
น  3 . 3 '  ป ็5

รายงานการประเมินตนเอง (ร/^) 
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งซี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วิทยาลัยการดนตรี
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ตัวบ่งซี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและ 

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด 

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 ะ ร้อยละ 20 ข้ึนไป

สูตรคำนวณ
1. คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร

คะแนนที่ได้ ะะะ ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

X  100

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณไดในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
X  5
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี่ต ิพ ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิซาการระดับชาติ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท ี่ต ิพ ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
และจัดทำเป็นประกาศให ้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่ 
วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความว ิจ ัยหร ือบทความว ิชาการฉบ ับสมบ ูรณ ์ท ี่ต ีพ ิมพ ์ในวารสารว ิชาการท ี่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูล 7 0  กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ 

อย ู่ในฐานข ้อม ูลตามประกาศ ก.พ.อ. ห ร ือระเบ ียบคณ ะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 863แ’ร แร!) หรือ 
ติพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 701 กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ปรากฏในฐานข้อม ูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบ ียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 2556

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ตำเนินการ
- ผลงาบค้นพบพันธุ้พิซ พันธุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง 

วิชาการแต่ไม่ไค้น่ามาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพ ิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ 
สมบูรณ์ (โนแ โลเวอโ) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ 
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนี่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๐ก1๒6

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ไดัรับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ไดัรับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมิภาคอาเซียน /  นานาชาติ

***ผลงานสร้างสรรค์ท ุกช ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ม ีองค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ต ีพิมพ์เผยแพร่
ที ่ ประ๓ ทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ชองอาจารย์ประจำ นํ้าหนัก จำนวน ผลรวมถ่วง 

นํ้าหนัก
2.3-1 บทความวิจ ัยฉบับสมบูรณ ์ท ี่ต ิพ ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 2 0.4

2.3-8 บทความวิจัยที่ต ีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
I ด  กลุ่มที่ 2 0.60 2 1.2

2.3-12 บทความวิจัยที่ต ีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
7 0  กลุ่มที่ 1 0.80 5 4.0

2.3-20 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ 
ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 8 8.0

2.3-23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 5 2.0
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 39
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 17 13.6
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5 2.0
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการและงาบสร้างสรรค์ท้ังหมด 22 15.6
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ผลการดำเนินงาน
1.คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร

ค่าร้อยละ = 40.0 15.6
X  10039

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณ้ .ด้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ = 10.0 40.0
X  520

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย ะ
0  สูงกว่าเป้าหมาย I I ]  เป็นไปตามเป้าหมาย I I ]  ตํ่ากว่าเป้าหมาย

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ะ
ตัวบ่งชี้/ข ้อมูลพ ื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ เป ้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้

ผลงานวิซาการฃองอาจารย์ประจำและนักวิจัย ร้อยละ 20 ร้อยละ 40.0 5.00
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รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางที่ 2.3-1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีฟิมพในรายงานสี'บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่านํ้าหนัก 0.2)

ลำดับที่ ซ ื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (I1นแ กลเว6 โ) 
ที่ไดัรับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(ไทย/อังกฤษ)

ซื่อเจ้าของผลงานและผู้ร ่วม ซื่อการประชุมวิชาการ เลขหลักฐาน

1 กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ทางครูสมภพ ขำประเสริฐ 
กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์

ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ร/Vใ/\ ก'I ครั้งที่ 8 วับท่ี 22 มิถุนายน 
2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราฃภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(ะ/ห 2.3-1

2 การสืบทอดองค์ความรู้ดนตริไทย กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการ 
ลังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

อ.วงค์วสันต์ วลันตสุรีย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ร/ห/\ก7 ครั้งที่ 8 วันท่ี 22 มิถุนายน 
2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(ะ/ห 2.3-2

ตารางที่ 2.3- 8 บทความวิจัยที่ตีพิมพ!,นวารลารวิขาการที่ปรากฏในฐานข้อมล 7 0  กลุ่มที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ค่านํ้าหนัก 0.6)
ลำดับที่ ซ ื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณี (กนแ กลเว6 โ) 

ที่ได้รับการติพิมพ์ในวารสาร ซื่อเจ้าของผลงานและผู้ร ่วม ซื่อบทความ หลักฐาน 
/ตารางประกอบ

3
กลวิธีการบรรเลงสะล้อ กรณีศึกษาครูพรหเมศวร์ สรรพศรี อ.ตั้งปณิธาน อารีย์ วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 17 ฉบับที ่ 2, 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, 45 -  60.

(ะ/ห 2.3-3

4
ตุ๊,บเก่ง: ดนตรีพิธีกรรมและพลวัตทางสังคม บ้านป่าแดง ตำบลป่า 
เลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณี

ผศ.อัมรีนทรี แรงเพีซร วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 17 ฉบับที ่ 1, 
มกราคม - มิถุนายน 2561, 135 - 145.

๐ ห 2.3-4
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ตารางที่ 2.3-12 บทความวิจัยที่ตีพิมพ็ในวารลารที่ปรากฏในฐานข้อมูล -โต  กลุ่มที่ 1 (ค่านํ้าหนัก 0.8)
ลำด ับ ท่ี ขื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (I2นแ ? ลเว6โ) ที่ได้'รับการตี,พิมพ์ 

ในวารสาร
ขื่อเจ้าของผลงานและผู้ร ่วม ขื่อวารสาร หลักฐาน 

/ตารางประกอบ
5 ชุดการสอนโน้ตและใช้ดนตรีประกอบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เครื่องกระทบ
อ.พนัส ต้องการพานิซ วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 13 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

(7 0  กสุ่ม 1) เรรผ 1905-2707
0912.3-5

6 ไทดำ: พลวัตวัฒนธรรมกับการธำรงอัตลักษณ์ซาติพันธ์ผ่านดนตรี ผศ.สุธี จันทร์ศรี วารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ม.มหิดล ปีที่ 37 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) (7 0  กลุ่ม 1) 
หน้า 97 -  116 155ผ.0125-6424

0191 2.3-6

7 ความคิดเห็นของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ.วรีนธร สีเสียดงาม และ 
รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2561 (7 0  กลุ่ม 1) 155ผ.1905-2707

01912.3-7

8 การสร้างหลักสูตรฟิกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างทักษะการ 
ปฏิบัติบทเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย

รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ครุศาสตร์สาร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ ้าพระยา 12(1), 173 -  196, 2561

0ฬ  2.3-8

9 พระอัจฉรียภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษา การบันทึกเสียงการขับร้อง 
ประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องจำนวน 41 บทเพลง

ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิซ 
และ อ.ดร.วิซฏาลัมพก์ 

เหล่าวานิซ

\76ก่ชเลก 8-า0นโกล1 511(วล̂ ๐โก บกเห6โร!1^. 11(3) ะ 74 -91. 
2561.

0191 2.3-9
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ตารางที่ 2.3-20 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่านํ้าหนัก 1.00)
ลำดับที่ ซ ื่อผลงานวิชาการ ซื่อเจ้าชองผลงานและผู้ร ่วม วัน/เด ือน/ปี/ท ี่ผ ่านประเม ิน หลักฐาน 

/ตารางประกอบ
10 ตำราการปฏิบัติเทคนิคลำหรับกีตาร์คลาสสิก ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน 13 กันยายน 2561 (ะเห 2.3-10
11 ตำราเทคนิคการปฏิบัติเฟรนช์ฮอร์น ผศ.ชาญฤทธึ๋ เริงรณอาษา 25 ตุลาคม 2561 0 ห 2.3-11
12 หนังสือวงดนตรีเครื่องลมโดยสังเขป ผศ.สุขนิษฐ์ สะสมสิน 12 ตุลาคม 2561 (ะเห 2.3-12
13 ตำราพื้นฐานมาบุษยวิทยาดนตรี ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี 30 ตุลาคม 2561 0 ห 2.3-13
14 ตำราเดี่ยวขิมไทยขั้นต้น ผศ.สุวิวรรธ์น ลิม'ป'ชัย 30 ตุลาคม 2561 0 ห 2.3-14
15 หนังสือก้าวแรกสู่การอำนวยเพลง ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ 29 ตุลาคม 2561 0 เห 2.3-15
16 หนังสือการใช้ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง ผศ.สมภาศ สุขชนะ 30 ตุลาคม 2561 0 เห 2.3-16
17 ตำราการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร้ทางดนตรี รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ 10 ตุลาคม 2561 (ะเห 2.3-17
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ตารางที่ 2.3-23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่านํ้าหนัก 0.40)

ลำดับ ท่ี ซื่องานสร้างสรรค์ ซ ื่อเจ้าของผลงานและผู้ร ่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตารางประกอบ

18 ทางเดี่ยวเครื่องสีไทย ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพรในงานไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.วันที่ 29 สิงหาคม 2561

0/1 2.3-18

19 การบรรเลงเดี่ยวซอด้วง ซออู้ จะเข ้ เพลงพันธุฝรั่ง เถา ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพร่ในงานไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.วันที่ 29 สิงหาคม 2561

0/12.3-19

20 การบรรเลงเดี่ยวจะเข้สิบสองนม ในวงเครื่องสายไทย 
เพลงนางครวญ เถา

ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพรในงานรำลึกครูแอบ ยุวนวณิชย์ จัดโดย 
คณะศิษย์ครูแอบ ยุวนวณิชย์ ณ วัดราชาธิวาส'วิหาร วันที่ 16 
ธันวาคม 2561

0/1 2.3-20

21 การบรรเลงซออู้ในวงเครื่องสายเปียโน ชุดเพลินเพลงไทย ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพรในงานแสดงเดี่ยวเปียโนเพลงไทยและวง 
เครื่องสายผสมเปียโบ จัดโดยศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป 
วิทยาลัยดุริยางคศิลปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 16 ธันวาคม 2561

๐ VI 2.3-21

22 เสียง ลีลา วรรณกรรมแห่งบทเพลงการเดี่ยวทรอมโบน การเผยแพร่ 
ครั้งที่ 2 งานการแสดงเดี่ยวทรอมโบนโดยนายศุภปรัช สันติธรรมา 
รักษ์

อ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์ ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพรในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561. 
ณ 0/1  วิทยาลัยดุรียางคศิลป๋ มหาวิทยาลัยมหิดล

0/12.3-22


