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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจํารอบปี

การศึกษา 2556 วันที่  6  มีนาคม  2557 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ 3.98  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน  5   องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2,3,6,7,9) อยู่ใน

ระดับดีมาก   1  องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1) อยู่ในระดับดี     1 องค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้ 

(องค์ประกอบที่ 5)  และมี 1 องค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง (องค์ประกอบที่ 4) 
 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดแข็งหรือ

แนวปฏิบัติที่ดีในด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    และคณะกรรมการ

ประเมินฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในส่วนของการวิจัยและ

การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

องค์ประกอบ 

คะแนน 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

ระดับคณุภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินงาน 3.75 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.90 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 2.31 ควรปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4.67 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ประเมินในระดับคณะ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 ดีมาก 

ภาพรวมทั้งหมดของคะแนนเต็ม 5 คะแนน 3.93 ดี 
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บทนํา 
 

ข้อมูลพืน้ฐานของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ต้ังอยู่ที่

อาคาร 16 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์) ช้ัน 9 เลขที่ 114 ซอยสุขมุวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพฯ  10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 1 5122  

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ก่อต้ังในปี 

พ.ศ.2504  เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา  โดยใช้ช่ือว่า 

“ภาควิชาดุริยางคศาสตร์”  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์  ซึ่งในขณะน้ันภาควิชาดุริยางคศาสตร์ยัง

มิได้ผลิตบัณฑิตด้านดุริยางคศาสตร์ไทยแต่อย่างใด  เพียงแต่ดําเนินการสอนวิชาพ้ืนฐานทางด้านดนตรีและวิชา

เลือกเสรีทางด้านดนตรีอีกหลายวิชา  เปิดสอนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยมีอาจารย์ ดร.กําธร สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาคนแรก  สังกัดคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาดุริยางค

ศาสตร์  ได้มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์  โดยเปิดสอนวิชาพ้ืนฐานให้กับทุกคณะเป็นวิชาบังคับ คือ วิชาสังคีต

นิยมและมีวิชาเลือกอ่ืนๆ อีก  อาทิ วิชาดนตรีไทย  ดนตรีสําหรับครูประถม  ดนตรีสําหรับครูมัธยม เป็นต้น 

 ปี พ.ศ. 2519  ภาควิชาดุริยางศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาเอกดุริยางคศาสตร์  โดยผลิตบัณฑิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ดุริยางคศาสตร์ (Music Education) นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทาง

ดนตรีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  ซึ่งในขณะน้ันมีความต้องการครูดนตรีมากในทุกจังหวัด  บัณฑิตที่จบมีงาน

ทําในสถาบันการศึกษา  ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  โดยส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะได้บรรจุในสถาบันราชภัฏ (วิทยาลัยครู ในสมัยน้ัน)  ซึ่งภาควิชาดุริยางคศาสตร์

ยังคงมีบทบาทในการผลิตครูดนตรีให้กับสถาบันราชภัฎและมหาวิทยาลัยของรัฐ  รวมทั้งมหาวิทยาลัยของ

เอกชนตลอดมา 
 หลังจากเปิดสอนมาระยะหนึ่งภาควิชาดุริยางคศาสตร์  ได้เปิดการสอนระดับปริญญาโทหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มานุษยดุริยางควิทยา ในปี พ.ศ. 2535 และต่อมาในปี พ.ศ.2536 ภาควิชาดุริ

ยางคศาสตร์ได้ย้ายมาสังกัดในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เริ่มก่อต้ัง  ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 2 

ภาคคือ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล  ต่อมาในปี พ.ศ.2543  คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนระบบงานจากภาควิชาเป็นสาขาวิชาเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินงาน  โดย

ให้สาขาวิชาฯรับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ดุริยางคศาสตร์ไทยและดุริยางคศาสตร์สากล 
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 ต่อมาในปี พ.ศ.2547  ได้มีการดําเนินการโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 ปี ขึ้น สาขาวิชาฯ  ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองโครงการดังกล่าวใน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา: ดนตรีไทย) 

 ปัจจุบันสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษารับผิดชอบการผลิตบัณฑิตจํานวน  2  หลักสูตร  คือ หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา วิชาเอกดุริยางคศิลป์  (ดนตรีศึกษา: ดนตรีไทย) และ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มานุษยดุริยางควิทยา และมีการดําเนินการเปิดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา  ซึ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตร

  
 

ปรัชญา 

 ความงอกงามทางปัญญาก่อเกิดสิ่งสร้างสรรค์  

 

วิสัยทัศน ์

 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา วิชาเอก 

ดุริยางคศลิป์  (ดนตรีศึกษา: ดนตรีไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมานุษยดุริยางควิทยามุ่งพัฒนาการ

เรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัย  การบริการชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยพัฒนาระบบการ

เรียนการสอน  การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นิสิต “มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

เป็นคนดีของสังคม” เพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นสากล 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คณุธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านดนตรีศึกษา 

2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านดุริยางคศาสตร์ เพ่ือตอบสนองสังคมและประเทศชาติ 
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านดุริยางคศาสตร์ 

4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาด้านดุริยางคศาสตร์ 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่หน่วยงานน้ัน ๆ กําหนด

ขึ้น ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม

เกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

 2. ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

 3. ให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 
 2. ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และของ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 3. สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 4. ศึกษาจากเอกสาร 

 



ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้

คุณภาพ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

ชนิดตัว

บ่งชี้ 

หน่วย

นับ 

เกณฑ์การประเมนิคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมนิ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลพัธ์ (คะแนนเตม็ 5) 
 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และผล

ดาํเนินการ             คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 2  ตัวบ่งชี้  
3.75 

มศว ภ. 

1.1 การพฒันาแผนปฏิบตัิการประจาํปี 
ขอ้ ขอ้ P 1 

2,3 

ขอ้ 

4,5 

ขอ้ 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7 7 ขอ้  5.00 

 
6 7 4 

มศว ภ. 

1.2 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวั

บ่งชี้ของแผนปฏิบตัิการประจาํปี 
ร้อยละ 

เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ 

ร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
ร้อยละ 75.00 5.00 10.00 ร้อยละ50.00  2.50 

 
O 

องค์ประกอบที ่2 การผลติบณัฑติ               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 5  ตัวบ่งชี้  4.90 

ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร

หลกัสูตร 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้   

  

มศว ภ. 

2.1 
P 1 2 3 4 5 ประเมินระดบัคณะ 

มศว ภ. 

2.2 

อาจารยป์ระจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า 
I ร้อยละ 

แนวทางที่1 ร้อยละ 60 เท่ากบั 5 คะแนน 

ร้อยละ 50.00 

4.00 7.00 ร้อยละ 57.14 

 
4.76 

 

แนวทางที่ 1 

เท่ากบั 4.76 

แนวทางที่2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เท่ากบั 5 

คะแนน 

ค่าการเพิ่มขึ้นร้อยละ ในปี 

ที่ผา่นมา  

 

มศว ภ. 

2.3 

อาจารยป์ระจาํที่ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ 
I ร้อยละ 

แนวทางที่1 ร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 

ร้อยละ 25.00 

 2.00 7.00 ร้อยละ 28.57 

 4.76 

แนวทางที่ 1 

เท่ากบั 4.76 

แนวทางที่2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เท่ากบั 5 

คะแนน 

ค่าการเพิ่มขึ้นร้อยละ ในปี 

ที่ผา่นมา 
  

 

มศว ภ. 

2.4 

ระบบและกลไกการจดัการเรียนการ

สอน 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ P 1 2 

3,4 

ขอ้ 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้ 5 6 3  5.00 
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มศว ภ. 

2.5 

ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผล

การเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิตที่

พึงประสงค ์

ขอ้ ขอ้ ขอ้ P 1 2 
3,4 

ขอ้ 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5,6, 6 ขอ้  5.00 

 

5 6 4 

มศว ภ. 

2.6 
ร้อยละของรายวชิาที่นาํผลการประเมิน

การจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุง 

หรือพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 100 เท่ากบั 

5 คะแนน 
ร้อยละ 50.00 27.00 27.00 ร้อยละ 100.00  5.00 

 

P 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิต               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

มศว ภ. 

3.1 การใหค้าํปรึกษาและบริการแก่นิสิต 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้  5.00 

 
P 1 2 3 4 5 3 

องค์ประกอบที ่4  การวจิัย               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 5  ตัวบ่งชี้  2.31 

มศว ภ. 

4.1 

การสนบัสนุนการผลิตงานวจิยัหรือ

งานสร้างสรรค ์และองคค์วามรู้จาก

งานวจิยัหรือ 

งานสร้างสรรค ์

ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1,3,5, 3 ขอ้  3.00 

 

P 1 2 3 4 5 3 

มศว ภ. 

4.2 

เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารยแ์ละ

นกัวจิยัประจาํ 

บาท 
จาํนวนเงินสนบัสนุนงานต่อคนตามกลุ่ม

สาขาวชิา 
250,000.00 0.00 6.00 0.00  0.00 

 

I 

มศว ภ. 

4.3 
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดร้ับ

การตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
ร้อยละ เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ตามกลุ่มสาขาวชิา ร้อยละ 10.00 0.50 7.00 ร้อยละ 7.14  3.57 

 
O 

มศว ภ. 

4.4 
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใช้

ประโยชน์ 
ร้อยละ 

เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 

คะแนน 
ร้อยละ 20.00 6.00 7.00 ร้อยละ 85.71  5.00 

 
O 

มศว ภ. 

4.5 

ผลงานวชิาการที่ไดร้ับการรับรอง

คุณภาพ 

 

O ร้อยละ เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 10 เท่ากบั 5 

คะแนน 

ร้อยละ 10.00 0.00 7.00 ร้อยละ 0.00  0.00 

 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 2  ตัวบ่งชี้  3.00 
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มศว ภ. 

5.1 
การบูรณาการบริการทางวชิาการแก่

สงัคมกบัพนัธกิจอื่น 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ 1 1 ขอ้  1.00 

 
P 1 2 3 4 5 2 

มศว ภ. 

5.2 

การมีส่วนร่วมของอาจารยใ์นการ

บริการทางวชิาการแก่ชุมชนหรือ

องคก์รภายนอก 

ร้อยละ เทียบบญัญตัิไตรยางค ์ร้อยละ 50 เท่ากบั 5 

คะแนน 

ร้อยละ 50.00 6.00 6.00 ร้อยละ 100.00  5.00 

 

P 

มศว ภ. 

5.3 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยัหรือ

โครงการ/กิจกรรมภายใตโ้ครงการ

บริการวชิาการ (บก.)ที่ไดร้ับการ

สนบัสนุนงบประมาณแผน่ดิน ที่มีการ

นาํความรู้และประสบการณ์จากการ

ใหบ้ริการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน

การสอนและ/หรือการวจิยั 

โครงการ รายงานโดยไม่ประเมิน 1    ไม่มี      

 

O 

มศว ภ. 

5.4 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการระดบัคณะหรือภาควชิาที่ไดร้ับ

การสนบัสนุนจากงบประมาณเงิน

รายไดห้รือแหล่งงบประมาณอื่น ที่มี

การนาํความรู้และประสบการณ์จาก

การใหบ้ริการมาใชใ้นการพฒันาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวจิยั 

โครงการ รายงานโดยไม่ประเมิน  0   ไม่มี    

 

O 

องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม 
              คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

 

มศว ภ. 

6.1 

การบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน 
ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ ขอ้ P 1 2 3 4 

5 

ขอ้ 
ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้  5.00 

 
3 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ               คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 3  ตัวบ่งชี้  4.67 
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มศว ภ. 

7.1 

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัภาควชิา 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5 

ขอ้ 
2 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้  5.00 

 

มศว ภ. 

7.2 กระบวนการจดัการความรู้ 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5 

ขอ้ 
3 ขอ้ 1,2,3,4 4 ขอ้  4.00 

 

มศว ภ. 

7.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5 

ขอ้ 
3 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้  5.00 

 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
              คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบ่งชี้  5.00 

 

มศว ภ. 

9.1 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
P ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 

5,6 

ขอ้ 
3 ขอ้ 1,2,3,4,5, 5 ขอ้ / 5.00 

 

  
  คะแนนเฉลีย่รวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 20  ตัวบ่งชี้  3.93  



 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจํารอบ 

ปีการศึกษา 2556  วันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ 3.93  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยมีจํานวน  5   องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2,3,6,7,9) อยู่ใน

ระดับดีมาก 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1) อยู่ในระดับดี 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้ (องค์ประกอบ

ที่ 5)  และมี 1 องค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง (องค์ประกอบที่ 4) 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

นิสิตได้รับการฝึกฝนทักษะปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักสูตร

อย่างต่อเน่ือง  และมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

กิจกรรมทีท่างสาขาวิชาจัดขึ้น หรือส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 

เป็นกิจกรรมทีส่ามารถพัฒนาความสามารถให้สะสมขึ้น  เป็น

การเสริมความรู้และทักษะนอกช้ันเรียนได้เป็นอย่างดี 

 

 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ในการประเมินคร้ังน้ีพบว่าการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมี

น้อยมาก และ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพไม่มี

ปรากฏ จึงทําให้คะแนนในองค์ประกอบน้ีตกลงอย่างมาก 

ควรมีการวางแผนด้านการของบประมาณ

สนับสนุนผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็น

ระบบ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการขอ

งบประมาณ และสร้างแรงจูงใจในการส่งผล

งานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ จะสามารถแก้ปัญหาการ

ขาดช่วงของผลดําเนินงานด้านการวิจัยของทาง

สขาวิชาให้ดีขึ้นได้ 
นอกจากน้ียังควรผลักดันให้มกีารส่งผลงาน

เผยแพร่หรือผลิตเป็นตํารา หนังสือ เพ่ือให้เกิดผล

งานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมากข้ึน 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

ไม่ได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

และ ในโครงการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีพอมี

น้ันพบว่าไม่พบหลักฐานเชิงเอกสารท่ีมีการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน ทั้งท่ีมีการปฏิบัติเชิงบูรณาการอยู่จริง 

ในการดําเนินงานโครงการด้านการบริการวิชาการแก่

สังคมควรมีการให้ความสําคญักับหลักฐานเชิงเอกสาร

ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนมากขึ้น เพราะ

ตามความเป็นจริงทางสขาวิชาฯ มีการปฏิบัติเชิง

บูรณาการอยู่แล้ว 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีการจัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการการกิจกรรมด้านการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 

 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

การทํางานในภาควิชามีการประชุมอยู่เป็นประจํา และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนอย่างสมํ่าเสมอ 

 

1. ควรมีการประเมินหัวหน้าสาขาวิชา / ประเมิน

ตนเอง / บริหารจัดการธรรมาภิบาล / 

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล  เชิงลายลักษณ์อักษร 

2. ความเสี่ยง ด้านการวิจัย , การเรียนการสอน , 

อาคารสถานที่  ควรมแีผนการดําเนินงานให้ชัดเจน 

 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

  

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่

เป็นระบบมากขึ้น แต่ในบางองค์ประกอบไม่ได้

วางแผนภาพรวมเพ่ือตอบสนองในเรื่องการประเมิน

คุณภาพทางการศึกษา จึงมีคะแนนดีนักในบาง

องค์ประกอบ  

ควรมีการวางแผนภาพรวมแต่ละองค์ประกอบเพ่ิมขึ้น  

เพ่ือให้มีผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาที่มี

คะแนนใกล้เคยีงปีที่ผ่านมาหรือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ไม่

เกิดการขาดช่วงหรือคะแนนตํ่าในบางองค์ประกอบ 
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ภาคผนวก 

กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน   

ระดับสาขาวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า  ประจําปีการศึกษา  2556 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศ์ึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร ์

วันพฤหสับดีที ่ 6  มีนาคม  2557 

ณ  ห้องประชมุ 16-1007  ชั้น 10  อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร ์

_________________________________________ 

 

09.30 – 10.00 น. หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจําสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 

  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ประชุมและพิจารณาเอกสาร 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สมัภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.20 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
ประชุมและพิจารณาเอกสาร(ต่อ) 

14.20 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ประชุมและพิจารณาเอกสาร(ต่อ) 

15.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

15.30 – 16.00 น. หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจําสาขา  เข้าฟังการสรุปผลการประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 




