นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

ปรัชญาและวิสัยทัศน คณะดุริยางคศาสตร
“ดนตรีเปนศิลปและศาสตรแหงการพัฒนามนุษย”
ปรัชญาคณะดุริยางคศาสตร
“คณะดุริยางคศาสตรเปนสถาบันดนตรีชั้นนําแหงการสรางสรรค
ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีความรูรอบ
และมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม”
วิสัยทัศนคณะดุริยางคศาสตร
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 ขอ





มีความรอบรูในวิชาการและวิชาชีพ
มีความคิดสรางสรรคและคิดอยางเปนระบบ
มีความรับผิดชอบตอหนาที่
มีระเบียบวินัย







มีจิตสาธารณะ
มีศักดิ์ศรีแหงตน
ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะและคุณคาความเปนไทย
มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นๆ ได
มีความกลาหาญทางจริยธรรม
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คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
การประกันคุณภาพการศึกษา คือ ขบวนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการดานการเรียนการ
สอนใหไดมาตรฐานตามองคประกอบและ ตัวบงชี้ที่กําหนดโดยตนสังกัดของสถานศึกษา เพื่อใหมั่นใจไดวา
มหาวิ ทยาลั ยได ดําเนิ นการตามภารกิ จหลั กอยางมี คุณภาพและไดรั บ การรั บ รองมาตรฐานจากหนว ยงาน
ภายนอก ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ
การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) เปนการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
โดยการจั ด ระบบและกลไกตามองค ป ระกอบและดั ช นี บ ง ชี้ คุ ณ ภาพที่ กํ า หนดไว เพื่ อ ให มี ค วามมั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ
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การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) เปนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
โดยหนวยงานภายนอก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องคการมหาชน]: สมศ.)
เพื่อประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ
ทําไมตองประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 4) กําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชเปน
หลักในการเทียบเคียง สงเสริม ตรวจสอบ และประกันคุณภาพการศึกษา
ผูที่ไดรับประโยชนจากการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาไดรับการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ผูปกครอง
ไววางใจในสถาบันที่จะใหบุตรหลานเขาศึกษา
ผูประกอบการ ไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเหมาะสมตามความตองการขององคกรสังคม
ประเทศ
ไดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศในภาพรวม
มหาวิทยาลัย ไดรับชื่อเสียงและการยอมรับจากสังคม
บทบาทของนักศึกษาตอการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความเปนจริง เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของอาจารย โดยสามารถประเมินการจัดการเรียนการสอนได
ทางระบบบริการการศึกษาออนไลน www.reg.su.ac.th กอนการตรวจสอบผลการเรียน
2. ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย เชน ความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการ สภาพแวดลอมทางการศึกษา และแหลงเรียนรู รวมถึงการตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา หลัง
สําเร็จการศึกษา
3. เข า ร วมกิ จกรรมนั ก ศึ กษา เพื่ อ พั ฒนาตนเองหรื อเพื่ อ นนั กศึ กษา ทั้ งที่ จั ด โดยคณะฯ องค การ
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยอยางพรอมเพรียง
4. เขารวมกิจกรรมการประกวด/แขงขันตางๆ
5. รวมมือกับอาจารยหรือเจาหนาที่ของคณะและมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเอง
6. เสนอหรือแสดงความคิดเห็นแกผบู ริหารอยางสรางสรรคผานชองทางตาง ๆ เชน กลองรับฟงความ
คิดเห็น และ facebook คณะดุริยางคศาสตร
7. ศึกษาสงเสริม และสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย
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8. สรางเครือขายรวมกันติดตาม รับรูการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
9. นํ า ความรู  ด  า นการประกั น คุ ณ ภาพไปใช ใ นการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา เช น การนํ า
กระบวนการ PDCA มาใชในการจัดกิจกรรม
รูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา
เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3)ทักษะทาง
ปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ คณะฯ ยังตองมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช
ในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ดังนี้ 1) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค 2) กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 4) กิจกรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และ 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วงจร PDCA
PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ เปนกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน
P : Plan = วางแผน
D : Do
= ปฏิบัติตามแผน
C : Check = ตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะห
A : Action = ปรับปรุงแกไขดําเนินการใหเหมาะสมตามผลการประเมิน
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Plan คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมโดยการกําหนดวัตถุประสงค และตั้งเปาหมาย กําหนดขั้นตอน
วิธีการและระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่ จําเปนทั้งในดานบุคคล เครื่องมือ งบประมาณ การวางแผนในการจัด
กิจกรรมที่ดีควรตอบคําถาม
 เปาหมายในการกระทําครั้งนี้คืออะไร
 ใครเปนผูดําเนินโครงการและใครเปนผูรวมโครงการ
 ทรัพยากรในโครงการประกอบดวยอะไรบาง
 ระยะเวลาในการทํางานแตละกิจกรรมเปนอยางไร
 กิจกรรมของโครงการมีลําดับการทํางานเปนอยางไร
มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) สํารวจความตองการของนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรม/ โครงการวามีความตอง
การใหจัดกิจกรรมใด ในกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 5 ประเภท
2) วางแผนการจั ด กิ จ กรรมตามความต อ งการของกลุ  ม เป า หมายในการจั ด กิ จ กรรมโดยระบุ
รายละเอียดของการดําเนินกิจกรรม กําหนดผูดําเนินโครงการและระบุผูเขารวมโครงการ กําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ และจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนในโครงการ
Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนการจัดกิจกรรมที่ไดเขียนไว อยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
Check คือ การตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานวาดําเนินการไดตามเปาหมายหรือไม โดย
พิจารณาปญหาในแตละขั้นตอน ควรมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด
มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการวาดําเนินการครบถ วนตามวัตถุประสงค ของโครงการที่
กําหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไร
2) ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ควรมีกลุมตัวอยางในการประเมินความพึงพอใจไมน
อยกวารอยละ 80 ของผูที่เขารวมโครงการ และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในรายงานการจัดกิจกรรม/
โครงการ ทุกโครงการ
Act คือ การปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหเหมาะสม โดยนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการ
และขอมูลปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม/ โครงการ มาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดําเนิน
โครงการ หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการ
ทํางานครั้งตอไป
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