
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2562 

วันพุธท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑4 อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. 
2. 

ดร.พลสัณห์    
นายชัยสิทธิ์ 

โพธิ์ศรีทอง 
ภูวภิรมย์ขวัญ 

ประธาน 
กรรมการ 

3. ผศ.พิทักษ์    อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สรายุทธ์    เศรษฐขจร กรรมการ 
5.  รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ดร.จ านงค์    ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นายอภิชาติ  สิงห์ชัย เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
2. นางสาวนิศาชล   ฉัตรทอง เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
3. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
4. นางสาววรรณฤดี   แสงมาศ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
5. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
6. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
7. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 
8. นายวิชชา สุขรัตน์ เจ้าหน้าท่ีการประชุม 

 

เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 
 

 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันพุธท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
 



๒ 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่อง  
 

  3.1 บันทึกข้อความถึงอธิการบดี เพื่อทราบความเสี่ยงที่เกิดกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาได้มีมติมอบรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว ร่างบันทึกถึงอธิการบดี  
เพื่อทราบความเส่ียงท่ีเกิดกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ในเรื่องอัตราก าลังอาจารย์ ห้องเรียน งบประมาณ 
บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีในอนาคตจะเป็นปัญหาท่ีสภาวิชาชีพอาจไม่รับรองหลักสูตรได้ โดยฝ่ายเลขานุการ 
ได้น าเสนอร่างบันทึกดังกล่าวต่อท่ีประชุม และด าเนินการแจ้งอธิการบดีตามล าดับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ บันทึกข้อความถึงอธิการบดี เพื่อทราบความเส่ียงท่ีเกิดกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อแนะน าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวง ศ์ และมอบฝ่ายเลขานุการ                       
แนบสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ไปพร้อมกับ
บันทึกข้อความด้วย 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
   

  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 
 

สรุปเร่ือง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
(ค.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 1.1 โครงการและกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยหลักสูตร ภาควิชา และวิทยาลัยการดนตรี 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
โครงการพี่สอนน้อง ครั้งท่ี 5 23 - 26  

ก.ค. 61 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- >3.50 4.61 



๓ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
โครงการสุริยวาทิตเสวนา ครั้งท่ี 3 
“คีตวันทาเทวาประสิทธิ์ พาทย
โกศล ระลึก 111 ปี ชาตกาล” 

28 ต.ค. 61 บกศ. 30,000 >3.50 4.50 

โครงการไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

7-8 พ.ย. 61 บกศ. 150,000 >3.50 4.25 

โครงการ Student Recital 
ครั้งท่ี 9 

14 พ.ย. 61 บกศ. 30,000 >3.50 4.21 

โครงการ Plearn 26 พ.ย. 61 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- >3.50 4.54 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับนักศึกษาครู (ค.บ.5 ปี) 
: สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

15-16, 22-
23 ธ.ค. 61 

แผ่นดิน 217,400 >3.50 4.02 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการแนะน าหลักสูตรและ
การสมัครเข้าศึกษาต่อ 
วิทยาลัยการดนตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ธ.ค. 61 –  
ก.ย. 62 

ค่าธรรมเนียม
การสมัคร 

สอบคัดเลือก
เข้าศึกษาฯ 

75,000  ≥3.50 4.20 

โครงการวิทยาลัยการดนตรี
สังสรรค์สานสัมพันธ์วันปีใหม่ 
พ.ศ.2562 

4 ม.ค. 62 เงินสวัสดิการ
วิทยาลัย 
การดนตรี 

8,820 ≥3.50 5.00 

โครงการ “การพัฒนา 
องค์ความรู้ครูดนตรี”  
หัวข้อ “สืบสานอัตลักษณ์ 
การขับร้องเพลงไทยฝ่ังธนบุรี” 

26 ม.ค.,  
2 ก.พ. 62 

แผ่นดิน 50,000 >3.50 4.64 

โครงการยกระดับสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ(พัฒนา
ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารและการประกอบ 
อาชีพ): CEFR ส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี 

6, 8, 11, 13, 
15, 18, 20, 
22, 25 และ 
27 ก.พ. 62 

แผ่นดิน 15,000 >3.50 3.76 

โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา 

29 มี.ค. 62 - - >3.50 4.60 



๔ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
หลักการจัดการแสดงดนตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
โครงการ Student Recital  
ครั้งท่ี 10 

23 เม.ย. 62 บกศ. 30,000 >3.50 4.31 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การเตรียมความพร้อม 
ในการประกอบวิชาชีพครูครั้งท่ี 
6” 

30 เม.ย. 62 บกศ. 14,260 >3.50 4.42 

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์วิทยาลัยการดนตรี 

กิจกรรมท่ี 1  
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 10 
เม.ย.-15 พ.ค. 62 
กิจกรรมท่ี 2  
การพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาการด้วย
กระบวนการ
จัดการความรู้  
20 มี.ค.- 16 พ.ค. 
62 
กิจกรรมท่ี 3  
การพัฒนา
ศักยภาพทาง
วิชาชีพเพื่อ
ขับเคล่ือนงาน 
ด้วยวัฒนธรรม
คุณภาพ  
30 พ.ค. –  
1 มิ.ย. 62  

บกศ. และ 
เงินสวัสดิการ

วิทยาลัย 
การดนตรี 

256,820 ≥3.51 
 
 
 

≥3.51 
 
 
 
 
 
 
 

≥3.51 
 
 
 

4.21 
 
 

 
4.20 

 
 
 
 
 
 
 

4.45 

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมด้วย
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชน
ท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจาก 

25 - 26  
พ.ค. 62 

แผ่นดิน 100,000 ≥3.50 4.23 



๕ 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ประเภท 

งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 

แผน ผล 
พระราชด าริ) “มหาดุริยางค์รวมใจ 
เทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ” 
โครงการอบรมสร้างความเป็น
ผู้น า จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และสร้างองค์ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

28 พ.ค. 62 กิจกรรม  
(บกศ.)  

 

19,465  ≥3.50 4.44 

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ วิทยาลัยการดนตรี 

24 - 25 มิ.ย. 
62 

บกศ. 55,000 >3.50 4.89 

โครงการปรับพื้นฐานดนตรี 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

มิ.ย. – ก.ค. 62 บริการ
สวัสดิการแก่
นักศึกษาใหม่  

3,990  ≥3.50 อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินงาน 
โครงการพี่สอนน้อง ครั้งท่ี 6 3 - 5 ก.ค. 62 - - >3.50 อยู่ระหว่าง

การ
ด าเนินงาน 

 

ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ และทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี 
ผู้วิจัย/ผู้จัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนนุ 

แหล่งทุน 

1. รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ (1) ต าราเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ทางดนตร ี

- - 

  (2) งานวิจัยเรื่องผลการเรียนรู้ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัย
การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา(ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กรกฎาคม 2562) 

96,250 
บาท 
(ได้รับ 

ทุนสนับสนุน
การวิจัย 

ปีงบประมาณ 
2562) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

  (3) บทความวิจัยเรื่องการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ใน  

5,000 บาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 



๖ 

 

ท่ี 
ผู้วิจัย/ผู้จัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนนุ 

แหล่งทุน 

ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (TCI 
1) 

 

  (4) บทความวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีต่อ
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ใน วารสารดนตรี
รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 1 (TCI 1) 

5,000 บาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

2. ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์ บทความวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลง
เด่ียวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  
ข าประเสริฐ กรณีศึกษาครูวิบูลย์ธรรม 
เพียรพงษ์ ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “SMARTS ครั้งท่ี 8”  
วันท่ี 22 มิ.ย. 61 

1,000 บาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

3.  ผศ.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง (1) ทางเด่ียวเครื่องสีไทย. ผลงาน
สร้างสรรค์ 
(2) การบรรเลงเด่ียวซอด้วง ซออู้ 
จะเข้ เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา. ผลงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่ในงานไหว้คร ู
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วันท่ี 29 ส.ค. 
61 
(3) การบรรเลงเด่ียวจะเข้สิบสองนม 
ในวงเครื่องสายไทย เพลงนางครวญ 
เถา. ผลงานสร้างสรรค์ เผยแพร่ใน
งานร าลึกครูแอบ ยุวนวณิชย์ จัดโดย 
คณะศิษย์ครูแอบ ยุวนวณิชย์ ณ วัด
ราชา 
ธิวาสวิหาร วันท่ี 16 ธ.ค. 61 
(4) การบรรเลงซออู้ในวงเครื่องสาย
เปียโน ชุดเพลินเพลงไทย. ผลงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่ในงานแสดงเด่ียว

- - 
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ท่ี 
ผู้วิจัย/ผู้จัดท า 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

งบประมาณ
สนับสนนุ 

แหล่งทุน 

เปียโนเพลงไทยและวงเครื่องสายผสม
เปียโน จัดโดยศูนย์ศึกษาดนตรี
ส าหรับบุคคลท่ัวไป วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 16 
ธ.ค. 61 

4. อ.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ บทความวิจัยเรื่องการสืบทอด 
องค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“SMARTS ครั้งท่ี 8”  
วันท่ี 22 มิ.ย. 61 

1,000 บาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

5. อ.ต้ังปณิธาน อารีย์ บทความวิจัยเรื่องกลวิธีการบรรเลง 
สะล้อ กรณีศึกษา ครูพรหเมศวร์ 
สรรพศรี ใน วารสารสารสนเทศ ปีท่ี 
17 ฉบับท่ี 2(TCI 2) 

3,000 บาท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
หมายเหตุ ผลงานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561(น าเสนอในข้อ 1.8 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 
 1.2 แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน 30 คน 

รวมเป็นดนตรี
ศึกษา 120 คน 

จ านวน 25 คน จ านวน 24 คน 
ร้อยละ 
96.00 

จ านวน 24 คน 
ร้อยละ 
96.00 

จ านวน 21 คน 
ร้อยละ 
84.00 

2560 จ านวน 60 คน จ านวน 46 คน - จ านวน 44 คน 
ร้อยละ 
95.65 

จ านวน 42 คน 
ร้อยละ 
91.30 

2561 จ านวน 60 คน จ านวน 50 คน - - จ านวน 49 คน 
ร้อยละ 
98.00 
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รวม จ านวน 150 คน จ านวน 121 คน จ านวน 24 คน 
ร้อยละ 
96.00 

จ านวน 68 คน 
ร้อยละ 
95.78 

จ านวน 112 
คน 

ร้อยละ 
92.56 

 1.3 จ านวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่รับเข้าในแต่
ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop 
out) 

ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

2559 จ านวน 25 คน จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 4.00 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 4.00 

จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 16.00 

2560 จ านวน 46 คน - จ านวน 2 คน 
ร้อยละ 4.35 

จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 8.70 

2561 จ านวน 50 คน - - จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 2.00 

รวม จ านวน 121 
คน 

จ านวน 1 คน 
ร้อยละ 4.00 

จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 4.22 

จ านวน 9 คน 
ร้อยละ 7.44 

 

 1.4 จ านวนอัตรา/ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษา 

ที่รับเข้าในแต่
ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ปีการศึกษา 2555 จ านวน 23 คน จ านวน 13 คน 
ร้อยละ 56.52 

จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 13.04 

- 

ปีการศึกษา 2556 จ านวน 18 คน - จ านวน 11 คน 
ร้อยละ 61.11 

- 

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 13 คน - - จ านวน 8 คน 
ร้อยละ 61.54 

 1.5 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
 1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 45,787.11 บาท 
 (ต้นทุนบางส่วนใช้ร่วมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย) 
 2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน NA บาท 
 1.6 อัตราภาวะการได้งานท าใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 



๙ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบส ารวจ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท าใน 1 ปี 

หลังส าเร็จ
การศึกษา 

2560 11 คน 10 คน 7 คน ร้อยละ 70.00 
2561 16 คน 15 คน 12 คน 

(ศึกษาต่อ 2 คน) 
ร้อยละ 92.31 

 1.7 ความพึงพอใช้ของ ผู้ใ ช้บัณฑิต/ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับ 
การประเมินฯ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

2560 11 คน 4 คน 4.46 
2561 16 คน 8 คน 4.87 

 1.8 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

1. นายจีระพงษ์ ธงเทียว การประกวดดนตรีไทย 
ในโครงการประกวด 
เด่ียวเครื่องดนตรีไทย 

เพื่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4  
เนื่องในวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์  
ครบรอบ 82 ปี 

รางวัลเหรียญทองประเภท
ขิมสาย 7 หย่อง 

2. นายพงษ์ศักดิ์  วงค์เสวก รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทขิมสาย 7 หย่อง 

3. นายพงษ์ศิริ  ยอดเพชร รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทจะเข้ 

4. นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทจะเข้ 

5. นายชวลิต  ลีนาบัว รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซอด้วง 

6. น.ส.ชมพูนุช  จูฑะเศรษฐ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซอด้วง 

7. น.ส.วันวิสาข์  บุญชัง รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซออู้ 

8. นายพีรพัฒน์  รอดภัย รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทซอสามสาย 

9. นายสิทธิศักดิ์ สิทธิแสงชัย รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทระนาดเอก 

10. น.ส.นภาพร กีโดย รางวัลระดับเหรียญทอง 
ประเภทระนาดเอก 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 
11. นายอภิเดช รู้อยู่ รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทระนาดทุ้ม 
12. นายครองไทย อยู่ดี รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทระนาดทุ้ม 
13. นายปณิธาน สิงห์ห่วง รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทฆ้องวงใหญ ่
14. น.ส.ธาดารัตน์   ศรีนอก รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทฆ้องวงใหญ ่
15. นายปฎิภาณ ธนาฟู รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทปี่ใน 
16. นายอิทธิกร จันทน์พฤกษ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทปี่ใน 
17. นายสุวัฒน์  นิลยิ่งเจริญ รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทขับร้อง 
18. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์ รางวัลระดับเหรียญทอง 

ประเภทขับร้อง 
  

 1.9 ข้อมูลของหลักสูตรท่ีสะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

 1) หลักสูตรมีคณาจารย์ท่ีมีศักยภาพสูงและมีความทุ่มเทในการร่วมบริหารจัดการและผลิตบัณฑิต  
 2) นักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา 
 ด้านกระบวนการ 
 หลักสูตรก าหนดกระบวนการในการผลิตบัณฑิตโดยก าหนดกิจกรรมท่ีครอบคลุมกระบวนการ
ผลิตบัณฑิต กระบวนการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และแผนพัฒนาบัณฑิตเพื่อสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
 กระบวนการผลิตบัณฑิต  
  หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานโดยเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสูตร คือ “ครูดี ครูเก่ง 
คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย” 

 

  2. ปัญหาและอุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปีซึ่งโอนย้ายจากคณะครุศาสตร์  
มีเพียง 4 ท่าน ต้องขอใช้อาจารย์ของหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้มีศักยภาพครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนี้ 
กรณีมีการลาศึกษาต่อบางเวลาจะส่งผลกระทบต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังในมุมของ  
การบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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2) ภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่อนข้างมาก 
ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

3) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีไทยมีกิจกรรมท่ีต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน 
และกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม ท าให้คณาจารย์  
มีภาระรับผิดชอบค่อนข้างมาก  

4) การสอนดนตรีไทยให้บัณฑิตมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติทักษะดนตรีไ ทย 
จ าเป็นต้องอาศัยการสอนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี ท าให้อาจารย์ท่ีมีอยู่ต้องท าการสอน
มากกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ (ไม่นับรวมภาระงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 10 คน 
ต่ออาจารย์ 1 คน และต้องรับผิดชอบงานดนตรีนิพนธ์และงานบัณฑิตนิพนธ์มากกว่า 15 เล่มต่ออาจารย์ 1 คน)  

5) คณาจารย์ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ท้ังการคุมซ้อมวงดนตรี  
การคุมนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ และงานตรวจสอบ
ยืมคืนครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีควรมีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยด าเนินการ 

2.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 1) จ านวนนักศึกษามีจ านวนมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ) แต่ห้องปฏิบัติการดนตรี สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เนื่องจาก
มีห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเพียง 2 ห้อง และขนาดของห้องไม่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
   2) จ านวนนักศึกษามีจ านวนมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ) แต่จ านวนเครื่องดนตรีไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนและไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา 
   3) อาคารเรียนมีการแยกเรียนระหว่างอาคาร 30 คณะครุศาสตร์ และอาคาร 27 
วิทยาลัยการดนตรี ท าให้เมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ท่ีอาคารใดหรือต้องการฝึกซ้อมท่ีอาคารใด ต้องขนย้าย      
เครื่องดนตรีไปมาระหว่างตึก ส่งผลให้เครื่องดนตรีช ารุดเสียหาย 
   4) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดเร็ว ปิดเสาร์
อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   5) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจ านวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอ  
ต่อการสร้างความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศท่ีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยท้ังคณาจารย์
ผู้เช่ียวชาญท่ีหลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญทางดนตรีไทย 
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวต้องใช้งบประมาณท้ังส้ิน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจ านวน
มากแล้ว ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
  1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย

องค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เช่น ความพร้อมของนักศึกษา จ านวน
ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ความเหมาะสมของภาระงานของคณาจารย์ ความเพียงพอเหมาะสมของ  
เครื่องดนตรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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  2) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในแต่ละขั้น เช่น ขั้นที่ 1 จะมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 10 รายวิชา เช่น รายวิชาปฏิบัติระนาดเอก 1 รายวิชาปฏิบัติซอด้วง 1 รายวิชาปฏิบัติป ี1 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในบางวันต้องด าเนินไปถึง 20.00 น. เนื่องจากห้องปฏิบัติการและเครื่องดนตรี 
ไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้ในเวลาราชการ ส่งผลให้นักศึกษาและคณาจารย์เกิดความอ่อนล้า
จากการเรียนและการสอน 

3) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาค่อนข้างมาก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อาจท าให้กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชาอื่น 

2.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  1) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ (กิจกรรมเสริมความเป็นครู) 

และกิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี (กิจกรรมเสริมอัตลักษณ์) ท าให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้า และเกิดความสับสนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

  2) การสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด หรือการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประกวดต้องใช้งบประมาณของหลักสูตร และต้องใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์  
ซึ่งต้องท าเรื่องในการขอใช้ห้องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต้องใช้เวลาในการสอนเสริมอื่นมาเตรียม  
ความพร้อมให้นักศึกษาโดยมิได้รับค่าตอบแทน 

2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  
- การบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่นๆ เพื่อการจัดการศึกษา

ต้องอาศัยการประสานงานโดยคณาจารย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นภาระงานท่ีเพิ่มให้แก่อาจารย์  
 

  3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี ้ 
 1) ขอช่ืนชมความเป็นครูของคณาจารย์ในหลักสูตรท่ีมีความทุ่มเท เอื้ออาทร ต่อนักศึกษา
เป็นอย่างมาก 
 2) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการของหลักสูตรให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 
 3) ควรจัดท าแผนการด าเนินงานการใช้งบประมาณต่าง ๆ ท่ีต้องการได้รับการจัดสรร
อย่างชัดเจน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องของบประมาณไปยังส านักงบประมาณ 
 4) ควรน าข้อมูลผลรางวัลท่ีได้รับ รวมทั้งข้อมูลอัตราการได้งานท าของบัณฑิตและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อน าเสนอจุดเด่นและอาจช่วยให้สามารถดึงดูดและ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพตามต้องการเข้าศึกษาต่อได้ 

 5) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ท่ีชัดเจน เช่น การจัดสรรอัตราอาจารย์ผู้สอน การจัดสรรอัตราสายสนับสนุน การสนับสนุนทุนการศึกษา  
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม การบริหารจัดการพื้นท่ี เป็นต้น  
 6) อาจขอรับบริจาคเครื่องดนตรี เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน โดยต้ังเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน เช่น หลักสูตรต้องการเครื่องดนตรีอะไรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใด เป็นต้น โดยระหว่าง 
การเปิดรับบริจาคให้รายงานยอดท่ีได้รับเป็นระยะ ๆ  เพื่อความโปร่งใส และพบว่าได้ผลในเชิงกระตุ้นให้มีผู้ร่วม
บริจาคจนครบจ านวนท่ีต้องการ 
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 7) ควรประเมินกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องเข้าร่วมในระดับมหาวิทยาลัย และ              
ท่ีด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี ท่ีมีความใกล้เคียงกันหรือสามารถทดแทนกันได้ เพื่อลด
กิจกรรมท่ีซ้ าซ้อน และท าให้นักศึกษามีเวลาในการเรียนหรือฝึกซ้อมเครื่องดนตรีมากขึ้น 
 8) ควรจัดท าแบบประเมินโครงการต่าง ๆ ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เช่น ด้านทักษะท่ีได้รับ ความรู้ ท่ีได้รับ ความต้องการเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  
เพื่อการพัฒนาโครงการในปีต่อ ๆ ไป  
 9) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการปัญหาการนิเทศการสอน โดยวางแผนและจัดระบบ              
การนิเทศการสอนใหม่ และน าส่ือออนไลน์เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ 
 10) ควรประเมินทักษะความเป็นครูของนักศึกษาไปพร้อมกับทักษะด้านดนตรี                       
เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุด และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป 
 11) ควรก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการค านวณภาระงานของอาจารย์ในวิทยาลัย                 
การดนตรี และใช้วิธีการเดียวกันในการค านวณภาระงานของอาจารย์ทุกคนและทุกหลักสูตร อาจพบว่า
สามารถใช้อาจารย์ร่วมกันระหว่างหลักสูตรได้ เนื่องจากบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนมาก   
 12) พิจารณาปรับภาระหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุน และจัดระบบการท างาน                  
ให้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอยู่ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานด้านธุรการของอาจารย์ลง  

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)  
และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 

สรุปเร่ือง 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกศึกษา (ค.บ.) โดยหลักสูตรได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

  1. การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีผลการด าเนินงานใน 

ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับคุณภาพดี ท่ี คะแนน 3.62 โดยดูได้จากผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี ท่ีคะแนน 3.33  

 

1.2 แผนการรับและจ านวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จ านวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จ านวนนักศึกษา 
ท่ีรับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาคงอยู ่
(จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

2559 จ านวน............. คน จ านวน............. คน จ านวน ......... คน 
ร้อยละ ...... 

จ านวน.......... คน 
ร้อยละ ....... 

จ านวน ........ คน 
ร้อยละ ...... 
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2560 
จ านวน....90.... 

คน 
จ านวน...90..... 

คน 

จ านวน.......... คน 
ร้อยละ ...... 

จ านวน ..86... 
คน 
ร้อยละ...
95.6.... 

จ านวน ...83.. 
คน 
ร้อยละ ...92..... 

2561 
จ านวน....90.... 

คน 
จ านวน...78..... 

คน 
จ านวน.......... คน 
ร้อยละ ....... 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ..73...คน 
ร้อยละ ...81..... 

รวม จ านวน 180  คน จ านวน 168  คน จ านวน ........ คน 
ร้อยละ ....... 

จ านวน ..86... 
คน ร้อยละ 95.6 

จ านวน..156.. 
คน ร้อยละ 93 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                             
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.3 จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จ านวนนักศึกษา 
ท่ีรับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จ านวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
2559 จ านวน ......... คน จ านวน ................... คน 

ร้อยละ .............. 
จ านวน ....0..... คน 
ร้อยละ .....0......... 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

2560 จ านวน ..90... คน จ านวน ................... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ....4..... คน 
ร้อยละ 4.4  

จ านวน ....7..... คน 
ร้อยละ 7.7  

2561 จ านวน ..78.... 
คน 

จ านวน ................... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ......... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ....5..... คน 
ร้อยละ ...6.......... 

รวม จ านวน ..168.. 
คน 

จ านวน ................... คน 
ร้อยละ .............. 

จ านวน ....4..... คน 
ร้อยละ 

.....4.4......... 

จ านวน ...12... คน 
ร้อยละ 

....7.14........ 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7                  
ของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 

1.4 ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร  
1) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 46,041 บาท 
2) ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 44,087 บาท 

1.5 ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
ผลงานนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 

ท่ี ชื่อ-นามสกุลนิสิต รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

1. 
2. 

นายณัฐภัทร สิงห์อยู่ 
นางสาวปรียาภรณ์ หอม
กล่ิน 

Nakamarket music award 2018 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  



๑๕ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุลนิสิต รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

1. นายอธิวัฒน์ ช้างน้อย   
 

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฝ่ายชาย             
งานเพชรครุศาสตร์ 

ชนะเลิศ  
 

1. นาวสาวประภาศิริ ปุ้ยทอง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฝ่ายหญิง             
งานเพชรครุศาสตร์ 

ชนะเลิศ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

นางสาวณัฐนรี ภัยมณี 
 นางสาวมนพร พุ่มเกล้ียง 
 นายปฐมพร สีดาแหลม 
 นายอิทธิพร เทพอาจ 
 นายธนพนธ์ วีระสุข 
 นางสาวหนึ่งฤทัย สวยชุม 
 นางสาวกัลยกร ภุมมารักษ์ 
นายณภัทร นิธิสกุลกาญจน์ 
นางสาวปรียานงค์ พุ่มจ๋ิว 
นางสาวสุชาดา เพ็ชรกระ 
นายเอกสิทธิ์ พรมมา 
นายชานนท์ แก้วเสน่ห์ 

Thailand International Wind 
Symphony Competition 2019 

Class A 

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

1 นางสาวณัฐนรี ภัยมณี Thailand International Wind 
Symphony Competition 2019 

Small Wind Ensemble : 
Taladplu Clarinnet Quintet 

ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

1. นางสาวมนพร พุ่มเกล้ียง Thailand International Wind 
Symphony Competition 2019 

Small Wind Ensemble : Air-drop 
Saxophone Quartet 

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นางสาวณัฐนรี ภัยมณี 
นางสาวมนพร พุ่มเกล้ียง
นายปฐมพร สีดาแหลม 
นายภูมิภัทร จุดเดช 
นายอิทธพร เทพอาจ 
นายธนพนธ์ วีระสุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย สวยชุม
นางสาวฐิตวี คงดี 

Southeast Asia Music 
Education Exchange 

   เหรียญทอง 
2018 



๑๖ 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุลนิสิต รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นางสาวฐิตวี คงดี 
นายปฐมพร สีดาแหลม 
นายณัฐวุฒิ โอฐยิ้มพราย 
นายพลภัทร ศรีรักษา 
นายธัมมานุ สมบูรณ์ 

การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประจ าปี 2562 ประเภทการประชัน
ตีกลอง 

ชนะเลิศ  

๑. นายนฤตฤณ สารพัฒน์          การประกวดเรียบเรียงเสียง
ประสาน 

      รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

หมายเหตุ  ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือปีการศึกษา 2561 
1.6 ข้อมูลของหลักสูตรท่ีสะท้อนถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

   จากผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในข้อ 1.8 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีได้จากการเรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา ได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งหลักสูตรจะเน้นการจัดการเรียนการสอนท้ังในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้น าความรู้ไปใช้เพื่อเป็นประสบการณ์ ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ น าไปสู่การเป็นครู ท่ีดี 
มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ  

    

  2. ปัญหา อุปสรรค และการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
 2.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  
 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน                
เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการสอนดนตรีตะวันตกท้ังด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ แต่ด้วยจ านวนของ
นักศึกษาของสาขาวิชามีจ านวนมาก จึงท าให้การดูแลนักศึกษาอาจไม่เพียงพอและท่ัวถึง 

2.2 วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 เนื่องจากสาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา เป็นท่ีนิยมของนักศึกษา ท าให้มีจ านวน
นักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก สาขาวิชาต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
เป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับกับจ านวนของนักศึกษา สถานท่ีก็มีจ านวนจ ากัด รวมถึงเรื่องของงบประมาณ 
ในการบริหารสาขาวิชาก็มีไม่มากนัก ท าให้การบริหารจัดการด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวน
ของนักศึกษา 

2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ                     
และชัดเจน แต่ด้วยจ านวนของคณาจารย์ในสาชาวิชามีจ านวนน้อยท าให้การจัดการเรียนการสอนต้องบริหาร
จัดการท่ีเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีความร่วมมือกับภาควิชา
ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี ในการขอความอนุเคราะห์อาจารย์มีสอนเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับจ านวนของ
นักศึกษา 
 
 



๑๗ 

 

2.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้ามาเรียนท่ีสาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา  
มีจ านวนมาก ท าให้มีความพร้อมของนักศึกษาท่ีแตกต่างกันมาก เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอนให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สาขาวิชาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นฐานให้กับ
นักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความพร้อมใกล้เคียงกันน าไปสู่การเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา  
 สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา มีการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการศึกษาอยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความคล่องตัว
และต่อเนื่อง แต่ด้วยระบบการแต่ละหน่วยงานมีข้ันตอนหลายอย่าง ท าให้การจัดการเรียนการสอนอาจล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี ้
 1) ขอช่ืนชมความเป็นครูของคณาจารย์ในหลักสูตรท่ีมีความทุ่มเท เอื้ออาทร ต่อนักศึกษา
เป็นอย่างมาก 
 2) ควรวางแผนในการจัดการหรือวิธีการด าเนินการของหลักสูตรให้ผ่านครบทุกตัวชี้วัด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวชี้วัดของหลักสูตรความเป็นเลิศ ท้ังหมด 9 ตัวชี้วัด 
 3) ควรจัดระบบการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่าง
คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานให้
ชัดเจน และมีช่องทางการส่ือสารและประสานงานกันท่ีเป็นระบบและได้ประสืทธิภาพ 
 4) ควรน าข้อมูลผลรางวัลท่ีได้รับ รวมท้ังข้อมูลอัตราการได้งานท าของบัณฑิตและ               
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อน าเสนอจุดเด่นและอาจช่วยให้สามารถ
ดึงดูดและคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพตามต้องการเข้าศึกษาต่อได้ 

 5) มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนหลักสูตรความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
ท่ีชัดเจน เช่น การจัดสรรอัตราอาจารย์ผู้สอน การจัดสรรอัตราสายสนับสนุน การสนับสนุนทุนการศึกษา  
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม การบริหารจัดการพื้นท่ี เป็นต้น  
 6) อาจขอรับบริจาคเครื่องดนตรี เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน โดยต้ังเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน เช่น หลักสูตรต้องการเครื่องดนตรีอะไรเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใด เป็นต้น โดยระหว่าง 
การเปิดรับบริจาคให้รายงานยอดท่ีได้รับเป็นระยะ ๆ  เพื่อความโปร่งใส และพบว่าได้ผลในเชิงกระตุ้นให้มีผู้ร่วม
บริจาคจนครบจ านวนท่ีต้องการ 
 7) ควรประเมินกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีนักศึกษาต้องเข้าร่วมในระดับมหาวิทยาลัย และ                 
ท่ีด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์และวิทยาลัยการดนตรี ท่ีมีความใกล้เคียงกันหรือสามารถทดแทนกันได้                          
เพื่อลดกิจกรรมท่ีซ้ าซ้อน และท าให้นักศึกษามีเวลาในการเรียนหรือฝึกซ้อมเครื่องดนตรีมากขึ้น 
 8) ควรจัดท าแบบประเมินโครงการต่าง ๆ ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์                      
ของโครงการ เช่น ด้านทักษะท่ีได้รับ ความรู้ท่ีได้รับ ความต้องการเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น  
เพื่อการพัฒนาโครงการในปีต่อ ๆ ไป  
 9) มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการปัญหาการนิเทศการสอน โดยวางแผนและจัดระบบ                
การนิเทศการสอนใหม่ และน าส่ือออนไลน์เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ 



๑๘ 

 

 10) ควรประเมินทักษะความเป็นครูของนักศึกษาไปพร้อมกับทักษะด้านดนตรี เพื่อน า
ผลไปพัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุด และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป 
 11) ควรก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการค านวณภาระงานของอาจารย์ในวิทยาลัย                     
การดนตร ีและใช้วิธีการเดียวกันในการค านวณภาระงานของอาจารย์ทุกคนและทุกหลักสูตรอาจพบว่าสามารถ
ใช้อาจารย์ร่วมกันระหว่างหลักสูตรได้ เนื่องจากบางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนมาก   
 12) พิจารณาปรับภาระหน้าท่ีของบุคลากรสายสนับสนุน และจัดระบบการท างาน                    
ให้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอยู่ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระงานด้านธุรการของอาจารย์ลง 
    
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
(ค.บ.) และให้หลักสูตรรับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ    
  ๖.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                                
คร้ังที่ 8/2562  
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2562 และตรวจเยี่ยมหลักสูตรความเป็นเลิศสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ.) และ
โรงเรียนสาธิต ในวันพุธท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ช้ัน 14 
อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 

       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


