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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ น าเสนอท่ีประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1) ในหน้า 13 ข้อ 4) ให้ปรับแก้เป็น “ควรผลักดันอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องในการท าผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ”  

2) ในหน้า 14 ข้อ 6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ให้เพ่ิมก าหนดการประชุมที่ได้มีการ
นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 



๒ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
  4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

1 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
  1) งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะมีหลักสูตรในก ากับทั้งสิ้น 17 หลักสูตร และมีจ านวน
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 2,102 คน  
  2) คณะสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมรับอบรมและทดสอบทักษะ                
การใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลก่อนส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
  3) คณะร่วมมือกับส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในการด าเนินโครงการอบรมและ
ทดสอบการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ประจ าปีการศึกษา 2562 
  4) คณะร่วมมือกับส านักคอมพิวเตอร์ในการด าเนินโครงการวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 1.2 ด้านการวิจัย 
  คณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้   
ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ : อบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 2704A อาคาร 27 ชั้น 4 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน 

 1.3 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
  คณะได้รับงบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ               
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดโครงการ 
ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพปีที่ 5  โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม คือ              
แขวงส าเหร่และแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 1.4 ด้านงานบริหารงานทั่วไป 
  คณะได้ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ การจัดโครงการตามแผนงานของคณะ และสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ประกาศของมหาวิทยาลัย 



๓ 
 

การปฏิบัติงานของบุคลากร (Work from Home, Work at Home) และการจัดสวัสดิการเจลแอลกอฮอล์ 
และหน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากรในคณะ 
 

2. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 และการเตรียมการในปีถัดไป 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะได้ประชุมความคืบหน้ากับประธานสาขาวิชาเป็น

ระยะถึงจ านวนของผู้สมัครเข้าศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตรต่าง ๆ              
โดยคณะได้ปรับเน้นแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น 

 

3. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ผลส ารวจภาวะการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2561 รวมทั้งสิ้น 473 คน 
ผลส ารวจภาวะการมีงานท า รวมทั้งสิ้น 185 คน (จากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 245 คน) 
 

4. การจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19  
คณะได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ Online ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในภาคเรียนที่ 

2/2562 ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้   
 1) ความไม่สะดวกในการเข้าถึงแพลทฟอร์ม ซึ่งมีความหลากหลายและเกิดความยุ่งยาก

สลับซับซ้อน จ าเป็นต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งาน เช่น Facebook / Google Line / Teams / 
Google classroom 

 2) นักศึกษาบางส่วนมีปัญหาในการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

 3) ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 4) การจัดสอบและประเมินผลทางระบบออนไลน์ อาจเกิดปัญหาการคัดลอกข้อสอบ 

โดยเฉพาะข้อสอบประเภทอัตนัย ซึ่งส่งผลต่อความเที่ยงตรงต่อการประเมินผล 
 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome - Based Education  
คณะมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา           

ในหลักสูตรต่างๆ มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในทุกรายวิชาเพ่ือให้มีความมั่นใจและทักษะความสามารถตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนจะไปสู่             
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพที่ก าหนดใน มคอ. 2 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเป็นที่ต้องการของสังคม 
 

6. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานภาพรวม  
 1) การขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนด้านงานเอกสาร งานสารบรรณ งานโสตทัศนศึกษา 
(กราฟิก) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ              
การจัดการสอนออนไลน์ไม่ครบถ้วน สัญญาณอินเทอร์เน็ตบางครั้งไม่เสถียร ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไป
ค่อนข้างล าบาก 
 3) จ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และความ
ต้องการของนักศึกษา อาคารเรียนมีการแยกเรียนกันหลายอาคารและอยู่ห่างกันระหว่างอาคาร 27 อาคาร 13 
อาคาร 12 



๔ 
 

 4) จ านวนห้องสุขา ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา  
 5) งบประมาณที่คณะได้รับจัดสรรมาตามจ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

 

7. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจากฝ่าย
บริหารของมหาวิทยาลัย 

1) ควรจัดสรรอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริง 

2) ควรจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพื่อแบ่งเบาการท างานของคณาจารย์ 
3) ควรจัดสรรในส่วนของอาคารเรียนให้ชัดเจน 
4) ควรเพิ่มจุดสัญญาณและอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ WiFi เพ่ือรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้  
 

1) ควรจัดทดสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยจัดแบ่งระดับ
เป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาที่ได้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (General Education) เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

2) ควรผลักดันเรื่องการใช้ภาษาซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวบัณฑิต โดยสามารถ
รับประกันทักษะทางภาษาให้แกน่ักศึกษาได้ 

3) อัตราการได้งานท าในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี 
แต่หากมองเป็นรายสาขาวิชา ยังมีสาขาวิชาที่มีผลอัตราการได้งานท าอยู่ในระดับที่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น 
ในบางสาขาวิชาควรวิเคราะห์อัตราการได้งานท า และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะช่วย
สะท้อนถึงสาขานั้น ๆ เ พ่ือช่วยผลักดันนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcome)  
ของสาขาวิชาและสามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตได ้

4) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนอกจากจะบอกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แล้ว ควรแปลความหมายด้วย เช่น 4.15 นั้นแปลว่าอย่างไร เป็นต้น และควรเก็บข้อมูลใน
รูปแบบปลายเปิด เนื่องจากข้อมูลที่เป็นรายละเอียดสามารถน ามาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การผลิตบัณฑิตได้ 

5) คณะควรมีผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมากข้ึน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รับความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี โดยทางวิทยาลัยการดนตรี  
ได้น าเสนอแนวทางและผลการด าเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  
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  ๑. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 ๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยการดนตรีด าเนินการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตในด้านต่าง ๆ คือ ๑) ด้านหลักสูตร วิทยาลัยการดนตรีเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิทยาลัยการดนตรีได้เปิดการเรียนการสอน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อนโดยภาควิชาดนตรีไทยและภาควิชาดนตรี
ตะวันตก ๒) จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งหมด 832 คน ๓) โครงการและ
กิจกรรมในการผลิตและพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 36 โครงการ 
 ๑.๒ ด้านการวิจัย วิทยาลัยการดนตรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ทางดนตรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบายการขับเคลื่อนด้านการวิจัยแห่งชาติ  
ที่มีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรวิทยาลัยการดนตรี โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี โดยมีกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง คือ ๑) การส่งเสริมและเอ้ืออ านวย
ต่อการสร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ทางดนตรี  ๒) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 749,935 บาท และการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน 22 ผลงาน 
 ๑.๓ ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยการดนตรี ด าเนินการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการดนตรี 
และแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดท าระบบ
กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีระบบกลไกการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 1) กิจกรรมดนตรีส าหรับผู้สูงอายุ 2) กิจกรรม Music BSRU Open class 3) กิจกรรมหลักสูตรอบรม
พ้ืนฐานดนตรีและสอบวัดระดับทักษะและความรู้ทางดนตรีภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีดนตรี  4) กิจกรรมสื่อ
ดนตรีดิจิทัล  5) โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพ่ือชุมชน 6) โครงการค่ายอาสาพัฒนาดนตรีไทย : สร้างคน 
เสริมค่า พัฒนาชาติ ครั้งที่ 2  7) โครงการสุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 4 “ดนตรีไทยในวันที่โลกเปลี่ยน”  
8) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพดนตรี  
 

๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 และมีการเตรียมการในปีถัดไป 
วิทยาลัยการดนตรีมีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้า

ศึกษาต่อทั้งหมด 191 คน คิดเป็นร้อยละ 90.95 และการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับครูดนตรีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพดนตรี และแสดงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีในระดับอุดมศึกษา เพ่ือน ามา 
ซึ่งการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

๓. อัตรา/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

ปีการศึกษา 
ทีร่ับ 

การประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจ 

จ านวนบัณฑิตที่ได้
งานท า 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร 
อุปสมบท หรือมีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท า 

หลักสูตร ศศ.บ.(ดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ) 
2560 4 4 3 - ร้อยละ 75  
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ปีการศึกษา 
ทีร่ับ 

การประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจ 

จ านวนบัณฑิตที่ได้
งานท า 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร 
อุปสมบท หรือมีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานท า 

2561 2 2 2 1 ร้อยละ 100  
2562 21 19 13 - ร้อยละ 68.42* 

หลักสูตร ศศ.บ.(ดนตรีตะวันตก) 
2560 87 68 24 - ร้อยละ 35.29  
2561 53 38 29 - ร้อยละ 76.32  

2562 63 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย และดนตรีไทยศึกษา) 

2560 11 10 7 - ร้อยละ 70  
2561 16 15 14 - ร้อยละ 93.33  
2562 9 9 9 - ร้อยละ 100 

หลักสูตร ค.บ.(ดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีตะวันตก และดนตรีตะวันตกศึกษา) 
2560 65 55 35 - ร้อยละ 63.64  
2561 44 37 7 - ร้อยละ 81.08  

2562 38 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 
อยู่ระหว่าง 

การรวบรวมข้อมูล 

๔. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด 19 ได้ผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนออนไลน์
หรือวิธีที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น 
วิทยาลัยการดนตรีได้รวบรวมข้อมูลโดยสังเขปดังนี้  

 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิธีการประเมินผล 
1. Application: Line การ VDO Call ผ่านการสาธิตและให้
ค าแนะน า และ Line Group สื่อสารเพื่อแจ้งเตือนการส่งงานต่างๆ 
2. Google Classroom ผู้เรียนใช้ในการดาวโหลดข้อมูล                
การจัดการเรียนการสอน  
3.  Application: Zoom จัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่  
4. Facebook เพื่อให้ค าแนะน าผู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ
Facebook Group กลุ่มปิดส าหรบัการเรยีนกลุ่ม 
 5. Youtube แนะน าคลิปต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา 
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหส้ าหรับผู้เรียน 

1. ก าหนด Test Google Form ภายในเวลาที่ก าหนด 
2. Assignment งาน และก าหนดเวลาในการส่งใน
ระบบของ Google Classroom 
3. การปฏิบัติเครื่องมือเอกโดยการดูพัฒนาการผ่าน 
VDO Call ทั้งทาง Line, Facebook และ Zoom 
4. อัดคลิปการปฏิบัติส่งผ่านช่องทาง Line, Facebook 
Messenger 
5. ลงคลิปในการปฏิบตัิผ่านช่องทาง Youtube 

 

ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ 

1) ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบรรยายนั้นไม่พบปัญหาใด ๆ นักศึกษาส่งงานครบถ้วนตรงตามเวลา  
ที่ก าหนดเมื่อนักศึกษามีความไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชา นักศึกษาจะโต้ตอบกับผู้สอนด้วยการสนทนา  
ใน Application จากการสอนมาเป็นเวลาหนึ่งในระยะที่เกิดโรคระบาดนี้ ท าให้ทราบว่าการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางนั้นมีประโยชน์มากกว่าการนั่งเรียน Online เนื่องจากผู้เรียนจะสนใจ และตื่นเต้นกับวิธีการและ
เทคนิคของ Application ต่าง ๆ จนท าให้สมาธิในการเรียนนั้นเสียไป 
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 2) อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ครบถ้วน 
 3) สัญญาณอินเตอร์เน็ตบางครั้งไม่เสถียร จึงท าให้การเรียนการสอนเป็นไปค่อนข้างล าบาก 
 4) การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี นักศึกษาบางคนไม่มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเองจึงท าให้ขาด 
การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง และไม่ทันเพ่ือน อีกทั้งการเรียนผ่านระบบออนไลน์ การได้ยินเสียงของผู้เรียน 
ทีป่ฏิบัติออกมามีความไม่ชัดเจนเท่าการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียน 
 5) ผู้สอนควรท าคลิปบรรยายทาง Youtube เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าไปฟังบรรยายได้ทุกเวลา 
ที่สะดวก 

๕. การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome - Based Education  
วิทยาลัยการดนตรีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome - Based Education ซึ่งในศาสตร์

ทางดนตรีโดยเฉพาะวิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นการเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  เนื่องจากความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ความสามารถในการฝึกปฏิบัติของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงมีการก าหนด
ผลลัพธ์ของแต่ละเทอม เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียนให้สามารถแสดง 
ให้เห็นเมื่อเรียนจบในภาคการศึกษานั้น ๆ ในวิธีการวัดและประเมินของรายวิชาการปฏิบัติจะประกอบไปด้วย
วิธีที่หลากหลาย และต้องสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ของรายวิชา  โดยมีการแจ้งให้ทุกคนทราบตั้ งแต่ต้น 
ภาคการศึกษา มีการก ากับติดตามผู้เรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นระยะถึงความก้าวหน้าในความสามารถ 
ของผู้เรียน หรือให้ข้อเสนอแนะว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ของรายวิชาที่ก าหนดไว้  

๖. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานภาพรวม 
6.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

1) ขาดบุคลากรสายสนับสนุนงานด้านเอกสาร เนื่องจากวิทยาลัยมีหลักสูตรและ
กลุ่มวิชาเลือกที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานด้านดนตรีในปัจจุบันและมีความเฉพาะเจาะจง  
ทางเครื่องดนตรีเอก ท าให้หลักสูตรมีรายวิชาเป็นจ านวนมากซึ่งส่งผลให้มีอัตราอาจารย์พิเศษจ านวนมากตาม
รายวิชา วิทยาลัยฯ ภาควิชาฯ หลักสูตร จึงต้องรับผิดชอบการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีภาระหน้าที่
มากขึ้น ส่งผลต่อการเรียนการสอน  

2) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีมีกิจกรรมที่ต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม ประกอบกับภาระ 
งานสอน ซึ่งการสอนดนตรีให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทักษะ  จ าเป็นต้องอาศัยการสอน 
โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี ท าให้อาจารย์ที่มีอยู่ต้องท าการสอนมากกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ 
รวมทั้งภาระงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่อนข้างมาก ท าให้คณาจารย์มีภาระรับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ 

3) คณาจารย์ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ทั้งการคุมซ้อมวงดนตรี การคุม
นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ และงานตรวจสอบยืมคืน
ครุภัณฑ ์ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยด าเนินการ  

6.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 1)  จ านวนนักศึ กษามีจ านวนมาก  ( เมื่ อ เปรี ยบ เทียบกับการสอนดนตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) แต่ห้องปฏิบัติการดนตรี สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
เนื่องจากต้องอาศัยอาคารเรียนร่วมกันกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
ปฏิบัติแยกเครื่องมือเอก และจ านวนนักศึกษา 



๘ 
 

 2)  จ านวนนักศึ กษามีจ านวนมาก  ( เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับการสอนดนตรี 
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) แต่จ านวนเครื่องดนตรีไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา 

 3) อาคารเรียนมีการแยกเรียนระหว่างอาคาร 30 คณะครุศาสตร์ และอาคาร 27 
วิทยาลัยการดนตรี ท าให้เมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ที่อาคารใดหรือต้องการฝึกซ้อมที่อาคารใด ต้องขนย้าย 
เครื่องดนตรีไปมาระหว่างตึก ส่งผลให้เครื่องดนตรีช ารุดเสียหาย 

 4) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดตามเวลาท าการ 
ปิดเสาร์อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 5) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจ านวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอ 
ต่อการสร้างความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีไทย 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีที่เพียงพอและเหมาะสม  
ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ท าให้งบประมาณที่ ได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษา  
เป็นจ านวนมากแล้ว ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

6.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย

องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เช่น ความพร้อมของนักศึกษา 
จ านวนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ความเหมาะสมของภาระงานของคณาจารย์ ความเพียงพอเหมาะสมของ
เครื่องดนตรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในแต่ละขั้น เช่น ขั้นที่ 1 จะมีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชามากกว่า 30 รายวิชา เช่น รายวิชาทรอมโบน 1 รายวิชาแซกโซโฟน 1 รายวิชาปฏิบัติ
ระนาดเอก 1 รายวิชาปฏิบัติซอด้วง 1 รายวิชาปฏิบัติปี่ 1 เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในบางวันต้อง
ด าเนินไปถึง 21.00 น. เนื่องจากห้องปฏิบัติการและเครื่องดนตรีไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ได้ในเวลาราชการ ส่งผลให้นักศึกษาและคณาจารย์เกิดความอ่อนล้าจากการเรียนและการสอน 

3) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาค่อนข้างมาก เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง อาจท าให้กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชาอ่ืน 

6.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
การสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด หรือการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าร่วมการประกวดต้องใช้งบประมาณของหลักสูตร ภาควิชา และวิทยาลัยการดนตรี และต้องใช้
เวลาในช่วงเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งต้องท าเรื่องในการขอใช้ห้องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต้องใช้เวลาในการสอนเสริม
อ่ืนมาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโดยมิได้รับค่าตอบแทน 
 

๗. วิทยาลัยมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย หรือจาก
ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังให้ใกล้เคียงกับอัตราก าลังที่พึงมี เพ่ือให้ภาระงานมีความ
เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 

2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักศึกษา เนื่องจากดนตรีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน หากได้รับ  
การสนับสนุนงบประมาณ และจ ากัดจ านวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  



๙ 
 

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาทั้งในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องดนตรี การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี โครงการ/กิจกรรมที่จะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา 

3) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนเพ่ือแบ่งเบาการท างานของอาจารย์ และ
ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมของนักศึกษา การให้บริการดนตรีแก่หน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ตรวจสอบดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4) ควรมีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรี ให้ชัดเจนและ 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานต่างได้รับการจัดสรรอาคารของหน่วยงานที่ชัดเจน  
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถขยายห้อง หรือหาพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว การจัดสรร
ห้องปฏิบัติการดนตรี และห้องซ้อมดนตรีจึงควรได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ และ
ก าหนดเวลาเปิดปิดอาคารให้เอ้ือต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา ซึ่งการจัดสรรพ้ืนที่อาคารเรียนดังกล่าว  
จะแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีห้องส าหรับฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นเลิศและศักยภาพของนักศึกษาด้วย 

5) ควรมีการสนับสนุนการขอรับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน College 
of Music ระดับสากล จากหน่วยงานที่มีความเฉพาะเจาะจงทางวิชาชีพ 

6) ควรมีแนวคิดการการบริหารจัดการเพ่ือสร้างรายได้ เช่น การลงทุนสร้างศูนย์อบรม
บ้านสมเด็จฯ ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะต่าง ๆ มีความประสงค์จะไปอบรม 
ก็สามารถไปใช้บริการได้โดยเก็บค่าธรรมเนียมแบบหน่วยงานภายใน หรือแบบบุคคลภายในส าหรับบุคลากรที่มี
ความประสงค์ไปใช้บริการ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ อีกทั้งยังเป็นการหารายได้โดยเปิดให้
บุคคลภายนอกเช่าใช้ในการอบรมหรือเช่าห้องพักเพ่ือการท่องเที่ยว โดยเก็บค่าธรรมเนียมแบบหน่วยงาน
ภายนอกและบุคคลภายนอก โดยจ่ายค่าบริการเข้าศูนย์อบรมฯ และอาจมอบหมายให้คณะที่เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนแบบ WIL และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย 

7) มหาวิทยาลัยควรเลื่อนการเปิด – ปิด ภาคเรียนให้สอดคล้องกับการเปิด – ปิด ภาคเรียน
ของโรงเรียนสังกัด สพฐ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) เพ่ือความสะดวกในการนิเทศการสอน 

8) ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย และการสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยจะมีวัยรุ่นดื่มสุราและสูบบุหรี่ตามทางเดินสาธารณะ 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
  

1) ขอชื่นชมผลงานทางวิชาการที่ทางวิทยาลัยการดนตรีได้สร้างสรรค์ไว้เป็นจ านวนมาก  
ซึ่งส่งผลดีต่อตัวคณาจารย์และวิทยาลัยการดนตรีเป็นอย่างมากที่สามารถจัดท าต าแหน่งทางวิชาการได้สูงเกิน
ร้อยละ 80 และมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกทีสู่งมากเช่นกัน 

2) ควรวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นตัวช่วยในการค้นหาทางออก
ส าหรับวิทยาลัยการดนตรี เช่น ท าอย่างไรถึงจะได้อัตราก าลังสายสนับสนุน ทางวิทยาลัยการดนตรีอาจใช้แผน 
การวิเคราะห์ปัญหาน าเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือการคิดภาระงานพิเศษของ
อาจารย์ที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงความต้องการ ความจ าเป็นต่อการขออัตราเพ่ิม เป็นต้น รวมไปถึง 
ด้านงบประมาณ ต้นทุนต่อหน่วย การผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยการดนตรีจากการที่ได้ค านวณนั้น สามารถเป็น
หลักฐานยืนยันและน าไปพูดคุยหรือน าเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ซึ่งอาจจะช่วยให้ปัญหาของทาง
วิทยาลัยการดนตรีก้าวไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

3) การยกระดับวิทยาลัยการดนตรีให้เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of 
Music นั้น ควรวิเคราะห์ประเด็นที่วิทยาลัยหรือหลักสูตรต้องพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน และท าการ
ปรับปรุงก่อนขอรับการประเมิน 



๑๐ 
 

4) ควรให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท าให้มาก 
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ น ามาเสริมสมรรถนะบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการต่อไป โดยการเก็บข้อมูลในรูปแบบปลายเปิด ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดที่สามารถน ามาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตได้ 

5) ควรจัดหาผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารของวิทยาลัยเพ่ือลดต้นทุนและเป็นการช่วย
ประหยัดงบประมาณ 

6) ควรเสนอให้วิทยาลัยการดนตรีจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
ตามกฎกระทรวง เพ่ือการด าเนินการของบประมาณต่าง ๆ ในอนาคต 

7) ควรหมั่นส ารวจเครื่องดนตรีตามทะเบียนให้อยู่ครบถ้วนอยู่เสมอ  
  

มติทีป่ระชุม รับทราบ ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี และให้วิทยาลัยการดนตรี รับความเห็น
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไปพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 6.1 ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์ เวลา 
๑. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์  

โรงเรียนสาธิตฯ 
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยการดนตรี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๓. วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะวิทยาการจัดการ 
บัณฑิตวัทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กทม.  
2 โรงเรียน 

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

6. วันศุกร์ที่ 4 กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

7. วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 09.00 – 12.00 น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


