก า ร

เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวฒิุ 

คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะมีการประชุมร่วมกนัเพื�อพิจารณา มคอ. 2,3,

และ 5 ให้สอดคลอ้งกนั เพื�อให้นกัศึกษาไดค้วามรู้และประสบการณ์ตรงตามผลการ

เรียนรู้  และบรรลุตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยการประเมินผูเ้รียนในรายวิชาที�

ทาํการสอนมีทั�งการทดสอบที�เป็นทฤษฏี และการทดสอบดา้นการปฏิบติั รวมทั�งการ

ประเมินด้านจิตพิสัยโดยการกาํหนดผลการเรียนรู้ แบ่งเป็น 5  ดา้น  ได้แก่  1) ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ� งเป็นไปตามแนวทางการการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้

ของนกัศึกษา 

คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะมีการประชุมร่วมกนัเพื�อพิจารณาเกี�ยวกบัผล

การเรียนของนักศึกษาหลงัจบภาคเรียนในทุกรายวิชาที�จดัการเรียนการสอน  โดย

พิจารณารายละเอียดตาม มคอ. 3 ที�ได้กําหนดไว ้และมคอ. 5 ให้สอดคล้องกัน 

พิจารณาว่ามีเครื�องมือและวิธีการวดัและผลการเรียนรู้ที�หลากหลาย สอดคล้องกบั

มาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไวห้รือไม่  และนาํผลที�ไดม้าร่วมกนัวางแผนปรับปรุง

เพื�อใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ�น และเป็นไปตามที�หลกัสูตรได้

กาํหนดไว ้นอกจานี�ไดท้าํการสาํรวจเพื�อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

และผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา ทั�ง  5 ดา้นโดยแจกแบบประเมินให้กบันิสิต นกัศึกษา

ในแต่ละรายวชิาก่อนสิ�นภาคการศึกษา ขอ้มูลที�ไดจ้ะถูกวเิคราะห์ และส่งให้คณาจารย์

ผูส้อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถดัไป เพื�อใช้เป็นผลป้อนกลบัในการปรับปรุงการ

สอนและรายวชิาของตน 

การกาํกบัการประเมิน

การจัดการเ รียนการ

ส อ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

หลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และมคอ.7) 

หลกัสูตรมีระบบและกลไกการกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอน

และประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) ดงันี�  

1. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมวางแผนร่วมกนัเพื�อกาํหนดเกณฑ์

การประเมินผูเ้รียน ใน มคอ.3 พร้อมกาํหนดให้อาจารย์ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกัน

ปรับปรุงกาํหนดเกณฑ์ และสัดส่วน วิธีการให้คะแนน ในการประเมินตามรายวิชาที�

เปิดสอนในภาคเรียนนั�น ๆ  

2. อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผลตามเกณฑ์ที�ระบุ

ไวใ้น มคอ.3 พร้อมดาํเนินการจดัสอบกลางภาคและปลายภาคตามที�สํานักส่งเสริม

วิชาการกาํหนด และให้อาจารยจ์ดัทาํผลการประเมินและตรวจสอบความถูกตอ้งตาม 

มคอ.3 ตามที�คณะกาํหนด  

3. อาจารยผ์ูส้อนนาํผลการประเมินส่งให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็น

ผูต้รวจสอบ หากพบวา่ผลการประเมินในรายวิชาใดมีความผิดปกติให้แจง้ผูส้อนเพื�อ

ชี�แจง อธิบายและแกไ้ขตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอ

วธีิในการแกไ้ขความผิดปกติเช่น ใชก้ารสอนเสริม การใชสิ้�งจูงใจ ส่งผลการประเมิน

ที�แกไ้ขแลว้ไปยงัประธานสาขา เพื�อตรวจสอบและนาํส่งผลการประเมินในรายวิชาที�

เปิดสอนในสาขาต่อคณะเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั� งและนาํส่งสํานกัส่งเสริม

วชิาการต่อไป 

4. อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํ มคอ.5 ภายใน 30 วนันับแต่สิ�นภาคการศึกษาส่งให้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบ 

5. ภายใน 60 นับแต่วนัสิ�นภาคการศึกษา รวบรวมขอ้มูลเพื�อจดัทาํ มคอ.7 

โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะ 

 

ซึ� งในปีการศึกษา 2558 ไดด้าํเนินการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาที�เปิด

สอนในภาคเรียนที� 1 และภาคเรียนที� 2 ตามโครงสร้างของหลกัสูตร โดยประธาน
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

หลกัสูตรเป็นผูชี้� แจงรายละเอียด และกาํกบั ติดตามการดาํเนินการและการรายงานผล

การดาํเนินการของรายวชิาตามแบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วนั หลงัสิ�นสุดภาคการศึกษาที�

เปิดสอนใหค้รบ   ทุกรายวชิาใหอ้าจารยผ์ูส้อนทุกท่านไดรั้บทราบ  

ทั�งนี� ในปีการศึกษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านส่งตามระยะเวลาที�กาํหนด 

และสาขาวชิาไดน้าํเขา้ที�ประชุมเพื�อพิจารณาการวางแผนการจดัการเรียนการสอน ซึ� ง

ในการดาํเนินงานสาขาวิชา มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการสอนเสริมนอกเวลา 

สร้างทกัษะความรู้ความเขา้ใจในการทาํวิทยานิพนธ์ และแรงจูงใจในการเรียนให้แก่

นกัศึกษา และส่งมอบให้ทางฝ่ายวิชาการของบณัฑิตวิทยาลยัใน การดาํเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในลาํดบัต่อไป  

ส่วนการดาํเนินงานแบบ มคอ. 6 นั�น หลกัสูตรไม่ไดด้าํเนินการ เนื�องจากตาม

โครงสร้างรายวชิาและรายละเอียดองคป์ระกอบเกี�ยวกบัรายงานผลการดาํเนินการของ

ประสบการณ์ ไม่มีการระบุไว ้เพราะเป็นหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลกัสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจาํหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนทุกท่านให้

รับทราบ และระดมความคิดเห็นในการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร

ตามแบบ มคอ.7 เพื�อทบทวนการบริหารจดัการหลกัสูตรในทุกดา้น โดยหลงัจากสิ�น

ภาคเรียนที� 2/2558 หลกัสูตรจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามแบบฟอร์มและแนว

ทางการดาํเนินงานตามแบบ มคอ.7 ของทางมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

และไดจ้ดัส่งแบบ มคอ.7 มอบใหท้างฝ่ายวชิาการคณะ และบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 60 

วนั หลงัปีการศึกษา ซึ� งจากนั�นทางวิทยาลยัการดนตรีและบณัฑิตวิทยาลยัจะนาํไปสู่

การพิจารณารายละเอียดในลาํดบัต่อไป 

(CM-WM 5.3-1,CM-WM 5.3-2, CM-WM 5.3-3) 

 

การประเมิน

วทิยานิพนธ์และการ

คน้ควา้อิสระในระดบั

บณัฑิตศึกษา 

หลกัสูตรมีระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบณัฑิตศึกษา 

ดงันี�  

1. หลักสูตรแต่งตั�งกรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์จาํนวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย 1) ประธานกรรมการ(อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 2) กรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุ 3) กรรมการและเลขานุการ 

2. หลกัสูตรแต่งตั�งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2 จานวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย
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ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่การปฏิบัติ  

3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที�ดี 

1) ประธานกรรมการ(อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 3) 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 4) กรรมการและเลขานุการ 

 

3. จดัสอบวิทยานิพนธ์เป็นเกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลยั โดย

ใชเ้กณฑด์งันี�  

- ระดบัดีมาก ไดค้ะแนน 85% ขึ�นไป 

- ระดบัดี ไดค้ะแนน 70 – 84%  

- ระดบัผา่น ไดค้ะแนน 60 - 70%  

- ไม่ผา่น ไดค้ะแนน ตํ�ากวา่ 60%  

4. ประธานกรรมการสอบตอ้งเขียนคาํชี� แจงกรณีที�ผลประเมินอยู่ในระดบัดีมาก  

(CM-WM 5.3-4, CM-WM 5.3-5) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 4.3  การประเมินผู้เรียน (ความเชื�อมโยง  องค์ประกอบที� 5  หลักสูตร การเรียน                  

การสอนการประเมินผูเ้รียน  ตวับ่งชี�  5.3 การประเมินผูเ้รียน) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 5.3-1 แฟ้ม มคอ.3ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.3-2 แฟ้ม มคอ.5ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.3-3 รายงาน มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.3-4 หนงัสือเชิญกรรมการคุมสอบวทิยานิพนธ์ 

CM-WM 5.3-5 คาํสั�งแต่งตั�งกรรมการคุมสอบวทิยานิพนธ์ 

CM-WM 5.3-6 คาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 
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4.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเชื�อมโยง  องคป์ระกอบที� 5  หลกัสูตร การ

เรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งชี�  5.4 ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ) 

รายละเอยีดผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี�ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื�อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

หลกัสูตร 

 

 
 

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที�สอดคลอ้งกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

 

 
 

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

 

 

 

4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผล

การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิ�นสุดภาคการศึกษา

ที�เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

 

 
 

5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60วนั หลงัสิ�นสุดปีการศึกษา 

 

 
 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที�กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ย

ร้อยละ 25 ของรายวชิาที�เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

 
 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การดาํเนินงานที�รายงานใน มคอ.7 ปีที�แลว้  

 

  

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน   

9) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี�ผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บ

การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ต่อปี 

 

 
 

11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ที�มีต่อ

คุณภาพหลกัสูตร เฉลี�ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0(

ไดค้ะแนน 3.97) 

 

 
 

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อบณัฑิตใหม่ 

เฉลี�ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 (ไดค้ะแนน 4.2)   

รวมตวับ่งชี� ในปีนี�  12  

จาํนวนตวับ่งชี� ที�ดาํเนินการผา่นเฉพาะตวับ่งชี� ที� 1-5 5  

ร้อยละของตวับ่งชี� ที� 1-5 100  

จาํนวนตวับ่งชี� ในปีนี� ที�ดาํเนินการผา่น 12  

ร้อยละของตวับ่งชี�ทั�งหมดในปีนี�  100  

 

หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 5.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

CM-WM 5.4-2 มคอ. 2 

CM-WM 5.4-3 มคอ. 3ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.4-4 มคอ. 5ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.4-5 มคอ. 7ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.4-6 สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

CM-WM 5.4-7 รายงานการประชุมสรุปผลการตรวจประกนัคุณภาพปีการศึกษา 2557 

CM-WM 5.4-8 รายงานการประชุมการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 

CM-WM 5.4-9 แฟ้มพฒันาบุคลากร(สายสอน และ สายสนบัสนุน) วทิยาลยัการดนตรี  

ปีการศึกษา 2558 

CM-WM 5.4-10 ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย 

CM-WM 5.4-11 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตที�มีต่อบณัฑิตใหม่ 
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ผลการประเมินตนเอง 4.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(ความเชื�อมโยง  องคป์ระกอบ ที� 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน   ตวับ่งชี�  5.4 ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ) 

ผลการดาํเนินงาน ระดบัคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 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  

การวเิคราะห์รายวชิาที�มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ชื�อวชิา ภาคการศึกษา ความผดิปกติ การตรวจสอบ เหตุที�ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแกไ้ข 

- - - - - - 

รายวชิาที�ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ชื�อวชิา ภาค

การศึกษา 

เหตุผลที�ไม่เปิดสอน มาตรการที�

ดาํเนินการ 

5225201 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ดนตรี 

1 เป็นวชิาที�เรียนในชั�นปีที� 2  

ซึงในปีการศึกษา 2557 ไม่ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา 

จึงไม่มีนกัศึกษาชั�นปีที� 2 

- 

5225202 

สัมมนาการสอน

ดนตรี 

1 

 

เป็นวชิาที�เรียนในชั�นปีที� 2  

ซึงในปีการศึกษา 2557 ไม่ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา 

จึงไม่มีนกัศึกษาชั�นปีที� 2 

 

5225205 

สัมมนาทางการ

บริหารงานดนตรี 

1 เป็นวชิาที�เรียนในชั�นปีที� 2  

ซึงในปีการศึกษา 2557 ไม่ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา 

จึงไม่มีนกัศึกษาชั�นปีที� 2 

 

5225206 

ธุรกิจและการตลาด

ดนตรี 

1 เป็นวชิาที�เรียนในชั�นปีที� 2  

ซึงในปีการศึกษา 2557 ไม่ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา 

จึงไม่มีนกัศึกษาชั�นปีที� 2 

 

5225209 

วทิยานิพนธ์ 

2 เป็นวชิาที�เรียนในชั�นปีที� 2  

ซึงในปีการศึกษา 2557 ไม่ไดเ้ปิดรับนกัศึกษา 

จึงไม่มีนกัศึกษาชั�นปีที� 2 
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รายวชิาที�สอนเนื�อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ชื�อวชิา ภาคการศึกษา หวัขอ้ที�ขาด สาเหตุที�ไม่ไดส้อน วธีิแกไ้ข 

- - - - - 

 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวชิาที�เปิดสอนในปีที�รายงาน 

 รายวชิาที�มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื�อวชิา ภาคการศึกษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

5225101  

วธีิวทิยาการวจิยั (Research 

Methodology) 

1/58    

5225103 

ปรัชญาและหลกัสูตรดนตรี

ศึกษา (Music Education 

Philosophy and 

Curriculum) 

1/58    

5225104 

ภูมิการดนตรีสาํหรับครู

ดนตรี (Musicianship for 

Music Teacher) 

1/58    

5225106 

หลกัการบริหารและการ

จดัการองคก์ารดนตรี 

(Administration and 

Management of Music 

Organization) 

 

1/58    

5225107 

การบริหารวชิาการดนตรี 

(Administration of Music 

Academic) 

 

1/58    
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5225209 

วทิยานิพนธ์ (Thesis) 

1/58    

5225102 

วธีิวทิยาการวจิยัดนตรี

ศึกษา (Music Education 

Research Methodology) 

2/58    

5225105 

การสอนดนตรีระดบั

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

(Teaching Music in the 

Basic Education) 

2/58    

5225108 

ทฤษฎีและการวจิยัทางการ

บริหารงานดนตรี (Theory 

and Research in Music 

Administration) 

2/58    

5225110 

ฝึกทกัษะการคิดและเขียน

รายงานวชิาการทางดนตรี 

(Training of Academic 

Thinking and Writing 

Skills in Music) 

2/58    

5225112 

การวางแผนงานดนตรี 

(Music Work Planning) 

2/58    

5520101 

คอมพิวเตอร์สาํหรับ

บณัฑิตศึกษา (Computer 

for Graduate Study) 

2/58    

5520102 

ภาษาองักฤษสาํหรับ

บณัฑิตศึกษา (English for 

Graduate Students) 

2/58    
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 จากการพิจารณาของคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม

สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ ทั�ง 5 ดา้น ของหลกัสูตรรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3, มคอ.5  มีเนื�อหาและ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ครบถว้น สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไวร้วมทั�ง  มีเครื�องมือและ

วธีิการวดัและผลการเรียนรู้ที�หลากหลาย สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้ 

ทั�งนี� คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนได้ประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ

สอนประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิาเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อเตรียมไวส้ําหรับการ

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที�จะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรและ

ไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์และจากผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์

ในแต่ละรายวชิาจะพบวา่นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก ซึ� งส่งผลให้

นกัศึกษาไดรั้บความรู้ มีความขา้ใจ และสามารถนามาประยกุตใ์ชใ้นวชิาการและวชิาชีพไดอ้ยา่งดี 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่ มี คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมดี  มีความเสียสละ ต่อส่วน

ร่วม  โดยการป ระเ มินจากควา ม

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที� ที� ไ ด้ รั บ

มอบหมาย  จากการมอบหมายงาน

กลุ่ม  นักศึกษารู้หน้าที�ของการเป็น

ผูน้ํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที� ที� ได้รับ

มอบหมาย ซื�อสัตยสุ์จริต      

 

บางรายวิชาควรเพิ�มเติมสัดส่วนการให้

คะแนนการประเมินในด้านคุณธรรม

จริยธรรม เช่น การเข้าชั�นเรียน  การมี

ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผู ้ เ รี ย น  เ พื� อ จู ง ใ จ ใ ห้

นกัศึกษาสัมฤทธิ� ผลการเรียนรู้ 

ความรู้ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้และความ

เข้าใจในศาสตร์ดนตรีตะวันตกทั� ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัสามารถใช้

ความรู้ในการปฏิบติังาน การวางแผน

เพื�อพฒันาการแสดงได้ผลการเรียน

ส่วนใหญ่ผา่นตามเกณฑที์�กาํหนด 

 

เชิญผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ตรงมา

เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื�องตลอดจน

ฝึกปฏิบติังานในองคก์รต่างๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลบัจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทกัษะทางปัญญา         มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ที�จะ

นาํองคค์วามรู้ทางดา้นดนตรีตะวนัตก 

ไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดองค์

ความรู้จากเดิมไดอ้ยา่งเหมาะสม  เช่น  

การประพนัธ์เพลงเพื�อใชใ้นการแสดง  

หรือ การเรียบเรียงดนตรีเพลงเพื�อใช้

ในการประกวด 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก

รายวิชาที�ผูเ้รียนมีส่วนร่วมโดยใช้กลวิธี

การเรียนรู้ที�หลากหลายทั�งการบรรยาย

ร่วมกับการอภิปรายการค้นคว้าการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ เ น้ น ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก

ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง ที�

ครอบคลุมประเด็นและปัญหา  ทั�งนี�   ให้

เ ป็ น ไ ป ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า

ตลอดจนเนื�อหาสาระของรายวชิานั�น ๆ 

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคลและความ

รับผดิชอบ 

นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถทํางาน

ร่วมกับผู ้อื�นทั� งในฐานะผู ้นําและผู ้

ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

และวฒันธรรมองคก์รที�ไปปฏิบติังาน

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐาน (Project-based-Learning) เพื�อให้

นกัศึกษาทุกคนมีโอกาสทาํงาน  ฝึก

ทกัษะ และแกปั้ญหาร่วมกนั 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ รู้เท่าทันสื� อและข้อมูล

ข่าวสาร  รวมถึงมีความสามารถใน

การเผยแพร่ขอ้มูลที�ค้นพบหรือที�คิด

สร้างสรรค์ขึ�น  แต่ในดา้นสถิติ พบว่า  

นกัศึกษามีความรู้พื�นฐานเดิมค่อนขา้ง

นอ้ย 

-ใหค้วามรู้ทางดา้นสถิติที�จาํเป็นและ

เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการ

ศึกษาวิจยัหรือการทาํโครงงาน 

-จดัอบรมศกัยภาพในดา้นการใช้

สารสนเทศ  

 

 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื�อชี� แจงหลกัสูตร มี ไม่มี   
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กจิกรรมที�จัดหรือเข้าร่วม 

จํานวน 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที�

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากร

สาย

สนับสนุน 

คณาจารยส์าขาวชิาดนตรีตะวนัตกเขา้

ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง การสอน

ดนตรีแจส๊ผา่นการเตน้ เล่น ร้อง ใน

แบบออร์ฟ Teaching Jazz Through 

Play, Sing and Dance in ORFF 

Schulwerk”โดย อาจารย ์Doug 

Goodkin  ระหวา่งวนัที� 28-30 มีนาคม 

2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่ 

1. ผศ.ดร.มนสิการ  เหล่าวานิช 

2. ดร.พมิลมาศ  พร้อมสุขกุล 

3. อ.พนสั  ตอ้งการพานิช 

4. อ.ณฐัศรัณย ์ ทฤษฎิคุณ 

 

 

 

 

4 - สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้น

การสอนดนตรี เชิงบูรณาการ อีก

ทั�งยงัไดส้ร้างเครือข่ายนกัวชิาการ

และครูผูส้อน หรือผูที้�สนใจใน

สาขาวชิาที�เกี�ยวขอ้ง 

*โครงการอบรมตวับ่งชี� คุณภาพ

การศึกษาภายใน วนัที� 23 มีนาคม 2559  

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 

โดยมีนางสาวรินฤทยั  พินิจ  

 

 

- 1 ไดท้าํความเขา้ใจกบัตวับ่งชี� และ

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพ

การศึกษา และเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการประกนัคุณภาพระดบั

คณะ เป็นปีแรก ของวทิยาลยัการ

ดนตรี 
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*ดร.พิมลมาศ  พร้อมสุขกุล  เขา้ร่วม

อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการสอน

ดนตรีศึกษาแบบพหุวฒันธรรม 

(Multicultual Music Education) 

นวตักรรมสู่ความเป็นพลเมืองโลกใน

ศตวรรษที� 21  ในวนัที� 13 พฤษภาคม 

2559 ณ มหาวทิยาลยัมหิดล 

1 - โครงการนี�  มีเหตุผล เพื�อเผยแพร่

ความรู้และนวตักรรมการสอน

ดนตรีศึกษาแบบพหุวฒันธรรม

ใหก้บัครูดนตรี  นกัศึกษา อาจารย ์

และผูค้นที�สนใจทั�วไป เพื�อ

ตอบสนองเป้าหมายการปฏิรูป

การศึกษาและพฒันามนุษยสู่์

อนาคต โดยมุ่งหวงัวา่ครูดนตรี จะ

สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนหรือออกแบบวิจยัใน

ชั�นเรียน 

*โครงการ “การประกนัคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ระหวา่ง

วนัที� 8 – 9 มิถุนายน 2559 ณ มรภ.บา้น

สมเด็จเจา้พระยา มีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่  

1. ผศ.เอกชยั พุหิรัญ 

2. ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช 

3. ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล 

4. อ.ภาคภูมิ เตี�ยวงษสุ์วรรณ์ 

5. นางสาวรินฤทยั พินิจ  

 

4 1 ไดท้บทวนความรู้ความเขา้ใจตวั

บ่งชี�และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 

*ประชุมเครือข่าย C-IQA โครงการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจการรบริหาร

จดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน

และแลกเปลี�ยนเรียนรู้กระบวนการ

ประเมินคุณภาพภายใน วนัที� 7 

มิถุนายน 2559 ณ ม.เกษตรศาสตร์  

มีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่ 

1. ผศ.เอกชยั พุหิรัญ 

2. นางสาวรินฤทยั พินิจ 

 

1 1 ไดแ้ละเปลี�ยนเรียนรู้การประเมิน

คุณภาพภายในจากต่าง

สถาบนัการศึกษาซึ�งสามารถนาํมา

ปรับใชก้บัการประเมินคุณภาพของ

หลกัสูตร 
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* นางสาวรินฤทยั พินิจ ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การใช้

งานระบบฐานขอ้มูล CHE QA Online 

for 3 Degrees Levels เพื�อการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั

หลกัสูตร” ณ มรภ.บา้นสมเด็จ

เจา้พระยา  

 

- 1 ทบทวนการใชง้านระบบ

ฐานขอ้มูล CHE QA 

* ดร.อนุรักษ ์บุญแจะ อาจารยจี์ระพนัธ์  

อ่อนเถื�อน  อาจารยพ์นงั  ปานช่วย และ 

อาจารยสุ์ขนิษฐ ์สะสมสิน   เดินทางไป

เพื�อเขา้ร่วมการนาํเสนอผลงานวจิยั ณ 

เมืองกลาสโกว ์ประเทศสกอตแลนด ์ 

ในงาน 32ndISME World Conference 

on Music Education  ในหวัขอ้ “ The 

Study The Organizational Conditions 

and Formulating Strategies : A Case 

Study of The Western Music 

Department , College of  Music , 

Bansomdejchaopraya Rajabhat 

University. ”  

4 - การร่วมงานในครั� งนี� เป็นการ

เปิดตวัเป็นครั� งแรกในเวทีระดบั

โลกทางดา้นสังคมวชิาการดนตรี

ของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา เพื�อกา้วสู่ความ

เป็นนอ้งใหม่ในดา้นการศึกษา

ดนตรีระดบันานชาติ ที�จะนาํไปสู่

ความร่วมมือที�เกิดขึ�นไดใ้นอนาคต

ไดม้ากมาย 

โดยจะนาํเสนองานวจิยัในวนัที� 26 

กรกฎาคม ภายในงานมีการ

นาํเสนองานวจิยัจากสมาชิกที�

เดินทางมาจากทั�วโลก ซึ� งนบัเป็น

เวทีเสนองานดนตรีที�ใหญ่ที�สุดเวที

หนึ�ง 

 

*โครงการอบรม “การเขียนรายงานการ

ประชุมอยา่งมืออาชีพ” วนัที� 26 

กรกฎาคม 2559 ณ มรภ.บา้นสามเด็จ

เจา้พระยา มีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่ 

1. นางสาวกญัญา แกว้ประดิษฐ ์

2. นางสาวกานตพ์ิชชา แกว้มหาสุริ

ยวงศ ์

- 2 การทบทวนรูปแบบการเขียน

รายงานการประชุมของ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยาใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนั 
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*โครงการอบรมการเป็นอาจารยที์�

ปรึกษา โดย สาํนกักิจการนิสิต มรภ.

บา้นสมเด็จเจา้พระยา ณ เกาะชา้ง 

จงัหวดั ตราด มีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ก่ 

1. อ.สมภาศ สุขชนะ 

2. อ.พนสั  ตอ้งการพานิช 

3. นายวรพจน ์ทิพยถ์นอม 

2 1 ไดค้วามรู้ความเขา้ในบทบาทการ

เป็นอาจารยที์�ปรึกษา 

* นางสาววนิดา  เจียมจิตร เขา้ร่วม

โครงการ “การประเมินค่างานเพื�อ

กาํหนดกรอบตาํแหน่งบุคลากรสาย

สนบัสนุนใหสู้งขึ�น” 

- 1 ทาํความเขา้ใจกบัหลกัเกณฑ์และ

วธีิวเิคราะห์กรอบตาํแหน่ง  

* นางสาววนิดา  เจียมจิตร เขา้ร่วม

โครงการ “รู้เท่าทนักฎหมาย  ห่างไกล

ความรับผดิ รุ่นที� 2 ”ในวนัที� 16 

มีนาคม 2559 ณ มรภ.บา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

- 1 ทราบและทาํความเขา้ใจกบัความรู้

เกี�ยวกบัความผดิทางวนิยั , ความ

รับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ที�  

โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกฎหมายจาก

กรมบญัชีกลาง 

* นางสาววนิดา  เจียมจิตร เขา้ร่วม

อบรมเชิงปฏิบติัการ “การเพิ�ม

ประสิทธิภาพการทาํงานดว้ย  

Microsoft office 2013 และ Microsoft 

Office 365”ระหวา่งวนัที� 26-27  

ตุลาคม 2558 

- 1 บุคลากรสายสนบัสนุนไดเ้พิ�ม

ทกัษะ พฒันาตนเอง ในการเรียนรู้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ� งสามารถ

เพิ�มประสิทธิภาพ และ ลด

ระยะเวลาในการทาํงาน 

* นางสาววนิดา  เจียมจิตร และ 

นางสาวรินฤทยั  พินิจ  ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการฝึกอบรมเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร รุ่นที� 

2 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา ในวนัพฤหสับดีที� 7 

กรกฎาคม 2559 

- 1 พฒันาศกัยภาพ และสามารถเป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัหลกัสูตร 
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หมวดที� 5  การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหาร

หลกัสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตาม

วตัถุประสงค์ของ

หลกัสูตร 

แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

1.ดา้นบุคคล 

- อตัราตาํแหน่งของอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรไม่เป็นไป

ตามเกณฑที์� สกอ. กาํหนด  

 

 

 

- อตัราตาํแหน่งของอาจารย์

ประจาํและอาจารยพ์ิเศษ ไม่

เพียงพอต่อหลกัสูตร  

 

 

- ทาํใหห้ลกัสูตรไม่ผา่น

การประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

- ทาํใหก้ารเรียนรู้ไม่

สมบูรณ์เนื�องจากขาด

อาจารยผ์ูช้าํนาญในบาง

รายวชิา และนกัศึกษาไม่

สามารถเรียนรู้เพิ�มเติม

และพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง

ที�ควรจะเป็น 

 

- คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรมีมติในที�

ประชุมใหรั้บอาจารยใ์หม่ซึ� งมีคุณวฒิุตรงตาม

เกณฑ ์คือ ปริญญาเอกสาขาวชิาดนตรี เพื�อเป็น

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร นอกจากนี�หลกัสูตรได้

เร่งรัดพฒันาใหค้ณาจารยศึ์กษาต่อในระดบั

ปริญญาเอกเพื�อเป็นศกัยภาพใหแ้ก่หลกัสูตร  

- จดัการวางแผนเพื�อแกไ้ขปัญหาโดยมีการระบุ

วาระการประชุมเรื�องการสรรหาอาจารยพ์ิเศษ

ในที�ขาดแคลนโดยขอความเห็นจากที�ประชุม

สาขา เพื�อทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ

แกไ้ขปัญหา 

2.ดา้นงบประมาณ 

- ไม่มีทุนสนบัสนุน

การศึกษาเพื�อมาสนบัสนุน

นกัศึกษาที�มีศกัยภาพทาง

ดนตรีสูง 

 

ทาํใหน้กัศึกษาขาดโอกาส

ในการต่อยอดศกัยภาพ

ของตวัเอง และทาํให้

นกัศึกษาไม่สามารถ

สาํเร็จการศึกษาไดต้าม

เวลาที�กาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร 

ของบประมาณเพิ�มเติมสนบัสนุนจาก

มหาวทิยาลยั 

สร้างความร่วมมือกบัองคก์รเอกชนที�จะ

สามารถนาํนกัศึกษาไปสร้างประโยชน์ใหแ้ก่

องคก์รของตนได ้โดยคดัเลือกจากลกัษณะสาย

งานที�ตรงกบัความรู้ของนกัศึกษาและขอความ

อนุเคราะห์ในการช่วยเหลือทุนสนบัสนุน

การศึกษา 
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3.ดา้นการบริหารจดัการ 

- การนาํระบบเทคโนโลยมีา

ใชเ้พื�อพฒันา การบริหาร

จดัการแต่ยงัไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบติังาน 

ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูล

แหล่งความรู้ของนกัศึกษา

ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที�ควรทาํใหก้าร

ดาํเนินงานในภาคส่วน

ต่างๆเกิดความล่าชา้ 

ประชุมวางแผนในการใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่ห้

คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประชุมทาํแผน

รองรับความตอ้งการทางเทคโนโลยทีางการ

ศึกษาทั�งในปัจจุบนัและอนาคต 

 

 

5.1สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้(ความเชื�อมโยง  องค์ประกอบที� 6 สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้  ตวับ่งชี�  6.1 

สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้) 

ตัวบ่งชี� 

ผลการดําเนินงาน  

(อธิบายผลการดําเนินงานที�แสดงถึง 1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสู่ 

การปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 

5.แนวปฏิบัติที�ดี 

ระบบการดาํเนินงานของ

ภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดย

มีส่วนร่วมของอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรเพื�อใหมี้

สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการดาํเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/

สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลักสูตรเพื�อให้มีสิ� งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ดงันี�  

     หลกัสูตรมีการจดัสิ� งสนับสนุนการเรียนรู้การสอนเพื�อให้การเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรซึ� งประกอบดว้ยความ

พร้อมทางกายภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความ

พร้อมดา้นการใหบ้ริการเช่นหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการหอ้งทาํวจิยัอุปกรณ์การเรียน

การสอนห้องสมุดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์Wifi และอื�นๆ

รวมทั�งการบาํรุงรักษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที�กาํหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาร่วมกบัผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาซึ� งสาขาวิชามีระบบกลไกในการดาํเนินการจดัสิ� ง

สนบัสนุนการเรียนรู้ดงันี�  

1. มีการแจกแบบสํารวจความตอ้งการสิ� งสนับสนุนการเรียนให้แก่

นกัศึกษา 

2. มีการจดัห้องเรียนห้องปฏิบติัการตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอนที�เหมาะสมให้กับนักศึกษาเช่นมีการติดตั�ง LCD Projector 
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คอมพิวเตอร์เครื�องขยายเสียงสําหรับใชใ้นห้องเรียนห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

จาํนวน 50 เครื�อง ซึ� งมีจาํนวนเพียงพอสาํหรับนกัศึกษา 

3. มีการจัดมุมสําหรับพักผ่อนเพื�ออํานวยความสะดวกสําหรับ

นกัศึกษามีบริการWifi 

4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะอื�นๆของ

นักศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการและนามาปรับปรุง

ดาํเนินการในครั� งต่อไป(CM-WM 6.1-1) 

5. หอ้งสมุดดนตรีซึ� งอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงให้สมบูรณ์  โดยระหวา่ง

นี�  นกัศึกษาสามารถใชบ้ริการ หรือเวบ็ไซต ์ของสํานกัวิทยาบริการ ในการสืบคน้

ขอ้มูลได ้

จาํนวนสิ�งสนบัสนุนการ

เรียนรู้ที�เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจดัการ

เรียนการสอน 

หลกัสูตรมีระบบและกลไกจาํนวนสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ที�เพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนโดยมีการปรับปรุง/พฒันาและจดัหาสิ�ง

สนบัสนุนมาตั�งแต่ยงัไม่ไดก่้อตั�งวทิยาลยัการดนตรี  จากสาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

จนปัจจุบนั  ไดก่้อตั�งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และไดพ้ฒันา เพิ�มเติมสิ�ง

สนบัสนุนการเรียนรู้ ดงันี�  

 หลกัสูตรไดจ้ดัหอ้งเรียนที�  พร้อมดว้ยสื�อโสตทศันูปกรณ์ที�จะใชใ้นการเรียนการ

สอน   เช่นคอมพิวเตอร์โตะ๊เกา้อี� เครื�องขยายเสียงเครื�องฉายประเภทต่างๆเช่น

โปรเจคเตอร์เครื�องฉายแผน่ทึบ 

 มีหอ้งแสดงดนตรี  และหอ้งปฏิบติัการซอ้มดนตรี จาํนวนมากวา่ 50 หอ้ง 

หลกัสูตรมีความพร้อมดา้นเอกสารตาํราเรียนและการศึกษาสืบคน้ขอ้มูลโดย

ฐานขอ้มูลจากสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศหอ้งเรียนห้องคน้ควา้

และหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์จาํนวน 50 เครื�อง 

นอกจากนี�ยงัมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวทิยาลยัไดแ้ก่สาํนกัวทิยบริการที�

ใหบ้ริการทั�งสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�ออื�นๆเช่นซีดีรอมแถบวดีีทศัน์แถบบนัทึกเสียง

ฯลฯที�จะใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศที�จะให้

นกัศึกษาเขา้ถึงสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ไดส้ะดวกรวดเร็วนกัศึกษาสามารถเสนอ

ใหส้าํนกัวทิยบริการจดัซื�อสื�อที�ตอ้งการศึกษาคน้ควา้ผา่นคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรหรืออาจารยผ์ูส้อนมีหอ้งสมุดสาํหรับศึกษาคน้ควา้หอ้งสืบคน้ขอ้มูลได้

ที�สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยแีละสาํนกัคอมพิวเตอร์ 

(CM-WM 6.1-2)(CM-WM 6.1-3) 
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รายละเอยีดผลการดําเนินงาน  

กระบวนการปรับปรุงตาม

ผลการประเมินความพึง

พอใจของนกัศึกษาและ

อาจารยต่์อสิ�งสนบัสนุน

การเรียนรู้ 

หลักสูตรมีระบบและกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน        

ความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ ดงันี�  

1. ได้ดํา เนินการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ� ง

สนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษาและอาจารยต่์อนิสิตและไดน้าํผลการประเมิน

มาพฒันาและปรับปรุง 

2. นําผลการประเมินมาสรุปผลเพื�อทาํการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของของนกัศึกษาและอาจารย ์โดยมีผลประเมินความพึงพอใจดา้น

สิ�งอาํนวยความสะดวกและการเรียนรู้ของนกัศึกษาและอาจารยต่์อสิ�งสนบัสนุน

การเรียนรู้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
และการเรยีนการสอน 

สาขาวชิาดนตรตีะวันตก วทิยาลยัการดนตรี(นักศึกษา)ประจําปการศึกษา 2558 

รายการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาตอหลกัสูตร คะแนนเฉลี่ย 
ดานการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ 4.00 
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน 4.30 
ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ 3.95 
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค 4.01 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน 
*เฉลี่ยคะแนนจากขอคําถามยอยของแตละดาน 

4.02 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  0.31 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการเรียนการสอน 
สาขาวชิาดนตรตีะวันตก วทิยาลยัการดนตรี(อาจารยประจําหลักสูตร) 

ประจําปการศึกษา 2558 

รายการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารยตอหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 
ดานการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ 4.80 
ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน 4.58 
ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ 4.93 
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค 4.92 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน 
*เฉลี่ยคะแนนจากขอคําถามยอยของแตละดาน 

4.84 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  0.16 

3. หลักสูตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยต่์อสิ� งสนบัสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงห้องปฏิบติัการสําหรับการสอน

นกัศึกษา  และมีการจดัเตรียมหนงัสือและสื�อการเรียนรู้เพื�อเสริมสร้างทกัษะ  

(CM-WM 6.1-4) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลกัฐาน 

CM-WM 6.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   การจดัสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

CM-WM 6.1-2  รูปภาพอุปกรณ์สื�อการเรียนรู้ เครื�องดนตรีและครุภณฑ ์

CM-WM 6.1-3  รูปภาพอุปกรณ์สื�อการเรียนรู้ เครื�องดนตรีและครุภณฑห์้องปฎิบติัการคอมพิวเตอร์

ดนตรี 

CM-WM 6.1-4  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและ อาจารยด์า้นสิ�งสนบัสนุนการ

เรียนรู้ 

 

ผลการประเมินตนเอง 5.1สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้(ความเชื�อมโยง  องคป์ระกอบที� 6 สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้  

ตวับ่งชี�  6.1 สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้) 

ระดบัคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง()       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

หมวดที� 6 ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ 

เกี�ยวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมนิ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

การนําไปดําเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลกัสูตร 

   

   

   

   

 

สรุปการประเมินหลกัสูตร 
การประเมินจากนิสิตชั�นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ (รายงานตามปีที�สาํรวจ) วนัที�สาํรวจ มิถุนายน 2559 

 

ข้อวพิากษ์ที�สําคัญจากผลประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ความคิดเห็นด้านหลกัสูตร 

1. การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบั

ปรัชญาปละวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร มีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 3.60 

หลกัสูตรมีการกาํกบัดูแลการเรียนการสอนตลอดหลกัสูตรใหมี้

ความสอดคลอ้งกบัปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2. มีการจดัแผนการศึกษาตลอด

หลกัสูตรอยา่งชดัเจนมีระดบัความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนน

เฉลี�ย 3.55 

หลกัสูตรมีการวเิคราะห์ถึงความยาก ง่าย และความต่อเนื�องของ

รายวชิาเพื�อนาํมาจดัการแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรอยา่ง

เหมาะสม 

3. มีปฏิทินการศึกษาและแผนการ

เรียนแต่ละภาคอยา่งชดัเจน มีระดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี�ย 3.45 

หลกัสูตรมีการจดัปฏิทินการศึกษาและแผนการเรียนแต่ละภาคอยา่ง

ชดัเจนโดยยดึหลกัการของมหาวทิยาลยั 
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4. หลกัสูตรมีความทนัสมยั

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน มีระดบัความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนเฉลี�ย 

3.30 

หลกัสูตรมีการจดัเนื�อหารายวชิาและสิ�งอาํนวยความสะดวกต่อการ

เรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 

ความคิดเห็นด้านอาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารยมี์คุณวฒิุและประสบการณ์

สอนเหมาะสมกบัรายวชิาที�สอน มี

ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉลี�ย 3.95 

อาจารยผ์ูส้อนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกบัรายวชิาที�

สอน อีกทั�งยงัมีการประชุม อบรม สัมมาเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน

การทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ 

2. อาจารยส์อนเนื�อหาตาม

วตัถุประสงค ์โดยใชว้ธีิการที�

หลากหลาย และเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 4.10 

หลกัสูตรมีการกาํกบัดูและใหอ้าจารยผ์ูส้อนถ่ายทอดความรู้ เนื�อหา

สาระ การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ต่างๆใหต้รงตามวตัถุประสงค ์โดย

ใชว้ธีิการที�หลากหลาย และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3. อาจารยส์นบัสนุนส่งเสริมใหนิ้สิต

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง

สมํ�าเสมอ มีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 3.90 

อาจารยส์นบัสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง

สมํ�าเสมอโดยการมอบหมายงานใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้ในการคน้ควา้ 

และเพิ�มทกัษะดว้ยตนเองสมํ�าเสมอตามแผนการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้

ความคิดเห็นด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก 

1. หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการมี

อุปกรณ์เหมาะสมเอื�อต่อการเรียนรู้ 

และเพียงพอต่อนิสิต มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด คะแนน

เฉลี�ย 4.50 

หลกัสูตรมีการวางแผนและประเมินผลดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก

เป็นประจาํทุกปีการศึกษา อีกทั�งยงัมีการวางแผนในการซ่อม

บาํรุงรักษาอุปการณ์ที�ชาํรุดเพื�อใหเ้พียงพอและใชง้านไดอ้ยา่งปกติ 

2. ระบบบริการสารสนเทศห้องสมุด

เหมาะสมและเอื�อต่อการเรียนรู้ มี

ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉลี�ย 4.35 

 

 

มหาวทิยาลยัมีระบบบริการสารสนเทศห้องสมุดเหมาะสมและเอื�อ

ต่อการเรียนรู้เพียงพอ และสาขาวชิายงัมีมุมเพื�อการเรียนรู้คน้ควา้

ดว้ยตนเองโดยมีบริการหนงัสือเกี�ยวกบังานออกแบบให้นิสิตไดย้มื

อ่าน 
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ความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะวชิาและวตัถุประสงคก์าร

เรียนรู้ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 3.60 

 

หลกัสูตรมีการกาํกบัดูและอาจารยผ์ูส้อนใหมี้การจดัการเรียนการ

สอนสอดคลอ้งกบัลกัษณะวิชาและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

เพื�อใหผู้เ้รียนมีประสิทธิผลในการเรียนรู้ 

2. การใชสื้�อประกอบการสอนอยา่ง

เหมาะสม มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 4.30 

อาจารยผ์ูส้อนของสาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการใชสื้�อ

เทคโนโลยปีระกอบการสอนอยา่งเหมาะสมและทนัสมยั 

3. วธีิการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้

ประยกุตแ์นวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ 

และ/หรือศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งในการ

พฒันาการเรียนรู้ มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 

3.75 

หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนมีกิจกรรม/โครงการที�ส่งเสริมใหนิ้สิต

ไดป้ระยกุตแ์นวคิดศาสตร์ทางวชิาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น

อื�น ๆ 

4. มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ประกอบการเรียนการสอน มีระดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนน

เฉลี�ย 4.25 

อาจารยผ์ูส้อนของสาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการใชสื้�อ

เทคโนโลยปีระกอบการสอนที�ทนัสมยั และนิสิตยงัไดป้ฏิบติังาน

จริงจากเทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัรายวชิา 

5. มีการจดัการเรียนการสอนที�ส่งเสริม

ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที� 21 มี

ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก

ที�สุด คะแนนเฉลี�ย 4.50 

หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนมีกิจกรรม/โครงการที�ส่งเสริมใหนิ้สิต

ไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที� 21 

ความคิดเห็นด้านการประเมินผล 

1. วธีิการวดัประเมินผลสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีระดบัความพึงพอในอยูใ่น

ระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 3.90 

มหาวทิยาลยัและหลกัสูตรมีการตรวจสอบและกาํกบัวธีิการวดั

ประเมินผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
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2. การวดัและประเมินผลเป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงที�

กาํหนดไวล่้วงหนา้ มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 

4.00 

มหาวทิยาลยัและหลกัสูตรมีการตรวจสอบและกาํกบัการวดัและ

ประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกาํเกณฑแ์ละขอ้ตกลงที�กาํหนดไว้

ล่วงหนา้ใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

3. การวดัและประเมินผลโปร่งใส่และ

ตรงตามเวลา มีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 3.75 

 

 

มหาวทิยาลยัและหลกัสูตรมีการตรวจสอบและกาํกบัการวดัและ

ประเมินผลโปร่งใสและตรงตามเวลา 

ความคิดเห็นด้านการพฒันาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื�อ

พฒันาผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม

จริยธรรมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 4.30 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตกมีการจดักิจกรรมและโครงการที�

หลากหลายและสมํ�าเสมอเพื�อพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม อาทิเช่น โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื�อพฒันา

ลกัษณะบณัฑิตที�พึงประสงค ์โครงการไหวค้รูดนตรี และในทุกๆ

โครงการและกิจกรรมจะมีการวางระบบ และปลูกฝังใหนิ้สิตรู้จกั

การทาํงานร่วมกนั และช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั เป็นตน้ 

2. มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื�อ

พฒันาผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ มี

ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉลี�ย 3.85 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการจดักิจกรรมและโครงการที�

หลากหลายและสมํ�าเสมอเพื�อพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ และ

ศกัยภาพทางดนตรี อาทิเช่น โครงการแสดงดนตรีในเวทีต่าง ๆ, 

โครงการบริการวชิาการ, โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการฝึกทกัษะ

ทางดา้นดนตรีในเครื�องมือต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื�อ

พฒันาผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 4.05 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการจดักิจกรรมและโครงการที�

หลากหลายและสมํ�าเสมอเพื�อพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา อาทิเช่น โครงการบริการวชิาการ, โครงการส่งเสริม

ประสบการณ์วชิาชีพทางดนตรี เป็นตน้ 
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4. มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื�อ

พฒันาผลการเรียนรู้ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 

4.10 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการจดักิจกรรมและโครงการที�

หลากหลายและสมํ�าเสมอเพื�อพฒันาผลการเรียนรู้ดา้นความสัมพนัธ์ 

เช่น โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดนตรี และในทุก ๆ 

โครงการ/กิจกรรม นิสิตจะไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนั และความ

รับผดิชอบต่อหนา้ที�ของตนเอง 

5. มีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื�อ

พฒันาผลการเรียนดา้นการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ มีระดบัความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนน

เฉลี�ย 4.25 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการจดัการเรียนการสอนและโครงการ/

กิจกรรม เพื�อพฒันาผลการเรียนดา้นการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเรื�องลิขสิทธิ� การเผยแพร่ และวธีิการสร้างรายไดจ้าก 

Youtube, โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดนตรีและกิจกรรม

ที�พฒันานกัศึกษาใหท้นัต่อโลกภิวฒัน์ในปัจจุบนั อีกทั�งสาขาวชิา

ดนตรีตะวนัตกไดจ้ดัใหมี้การเรียนการสอนกบัอาจารยช์าวต่างชาติ 

ซึ� งนิสิตจะไดฝึ้กทกัษะทางภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะการเปลี�ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน 

- ปรับปรุง พฒันาเนื�อหาสาระในหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยั และเป็นไปตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน :  ใชก้ารประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตจากมหาวทิยาลยัราช

ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาโดยเวบ็ไซตส์นบัสนุนขอ้มูลระบบประกนัคุณภาพ (http://mejob.bsru.ac.th และ

http://employee.bsru.ac.th) 

ขอ้วพิากษที์�สาํคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อการประเมิน 

1. ความพึงพอใจต่อบณัฑิตดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก คะแนนเฉลี�ย 4.10 

หลกัสูตรใหค้วามสาํคญัในดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ

นกัศึกษา ดงัเช่น การรับผดิชอบต่อการเขา้เรียน  ตรงเวลา  

รับผดิชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมาย  และ กฎหมายดา้น

งานวชิาการ 

2. ความพึงพอใจต่อบณัฑิตดา้นความรู้ 

ความสามารถทางวชิาการ มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 4.30 

มีการพฒันาหลกัสูตรตามพนัธกิจของสถาบนั โดยผลิต

บณัฑิตใหมี้คุณภาพ  สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ และการ

ใหบ้ริการแก่สังคมในฐานะของผูป้ระกอบวชิาชีพดนตรี 

3. ความพึงพอใจต่อบณัฑิตดา้นทกัษะทาง

ปัญญา มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉลี�ย3.90 

ในแต่ละรายวชิา อาจารยผ์ูส้อน จะเนน้ทกัษะดา้นปัญญา 

ใหบ้ณัฑิต สามารถคิดวเิคราะห์   แสดงความคิดเห็น และ

แกไ้ขปัญหาได ้

4. ความพึงพอใจต่อบณัฑิตดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดบั

ความพึงพอใจในระดบัมาก คะแนนเฉลี�ย 3.90 

สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก มีการจดักิจกรรมและโครงการที�

หลากหลายและสมํ�าเสมอเพื�อพฒันาผลการเรียนรู้ดา้น

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ เช่น 

โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดนตรี และในทุก ๆ 

โครงการ/กิจกรรม นิสิตจะไดฝึ้กการทาํงานร่วมกนั และ

ความรับผดิชอบต่อหนา้ที�ของตนเอง 

5. ความพึงพอใจต่อบณัฑิตดา้นการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก คะแนนเฉลี�ย 3.70 

อาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรเนน้พฒันานกัศึกษาใหท้นัต่อ

โลกในยคุโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนั  หมั�นติดตามขอ้มูล

ข่าวสารในยคุปัจจุบนั และแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขอ้มูล และ 

ประสบการณ์ในชั�นเรียน 
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หมวดที� 7 แผนการดาํเนินการเพื�อพฒันาหลกัสูตร 
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที�เสนอในรายงานของปีที�ผ่านมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาที�แลว้

เสร็จ 

ผูรั้บผดิชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที� 

ไม่สามารถดาํเนินการไดส้าํเร็จ 

เชิญผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษมาให้

ความรู้ อบรมสัมมนา และ

ร่วมสอนในหอ้งเรียนดา้น

การทาํวทิยานิพนธ์ 

ปีการศึกษา 2558  วทิยาลยัการ

ดนตรี 

ดาํเนินการสาํเร็จลุล่วง 

ปรับปรุงห้องเรียนใหมี้

ความน่าเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัการ

ดนตรี 

ดาํเนินการแลว้บางส่วน และ 

กาํลงัดาํเนินการบางส่วน 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

1. ขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จาํนวนหน่วยกิต รายวชิาแกน รายวชิาเลือกฯ) 

ไม่มีการปรับปรุง  

2. ขอ้เสนอในการเปลี�ยนแปลงรายวิชา (การเปลี�ยนแปลง เพิ�มหรือลดเนื�อหาในรายวิชา การ

เปลี�ยนแปลงวธีิการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 

ไม่มี 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน     

   กิจกรรมพฒันาศกัยภาพคณาจารย ์โดยการสนบัสนุนให้เขา้ร่วมสัมมนาอบรมเพื�อเพิ�มพูน

ความรู้ให้สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม มีความเป็นปัจจุบนัอยู่

เสมอ สามารถนาํไปสู่การดาํเนินงานวิจยัไดต้ามความตอ้งการของคณาจารยร์วมถึงสนบัสนุนให้อาจารย์

ศึกษาต่อและเขา้สู่ตาํแหน่งทางวชิาการ 

   กิจกรรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนุน มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการ

อบรมเพิ�มพนูความรู้ในดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบังานเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและพฒันาตนเอง 

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2559 

แผนดําเนินการ กาํหนดเวลาที�แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

ปรับปรุงหลกัสูตร ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัการดนตรี 

สนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรให้

ศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัการดนตรี 

สนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรใหมี้

ตาํแหน่งวชิาการในระดบัที�

สูงขึ�น 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัการดนตรี 
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อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนที� 1): รศ.ดร.มนสั วฒันไชยยศ 

ลายเซ็น : ______________________________________  

วนัที�รายงานการจดัทาํขอ้มูล:  20  กรกฎาคม  2559 

 
 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนที� 2): รศ.ดร.โกวทิย ์ ขนัธศิริ 

ลายเซ็น : ______________________________________  

วนัที�รายงานการจดัทาํขอ้มูล:  20  กรกฎาคม  2559 

 
 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร (คนที� 3): ผศ. ดร. มนสิการ  เหล่าวานิช 

ลายเซ็น : ______________________________________  

วนัที�รายงานการจดัทาํขอ้มูล: 20  กรกฎาคม  2559 
 

 

 

ประธานหลกัสูตร   : รศ.ดร.มนสั วฒันไชยยศ 

ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 

วนัที�รายงานการจดัทาํขอ้มูล : 20  กรกฎาคม  2559 
 

เห็นชอบโดย    : อ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ (คณบดี) 

ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 

วนัที�รายงานการจดัทาํขอ้มูล : 20  กรกฎาคม  2559 
 

กรณีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

เห็นชอบโดย    : ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี�ยมสะอาด  (คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั)  

ลายเซ็น    : _________________________________________________________ 

วนัที�รายงานการจดัทาํขอ้มูล  : 20  กรกฎาคม  2559 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก)พ.ศ.2554 

วทิยาลยัการดนตรี  มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

ประจาํปีการศึกษา 2558 

1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงานผล

การดําเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) 

 

ตารางผลการประเมินรายตวับ่งชี�ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี�คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั�ง ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที� 1  

ตวับ่งชี�  1.1 กาํกบัมาตรฐาน บณัฑิต 11 ขอ้ บรรลุ 10 ขอ้ ไม่ผา่น 

เฉลี�ยองคป์ระกอบที� 1    ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที� 2 บัณฑิต 

ตวับ่งชี�  2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี�ย 

4.2 

8.4 
ร้อยละ 13.33 0 

2 

ตวับ่งชี�  2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ

นกัศึกษาและผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบั

ปริญญาโทที�ไดรั้บ การตีพิมพแ์ละหรือ

เผยแพร่ 

ร้อยละ  

80 
80 × 5 

ร้อยละ 24 3 
40 

เฉลี�ยองค์ประกอบที� 2    1.5 

องค์ประกอบที� 3 นักศึกษา 

ตวับ่งชี�  3.1 การรับนกัศึกษา 3 คะแนน 2 2 

ตวับ่งชี�  3.2 การส่งเสริมและพฒันา

นกัศึกษา 
3 คะแนน 2 2 

ตวับ่งชี�  3.3 ผลที�เกิดกบันกัศึกษา 3 คะแนน 1 1.67 

เฉลี�ยองค์ประกอบที� 3  3 1.67 
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ตารางผลการประเมินรายตวับ่งชี�ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี�คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั�ง ผลลพัธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที� 4  อาจารย์ 

ตวับ่งชี�  4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ 3 คะแนน 2 2 

ตวับ่งชี�  4.2 คุณภาพอาจารย ์

ตวับ่งชี�  4.2.1ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรที�มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

(ร้อยละ) 

ป.โท80 

 

100 × 5 
5 

5 5 

80 

ตวับ่งชี�  4.2.2ร้อยละของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรที�ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

(ร้อยละ) 

ป.โท 80 

100 × 5 
5 

80 

ตวับ่งชี�  4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร 

(ร้อยละ) 

ป.โท 40 

40 × 5 

5 40 

- 

ตวับ่งชี�  4.3 ผลที�เกิดกบัอาจารย ์ 3 คะแนน 2 2 

เฉลี�ยองค์ประกอบที� 4    3.00 

องค์ประกอบที� 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตวับ่งชี�  5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 3 คะแนน  2 2 

ตวับ่งชี�  5.2 การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3 คะแนน 
 2 2 

ตวับ่งชี�  5.3การประเมินผูเ้รียน 3 คะแนน  1 1 

ตวับ่งชี�  5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ร้อยละ 100  
100% 5 

 

เฉลี�ยองค์ประกอบที� 5   2.50 2.50 

องค์ประกอบที� 6 สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตวับ่งชี�  6.1 สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู้ 3 คะแนน  2 2 

เฉลี�ยองค์ประกอบที� 6   2 2 

เฉลี�ยรวมทุกองค์ประกอบ 29 13 ตวับ่งชี�  2.23 2.23 
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ตารางผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค์ 

ประกอบ

ที� 

คะแนน

ผ่าน 

จํานวน

ตัวบ่งชี� 
I P O 

คะแนน

เฉลี�ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ไม่ผ่าน ไม่ผ่านการประเมิน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี�ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี�ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี� 2 

-6
 

2 - - 1.50 1.50 ระดับคุณภาพน้อย 

3 3 1.67 - - 1.67 ระดับคุณภาพน้อย 

4 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 2.00 2.67 - 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 2.50 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 2.29 2.50 1.50 2.23 ระดับคุณภาพน้อย 

ผลการประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับ

คุณภาพ

น้อย 

ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง 
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2. ทศิทางการพฒันาหลกัสูตร  

การวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันาองคป์ระกอบที� 1 - องคป์ระกอบที� 6ในประเด็นที�

สาํคญัดงันี�  

 

องค์ประกอบที� 1 การกาํกบัมาตรฐาน ประเด็น 

จุดเด่น คณาจารยส์าขาวชิาดนตรีตะวนัตกมีคุณวุฒิดา้นดนตรีหลาย

แขนง  เช่น  ดนตรีศึกษา  การแสดงดนตรี  ดนตรีวทิยา

ความสามารถของอาจารยจึ์งมีความหลากหลายในการจดัการ 

เรียนการสอนตามหลกัสูตรแก่นกัศึกษา 

โอกาสในการพฒันา คณาจารยค์วรพฒันาตาํแหน่งทางวชิาการการศึกษา 

ต่อในระดบัปริญญาเอกและผลงานวชิาการ 

 

องค์ประกอบที� 2 บัณฑิต ประเด็น 

จุดเด่น บณัฑิตที�จบการศึกษาเป็นผูมี้ความสามารถมีความรู้มี 

คุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพเป็นที� 

ยอมรับของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

โอกาสในการพฒันา เปิดโอกาสใหบ้ณัฑิตที�ประสบความสาํเร็จมีส่วนร่วมในการ

พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนในสาขาวชิาฯหรือร่วม

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์กบันกัศึกษาปัจจุบนั 
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องค์ประกอบที� 3 นักศึกษา ประเด็น 

จุดเด่น นกัศึกษาในหลกัสูตรส่วนใหญ่ปฏิบติังานในสายวชิาชีพ จึงมีพื�น

ฐานความรู้ที�ตรงกบัเนื�อหาในหลกัสูตร 

โอกาสในการพฒันา สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริงในการทาํงาน 

 

องค์ประกอบที� 4 อาจารย์ ประเด็น 

จุดเด่น อาจารยเ์ป็นผูที้�มีความรู้และประสบการณ์ดา้นดนตรีสูง เป็นที�

ยอมรับของสังคมและสามารถนาํความรู้ / ประสบการณ์ มา

ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

โอกาสในการพฒันา อาจารยป์ระจาํ ไดพ้ฒันาทกัษะและความรู้ดา้นวชิาการ 

และวชิาชีพจากการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาจากทางมหาวทิยาลยั

และหน่วยงานภายนอก 

 

องค์ประกอบที� 5  

หลกัสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผู้เรียน 

ประเด็น 

จุดเด่น หลกัสูตรมีระบบการประเมินผูเ้รียนที�ชดัเจนและไดด้าเนินการ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุตรงตามระยะเวลาที�มหาวทิยาลยั 

กาํหนด 

มีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื�อตรวจสอบการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษามีการติดตามผลการ 

ดาเนินงานในทุกรายวชิาและคอยกากบัการประเมินการจดัการ 

เรียนการสอนจดัทารายงานผลการดาเนินการของหลกัสูตรและ 

ประเมินหลกัสูตรอยา่งเป็นรูปธรรม 

โอกาสในการพฒันา เกิดกระบวนการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ไดอ้ยา่ต่อเนื�อง 
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องค์ประกอบที� 6  

สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็น 

จุดเด่น มีการสร้างบรรยากาศการเรียนที�ดีทาํใหเ้ป็นหนทางหนึ�งที�ช่วย 

ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน 

มีวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑที์�สอดรับกบัการเรียนการสอนของ

หลกัสูตร 

โอกาสในการพฒันา มีวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑที์�ทนัสมยัและเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 

เหมาะสมเพียงพอกบัสาขาวชิามากขึ�น 

 


