
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที ่๕/2564 
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 0๙.๐0 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  ดร.พลสัณห์    โพธิ์ศรีทอง ประธาน 
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
3. รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ กรรมการ 
4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พิษณุ   บางเขียว เลขานุการ 
7. รศ.สายัณ   พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  อาจารย์ ดร.เพ็ญพร   ทองคำสุก ผู้ช่วยเลขานุการ  
    

เจ้าหน้าที่การประชุม 
1. นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่การประชุม 
2. นางสาวภรทิพย์   พลอาชีพ เจ้าหน้าที่การประชุม 
3. นางสาววรรณฤดี แสงมาศ เจ้าหน้าที่การประชุม 
4. นางสาวภรณ์ทิพย์     สกุลชูชาติ เจ้าหน้าที่การประชุม 
5. นายจักรชัย ตระกูลโอสถ เจ้าหน้าที่การประชุม 
๖. นางสาวประภัสสร   แก้วหาวงษ ์ เจ้าหน้าที่การประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 0๙.๐0 น. 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1) ในหน้า ๑๓ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้ ข้อ ๖. ปรับแก้ไขเป็น “ควรมีเกณฑ์สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในหลาย ๆ ด้านอย่าง
ละเอียด เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะนิสัย เป็นต้น” 

2) ในหน้ า ๑๗ ข้อ ๖. โรงเรียนสาธิตฯ มีผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  
จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมาได้ผลและมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ ปรับแก้ไขข้อความคำว่า “Accoun e-mail” 
เป็น “ e-Mail Account” 



 
 

3) ในหน้า ๑๘ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นดังนี้  ข้อ ๒. ให้เพ่ิมข้อ “๓) ควรทบทวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้ครอบคลุมทุกระดับ” 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/2564 ตามท่ีได้มีการแก้ไข 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  

4.1 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
           (สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) สาขาวิชานาฏยศิลป์ และสาขาวิชาภาษาจีน) 

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดน้ำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานที่สำคญัโดยย่อ (ตามพันธกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม)  

การผลิตบัณฑิต 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจในการดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 20 ปี อันประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาครู การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มี 

อัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งดำเนินงานด้านการการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

๑) งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรในกำกับทั้งสิ้น ๑๘ หลักสูตร และ 

มีนักศึกษาแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 จำนวนนักศึกษา ๗๓ คน 
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

จำนวนนักศึกษา 47 คน 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน

นักศึกษา 257 คน   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน

นักศึกษา 358 คน  



 
 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก) หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2560 จำนวนนักศึกษา 150 คน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน
นักศึกษา 289 คน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )                                    
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวนนักศึกษา 24 คน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 จำนวนนักศึกษา 152 คน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน
นักศึกษา 1๐ คน 

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอิสลาม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2558 จำนวน
นักศึกษา 1๓ คน 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน
นักศึกษา 197 คน 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน
นักศึกษา 397 คน 

หลักสูตรผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

จำนวนนักศึกษา 103 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน

นักศึกษา 163 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน

นักศึกษา 160 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน

นักศึกษา 166 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

จำนวนนักศึกษา 121 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน

นักศึกษา 138 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน

นักศึกษา 170 คน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน

นักศึกษา 167 คน 
 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทุกสาขาวิชา 

เข้าร่วมรับการอบรมและทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร  
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในการดำเนินโครงการอบรม 
และการทดสอบการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ประจำปีการศึกษา 2563 และสำนักคอมพิวเตอร์ 
ในการดำเนินโครงการวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 



 
 

ผลดำเนินงานด้านการวิจัย มีดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิชาการและการวิจัย : กิจกรรมสัมมนาปรัชญา

และศาสนา เรื่อง “ความรู้ ปรัชญา และข่าวปลอมในยุคดิจิทัล” วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการดนตรี อาคาร 27 ชั้น 16 และ อาคาร 27 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4 (2704A) 

ผลดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ 
จากบุคลากรและทรัพยากรที่มีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานทำให้ประชาชนผู้สนใจสามารถนำความรู้เชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและ
สังคมท่ียั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต 

 2. อัตรา/จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีผลภาวะมีงานทำ ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดังนี้  
 สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประชุมความ
คืบหน้ากับประธานสาขาวิชาเป็นระยะถึงยอดจำนวนสมัครของนักศึกษาให้ เป็นไปตามเป้าหมาย  
ที่กำหนดไว้ ใน มคอ. ๒ ของหลักสูตรต่าง ๆ 
 

การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาอังกฤษ 98 99 
ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 34 29 
ภาษาจีน 82 86 
ภาษาไทย 99 35 
นิติศาสตร์ 67 57 
นาฏยศิลป์ 14 13 
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 25 31 
รัฐประศาสนศาสตร์ 82 114 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 8 3 
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 80 52 
อาเซียนศึกษา 7 5 
ภาษาไทย (ค.บ.) 86 93 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 90 94 
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 86 89 
นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 49 70 
รวม 907 870 

 

 อย่างไรก็ตาม ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับเน้นแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากข้ึน 
 



 
 

 ๓. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education  
 ดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกรายวิชาเพ่ือให้มีความมั่นใจและทักษะ
ความสามารถตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนจะไปสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพตามที่กำหนด 
ใน มคอ. 2 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม อาทิ เมื่อนักศึกษาเรียน
รายวิชาภาษาต่างประเทศ จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้น คณะฯ 
เน้นย้ำให้แต่ละหลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบในทุกปีการศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
และวิธีการวัดและประเมินผล  
 ผลดำเนินงานด้านงานบริหารงานทั่วไป  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมาตรการ  
การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid - 19) ในด้านต่าง ๆ เช่น  
 - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 - การจัดโครงการตามแผนงานของคณะ และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
 - การปฏิบัติงานของบุคลการ (Work from Home , Work at Home) 
 - การประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
 - การจัดสวัสดิการเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากรในคณะ  
 คณะได้จัดโครงการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การให้ความรู้ 
ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือความโปร่งใส และกำหนดให้มีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น 
ในการรณรงค์และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิด  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงาน  
ในหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
ให้สูงขึ้น ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการบริหาร
จัดการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : การให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต เพ่ือปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการบริหารคณะ  (กบค.)  
และคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดการยอมรับ 
และเชื่อมั่นในหลักการวิธีการป้องและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของหน่วยงานที่ได้วางไว้ และเป็นไปตามเป้าหมาย 

๔. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Online จากสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ผ่านมาได้ผล
ดังนี้ 

1. ความไม่สะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ซึ่งมีความหลากหลายและเกิดความยุ่งยาก
สลับซับซ้อน จำเป็นต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งาน เช่น Facebook/Line/Teams/Google classroom   

2. นักศึกษาบางส่ วนมีปัญหาในการเข้าถึ งอุปกรณ์ที่ จำเป็น  เช่น คอมพิวเตอร์  
โทรศัพทม์ือถือ และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 



 
 

3. การเรียนการสอนเนื้อหาการสอนในการถ่ายทอดได้ ไม่เหมือนในห้องเรียนปกติ  
ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

4. การจัดสอบและการประเมินผล เนื่องจากจำเป็นต้องออกข้อสอบทางออนไลน์  
ซึ่งอาจเกิดปัญหาการคัดลอกข้อสอบ โดยเฉพาะข้อสอบประเภทอัตนัย ซึ่ งส่งผลต่อความเที่ยงตรง  
ต่อการประเมินผล 
 ๕. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ มีดังนี้ 
  ๕.1 ด้านทรัพยากรบุคลากร  
   ขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนด้านงานเอกสาร งานสารบรรณ งานโสตทัศนศึกษา 
(กราฟกิ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  ๕.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
   ด้านสถานที่     
 - สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่จัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ครบถ้วน สัญญาณอินเตอร์เน็ตบางครั้งไม่เสถียร จึงทำให้การเรียนการสอน
เป็นไปค่อนข้างลำบาก  
 - ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา และความต้องการของนักศึกษา  
 - อาคารเรียนมีการแยกเรียนกันระหว่างอาคาร ๒๗ อาคาร ๓ อาคาร ๑๒  
 - จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ  
 - ห้องสุขา ทั้งชายและหญิงไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษารวมถึงการรักษาความสะอาด  
 - สภาพแวดล้อมภายในอาคารของห้องเรียน เช่น แอร์ ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่พร้อมใช้งาน
เท่าท่ีควร 
 ด้านงบประมาณ  
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาตามจำนวนนักศึกษานั้นไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งโครงการทุกโครงการ/กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
ในการสนับสนุนให้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เกิดข้ึน 
 ๖. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 
  ๖.1 การจัดสรรอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับภาระงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพ 
การปฏิบัติงานจริง 
  ๖.2 ควรจัดสรรอัตรากำลังสายสนับสนุน เพ่ือแบ่งเบาการทำงานของคณาจารย์ 
  ๖.3 ควรจัดสรรในส่วนของอาคารเรียนให้ชัดเจน 
  ๖.4 ควรเพ่ิมจุดสัญญาณและอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการใช้ wifi เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) โดยทางสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ได้นำเสนอแนวทางและผลการ
ดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 
 



 
 

1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖๐ ๙0 9๑ จำนวน 91 คน 

ร้อยละ 100 
จำนวน 82 คน 
ร้อยละ 90.10 

จำนวน 80 คน 
ร้อยละ 88.88 

๒๕๖๑ ๙0 ๙๓ - จำนวน 93 คน 
ร้อยละ 100 

จำนวน 89 คน 
ร้อยละ 95.69 

๒๕๖๒ ๙0 ๖๖ - - จำนวน 66 คน 
ร้อยละ 100 

รวม 270 ๒๕๐ จำนวน 91 คน 
ร้อยละ 100 

จำนวน 175 คน 
ร้อยละ 64.81 

จำนวน 235 คน 
รอ้ยละ 87.03 

 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7  ของหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา 2561 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชารับนักศึกษาด้วยระบบ 
TCAS จำนวน 66 คน สาเหตุของยอดรับไม่ตรงตาม มคอ.2 เนื่องจากสาขาวิชาขาดอัตรากำลังสืบเนื่อง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาได้ลาออก จึงส่งผลถึงภาระงานสอน ซึ่งเป็นเหตุผลที่รับนักศึกษาไม่ตรงตามจำนวน 
ที่ระบุใน มคอ.2 ส่วนเหตุผลของนักศึกษาในระดับชั้นปี อ่ืนอัตราลดลงเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์  
ในการศึกษาต้องออกไปหางานทำก่อน  ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5,762,000 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,576,000 บาท 

๓. จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

256๐ 256๑ 256๒ 
256๐ ๙๑ จำนวน ๑ คน  - - 
256๑ ๙๓ ร้อยละ ๑.๐๙ - จำนวน 3 คน 

ร้อยละ 3.22 
256๒ ๖๖ - - จำนวน 2 คน 

ร้อยละ 5 
รวม ๒๕๐ จำนวน 1 คน - จำนวน 7 คน 

ร้อยละ 2.80 
 

หมายเหตุ ระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของหลักสูตร และรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7  ของหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา 2561 
 
 
 

๔. อัตราภาวะการได้งานทำใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
 



 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  

หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  

หลังสำเร็จการศึกษา 
2561 70 53 37 81.08 

2562 88 66 56 86.15 
หมายเหตุ  ระบุข้อมลูที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 

 

๕. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2561 70 35 4.41 
2562 88 47 53.41 

หมายเหตุ  ระบุข้อมลูที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองใน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
 

๖. ผลงานเด่น / ความภาคภูมิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 
 ๖.๑ นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์  ได้รับรางวัลความประพฤติดีประจำปี 2562  
โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสามพระยาวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร และการแข่งขันร้อยกรองระดับอุดมศึกษา ประเภทกลอนสด จัดโดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทั้งยังได้รับทุนเรียนดีและมีใจรักภาษาไทย เนื่องในงานวันยุวกวีครั้งที่ 
42 จัดโดย สโมสรยุวกวี  สมาคมเทพศรีกวีศิลป์  ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ ยว 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬากรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
ดินแดง 
 ๖.๒ นายราม แสงมณี  ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด 
“เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพ้ืนบ้าน รุ่งที่ 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ อำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 ๖.๓ นางสาวดวงใจ ใจสูง ผ่านการคัดสรรรอบแรก บทวิจารณ์นวนิยาย เรื่อง  
เกาะล่องหน ของเกริกศิษฎ์พละมาตร์ (บทวิจารณ์  โดยดวงใจ ใจสูง) ได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
“ดวงใจวิจารณ์” www.duangjaivijarn.com จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับเพจดวงใจ
วิจารณ์ โดยได้รับรางวัลชมเชย 17 กรกฎาคม 2563 
 ๖.๔ นางสาวชุติกาญจน์ ผิวเหลือง ได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “ดวงใจ วิจารณ์” 
www.duangjaivijarn.com จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับเพจดวงใจวิจารณ์ โดยได้รับ
รางวัลชมเชย 17 กรกฎาคม 2563 
 (หมายเหตุ ระบุข้อมูลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือปีการศึกษา 2562)  
 
 
 
 



 
 

 7. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ๗.๑ ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน) 
 สาขาวิชามีอาจารย์เกษียณ 1 คน ในปี 2563 ทางสาขาวิชาจึงทำเรื่องจ้างเป็นรายปีต่อ
โดยหักเงินจากสาขาวิชาในการจ้าง  เหตุที่ยังต้องจ้างอาจารย์เป็นรายปีต่อไปเนื่องจากสัดส่วนของอาจารย์
ทั้งหมดในสาขาแม้ว่าจะได้อนุมัติอาจารย์งบประมาณแผ่นดินมา 1 อัตราแต่เมื่อเทียบกับจำนวนรับนักศึกษา 
ก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา และอาจมีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาในปีต่อ ๆ ไป เพราะสาขาวิชาไม่มี
กำลังคนเพียงพอที่จะดูแลในการออกนิเทศก์และดูแลการทำบัณฑิตนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวม
ไปถึงด้านการสอน   การดูแลและการพัฒนานักศึกษาในทุกด้านอาจดูแลไม่ทั่วถึงเมื่อเทียบกับสัดส่วนอาจารย์
ที่มีในปัจจุบันทำให้สาขาต้องใช้งบประมาณไปกับการจ้างอาจารย์รายปีด้วย 
 ๗.๒ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 ด้านสถานที่ขณะนี้สาขาวิชายังมีปัญหาในเรื่องระบบแอร์ซึ่งมีน้ำหยดตลอดเวลาเกรงว่า
จะทำให้ผนังและพ้ืนห้องปฏิบัติการเสียหายรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และ  
พ้ืนกระเบื้องที่ร่อนออกเป็นแผ่น ๆ จากพ้ืนอาคารซึ่งได้แจ้งทั้งคณะที่ดูแลอาคาร 30 และฝ่ายอาคารสถานที่
แต่ก็ยังไมไ่ด้ดำเนินการและยังมีปัญหาติดขัดเรื่องงบประมาณในการที่จะนำมาปรับปรุงต่อไป 
 ๗.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาได้อัตราเป็นงบประมาณแผ่นดินมา 1 อัตรา  
แต่เมื่อคำนวณสัดส่วนอาจารย์กับแผนรับที่ตั้งไว้ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตามเกณฑ์คุรุสภา แต่เพ่ือให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมไปถึงการทำกิจกรรมหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการจัดการเรียน  
การสอนหรือการพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสาขาวิชายังต้องจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ิมเติมอยู่ทุกภาคเรียน 
 ๗.๔ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 นักศึกษาสาขาภาษาไทย (ค.บ.) มาจากการคัดเลือกและได้รับความนิยมจากผู้สมัคร
จำนวนมากมาอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งสาขาวิชายังสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการแข่งขันการเปิดรับนักศึกษาอย่างหลากหลายทำให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียน
แล้วมีโอกาสหรือทางเลือกให้เปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ยนมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นจึงมีส่วนให้นักศึกษา  
มีอัตราการคงอยู่ที่ไม่คงที่มากข้ึนซึ่งมีผลกระทบกับทางสาขาด้วยเช่นกัน 
 ๗.๕ ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอ่ืน เพ่ือการจัดการศึกษา 
 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการพัฒนาผู้เรียนและด้านบริการสังคม 
ที่เป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี  
แต่ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โควิด 19 จึงทำให้การประสานงานภายนอกการบริการวิชาการหรือแม้แต่  
การออกฝึกประสบการณ์ในขั้นต่าง ๆ ก็มีอุปสรรค์ในการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ไปด้วยเช่นกัน 
  ๘. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝ่ายบริหาร คือ ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนการจ้างอาจารย์ที่เกษียณไปแล้วแต่ยังสามารถ 
ทำประโยชน์ให้กับสาขาวิชาได้เท่าเทียมกับอาจารย์ประจำ โดยช่วยในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคนละครึ่ง 
กับทางสาขาวิชา เพ่ือให้สาขาวิชามีกำลังคนและมีกำลังทรัพย์ในการพัฒนาสาขาวิชาในทุกด้านเพียงพอ  
ที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในสาขาวิชานาฏยศิลป์ โดยทางสาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน ดังนี้ 



 
 

 ผลงานเด่น / ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ของหลักสูตร 
 ๑. ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย  
 ๑.๑ นักศึกษาได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียน
อินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 
 ๑.๒ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก นายณฐ์ชญา ฟ้ากลาง  
ผู้สร้างสรรค์การแสดงชุด “นายใน” ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในมหกรรมการแสดงนานาชาติ ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ (Dance Xchange on air 2020) “นายใน” ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากวรรณกรรม มุ่งเน้นการนำเสนอความสามัคคีในการนำกีฬาจากฝั่งตะวันตกเข้ามาเป็นสื่อกลางในการ
ออกแบบการแสดง นำเสนอผ่านนาฏยศิลป์ร่วมสมัย การได้รับคัดเลือกเพ่ือนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ  
ในครั้งนี้เป็นการสืบสาน ต่อยอดผลงานของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการพิสูจน์ถึงระดับมาตรฐานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย 
มหกรรมการแสดง Dance Xchange on Air 2020 ถือเป็นมหกรรมการแสดงที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จัดโดยกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
 ๑.๓ นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขัน Open Team Cheer 
Freestyle Pom Double ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 
 ๑.๔ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากการแข่งขัน A.T.O.D. International Dance Competition 
2021 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 การแข่งขันระดับ International โดยมีเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7 
ประเทศ ดังนี้  1.) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขัน Open age Comtemporary Grop โดย  
นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นายสุรชัย นิลขลัง และนางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาชันปีที่ 3 
2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1 จากการแข่งขัน Open age Contemporary Solo โดย นายณัฐวุฒิ   
หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4  3.) รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Open age Jazz Solo โดย นางสาวอริสรา 
ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 ๑.๕ The Creation of Contemporary Dance through Poachangkapit Chant in 
The 1 st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020 December 16 , 2020 at 
the Auditorium of Language and Computer Center. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 
University. (International) 
 ๑.๖  ได้รับคัดเลือกเพ่ือนำเสนอ         "การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวด
โพชฌังคปริตร" ในมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 The 2nd National Creative Work 
Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020 ในการคัดเลือกให้การแสดงชุดนี้
ได้เผยแพร่ในระดับชาติ 
 ๑.๗ นักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563 ลงแข่ง 5 รายการ ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รายการ 
 ๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ได้รับเชิญจากสำนักวัฒนธรรมฯ 
เข้าร่วมบรรยายและอบรมครูกทม. ผ่านโครงการเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร 
 ๑.๙ นักศึกษาความรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน TNCC Leading 
and Dancing 2020 ลงแข่ง 3 รายการ ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รายการ 



 
 

 ๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ได้รับเชิญจากสถาบัน KPN  
ให้เป็นวิทยากรในการอบรมครูจากสถาบัน KPN ทั่วประเทศ ในโครงการ KPN DANCE Workshop 2020 
 ๑.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ได้รับเชิญให้เป็น 1 ในวิทยากร
จากประเทศไทยในการสัมมนา THE FUTURE OF CI ในบริบทของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วม 15 ประเทศ 
ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 
 ๑.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ได้รับเชิญจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
นครราชสีมาเพื่อเป็นกรรมการในการแสดงผลงานของนักศึกษา 
 ๑.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
ให้แก่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศว เสมาชัย ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์  
ทำสกู๊ปสารคดีนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 - เรียนเต้นต่อท่ีประเทศเกาหลีใต้ กับ ดร. ธนกร สรรย์วราภิภู 
 - ARROW STORY | Ep.3 ความหมายของคำว่า ครู ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู 
 - DANCE | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู (ไมค์) | WHY TO KNOW 
 - ARROW STORY | Ep.6 ยอมรับ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู   
 ๑.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย ได้ตีพิมพ์บทความในวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ เรื่อง Forms and Concepts Used in the Creation of a Dance: She 
Tells through the Creative Process Based on the Post-Modern Dance Concept. (TCI 2) ปีที่ 15 
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ เรื่อง การบริหาร
จัดการแสดงนาฏยศิลป์ กรณีศึกษา: โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครั้งที่ 6 (TCI 2) ปีที่ 15 ฉบับที่ 
1 (มกราคม-เมษายน 2563) บทความวิชาการ เรื่อง รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตและสัดส่วนกับนาฏยศิลป์  
ลงวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) TCI 1 
 ๒. ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.กชกร ชิ ตท้วม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมชวัชร์พสูริ จันทร์แดง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย 
 ๒.๑ รางวัลไทย หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย  
รางวัลนวัตกรรมท้องถิ่น ด้านส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “โครงการรอยขลุ่ยลาวบางไส้ไก่” 
 ๒.๒ รอยลาว ขลุ่ยบางไส้ไก่ เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านลาวสู่มหกรรมการ
แสดงนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (Dance Xchange on air 2020) 
 ๒.๓ Laos Impreession in The 1st International Symposium on Creative Fine 
Arts (ISCFA) 2020 December 16, 2020 at the Auditorium of Language and Computer Center. 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. (International) 
 ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ชิตท้วม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในกิจกรรม 
Thailand Research Expo : Symposium 2020 ภาคบรรยาย เรื่อง “นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ” 
จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 ๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  
ในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ภาคบรรยาย เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
ชุด ชีเทลส์... ผ่านแนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



 
 

 ๒.๖ นำเสนอผลงานระดับชาติ ชุด รอยลาว ขุล่ยบางไส้ไก่ ใน “มหกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และรอยลาว  
ขุล่ยบางไส้ไก่ ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 
 ๓. ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง 
 Rungsawang, E. (2 0 2 0 , Dec). Creative Dance Project: The Purple Orchid Tree 
(CHONG-KHO-SRISOMDEJ). In The Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat 
Phranakhon Si Ayutthaya University (Ed.), The 1 sh International Symposium on Creative Fine Arts 
(ISCFA) 2020. (p.38).  
 ๔. ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ อาจารย์ยุทธนา อัครเดชาณัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ รุ่งสว่าง และอาจารย์ไกรสร จันทร์น้อย  
 รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563  
“รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 

สาขาวิชาภาษาจีน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษาจีน โดยทางสาขาวิชาภาษาจีน ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ

ใน มคอ. 2 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ ๖0 ๖๑ ร้อยละ ๙๐.๒ ร้อยละ 9๔.๕ ร้อยละ ๙๘.๑ 
๒๕๖๒ ๖0 ๙๕ - ร้อยละ ๙๒.๖ ร้อยละ ๘๔.๑ 
๒๕๖๓ ๖0 ๘๒ - - ร้อยละ ๙๖.๓ 
รวม ๑๘๐ ๒๓๘ ร้อยละ ๙๐.๒ ร้อยละ ๘๙.๗ ร้อยละ ๘๕.๓ 

 

2. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรตามข้อมูล มคอ.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จำนวนนักศึกษา(คน) ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

ค่าใช้จ่าต่อหัวในการผลิตบัณฑิต (บาท) ๓๑,๔๓๓ ๓๓,๕๙๖ ๓๑,๐๖๔ ๓๑,๕๖๔ ๓๒,๓๑๕ 

   
 
 
 



 
 

3. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Drop out) ของหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

 

 

4. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 2558 ๔๘ ๒๕ / ๕๒.๑ ๑๑ / ๒๒.๙ ๑ / ๒.๑ 

ปีการศึกษา 2559 ๘0 - ๓๖ / ๔๕  ๐ / ๐ 

ปีการศึกษา 25๖๐ ๙๒ - - ๕๔ / ๕๘.๗ 
 

5. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ทีส่ำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ตอบแบบ

สำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จ

การศึกษา 
๒๕๖2 ๖๑  ๒๑ ๕ ๒๓.๘ 

 

6. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิต 

ที่ได้รับการประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 

๒๕๖๒ ๖๑ คน ๒ คน 4.๓๓ 
 

 7. ผลงานเด่น / ความภาคภมูิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นางสาวลูกข้าว มีแก้ว BSRU Royal Trophy Chinese Speech 
Competition 2021 

อ ยู่ ร ะห ว่ า งก า ร แ ข่ งขั น  แ ล ะ 
มีกำหนดการเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กำหนด ณ วันที่ รายงาน เนื่องจาก

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา /ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out)  

ในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ ๖๑ ๙.๘ ๕.๕ ๑.๙ 

๒๕๖๒ ๙๕ - ๗.๔ ๑๕.๙ 

๒๕๖๓ ๘๒ - - ๓.๗ 

รวม ๒๓๘ ๙.๘ ๑๐.๓ ๑๔.๗ 



 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 

๒ นายนราศักดิ์ ทาอ้ัว BSRU Royal Trophy Chinese Speech 
Competition 2021 

อ ยู่ ร ะห ว่ า งก า ร แ ข่ งขั น  แ ล ะ 
มีกำหนดการเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กำหนด ณ วันที่ รายงาน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 

หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

8. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์ / สายสนับสนุน)  

๑.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจเรียนภาษาจีน 
เป็นจำนวนมากทั้งภายใน - นอก สาขาวิชา ทำให้สาขาวิชาจะต้องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก 
ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาและรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบมากเป็นปกติอยู่แล้ว และในขณะเดียวกันนั้นจะต้อง
รับผิดชอบในการสอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์
ในสาขาวิชามีภาระงานสอนที่นอกเหนือวิชาเอก หากว่ามหาวิทยาลัยจะจัดหาอาจารย์ที่รับผิดชอบสอนเฉพาะ
วิชาศึกษาทั่วไปมาสนับสนุนในส่วนนี้จะเป็นการดี หรือมีงบประมาณที่เหมาะสมเป็นค่าตอบแทนให้คณาจารย์
ในสาขาที่รับสอนนอกเหนือจากภาระงานในสาขา และผ่อนปรนประกาศเงื่อนไขเรื่องค่าตอบแทนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยไม่ให้อาจารย์ต้องสอนเกินภาระงานไปอย่างสูญเปล่า 
หรือไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการในระยะยาว 

๑.๒ เนื่องจากสาขาวิชามีจำนวนนักศึกษาค่อนข้างมาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดูแลให้บริการนักศึกษา และสนับสนุนการทำงานของคณาจารย์ในสาขาวิชาให้คล่องตัวมากขึ้น หลักสูตร  
ควรจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตร เพ่ือแบ่งเบาภาระงานด้านเอกสารต่าง ๆ ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายใน - นอก และการประสานงานกันนักศึกษา ซึ่งจะทำให้คณาจารย์มีเวลาในการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิชาการ รวมไปถึงการดูแลนักศึกษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

2. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ  
เนื่องจากจำนวนนักศึกษาตลอดหลักสูตรนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก ทำให้ พ้ืนที่  

ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาจีน  
มีจำนวนหนังสือน้อยและไม่หลากหลาย จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในการขยายหรือปรับปรุงพ้ืนที่ 
ให้เหมาะสม และจัดซื้อหนังสือ สื่อและโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีประสิทธิภาพ ห้องสอนออนไลน์ ให้มีจำนวนเหมาะสม
สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชา  

๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019 ทำให้การ

จัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องปรับสู่รูปแบบออนไลน์ทั้งระบบ ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนต้องปรับตัว
ให้ทันสถานการณ์ การเรียนสอนออนไลน์นั้นประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่อาจมี
ข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์หรือระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับความรู้ได้ไม่ดีเท่ากับ
คนอ่ืน อีกทั้งเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ บนพ้ืนฐานความเชื่อมั่นในศักยภาพและ
จรรยาบรรณของคณาจารย์ เชื่อว่าคณาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
เป็นอย่างดี เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นทั้งในรูปแบบปกติ หรือจะรูปแบบออนไลน์ 



 
 

หลักสูตรจะต้องเพ่ิมเติมกระบวนการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่ดี ทำให้หลั กสูตรสามารถ 
ทราบถึงปัญหาที่พบในแต่ละปีการศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 

4. ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ในขณะนี้หลักสูตรได้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ 

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง หากหลักสูตร 
มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีจุดมุ่ งหมายในการเรียน อาทิ  การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้  
เชิงวิชาชีพตามที่ผู้เรียนสนใจ จะทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๕. ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน / ส่วนงานอื่น เพื่อการจัดการศึกษา 
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรน่ า – 2019  

การประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนงานอ่ืน เพ่ือจัดการศึกษานั้น ส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ระบบ
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่แบบระยะสั้น หากมหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาระบบปฏิบัติของส่วนงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นออนไลน์ทั้งระบบ ก็จะทำให้การบริหารจัดการทั้งบุคลากรสายวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุน
ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาก็จะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

9. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 

งบประมาณเพ่ิมเติมในการขยายพ้ืนที่และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักศึกษาและ
คณาจารย์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตร
กำหนดไว้   เนื่องจากสาขาวิชาภาษาจีนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาในประเทศจีนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ภายใต้เงื่อนไขวามสมัครใจและความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา ซึ่งก็มีนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดี แต่ขาดความพร้อมด้านทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษา หากหลักสูตรได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ไปเล่าเรียนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในประเทศเจ้าของภาษา ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจและแรงจูงใจ
ต่อการเรียนรู้ และทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนภาษา เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนมาก
ยิ่งขึ้น 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

1. ขอชื่นชมการประชาสัมพันธ์ของคณะที่สามารถทำให้มีจำนวนของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
2. ขอชื่นชมการบริหารจัดการของคณะที่มีความชัดเจนมาก โดยการบูรณาการในเรื่องของ

การบริการวิชาการทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ การวิจัย งานวิชาการต่าง ๆ ศิลปวัฒนธรรม จากการใช้ศาสตร์
ของคณะสร้างให้โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์  

3. ควรมีนโยบายช่วยนักศึกษาไม่ให้ลาออกกลางคัน 

4. ควรมีการวางแผนที่ จะทำผลงานร่ วมกันระหว่างนักศึกษาและการทำผลงาน 
ทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือสร้างนักศึกษาที่มีลักษะเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
เมื่อจบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. ควรมีแนวทางการยุบ ควบ รวม หลักสูตรหรือแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย   

6. ควรมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่ต่อยอดส่งเสริม สืบสานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

7. ควรพัฒนาตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์เป็นเชิงผลลัพธ์หรือเชิงคุณภาพให้มากขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้ส่วนมากร้อยละ ๘๐ เป็นเชิงปริมาณ 



 
 

8. ควรแสวงหาความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต
ให้มากยิ่งขึ้น 

๙.ควรทำวิจัยค้นคว้าเพ่ือหารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Learning) ซึ่ งในอนาคตอาจจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก อันจะทำให้ เกิดผลลัพธ์  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ้

9. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือดูแลการผลิตครูของคณะต่าง ๆ ที่อยู่แยกคณะกันนั้นให้มีความเป็นครู  โดยกำหนดสมรรถนะความเป็นครู
ตามเงื่อนไขท่ีสภาวิชาชีพคครู คุรุสภา กำหนดไว้ และให้หลักสูตรครูของทุกคณะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภา
ที่ต้องสร้างวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูภายใต้เงื่อนไขเหมือนกัน 

10. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยก่อนที่จะส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น 
ควรผ่านตัวชี้วัดของคณะกรรมการชุดดังกล่าวในข้างต้นก่อน 

11. ควรมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ครู ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้จริง เพ่ือนำมาปรับปรุงคุณลักษณะที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างแท้จริงในทศวรรษใหม่ เช่น การมีจิตอาสา 
ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ การเสียสละ อดทน การตรงต่อเวลา เป็นต้น  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และหลักสูตรโดดเด่นสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) สาขาวิชานาฏยศิลป์ และสาขาวิชาภาษาจีน 

4.2 การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี 
(สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา สาขาวิชาดนตรีตะวันตก) 

 

สรุปเรื่อง 
 

  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี โดยทางวิทยาลัยการดนตรี 
ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
  1. ผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา (ปีท่ีผ่านมา) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
๑. มีการถ่ายทอดหลักการ PDCA ให้แก่นักศึกษาเพ่ือนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม  

ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และทำการสรุปผลของแต่ละโครงการเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนปีต่อไป 
๒. จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับศาสตร์  

ด้านดนตรี เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
๓. จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลที่สอดคล้องกับศาสตร์ด้านดนตรี 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

วิทยาลัยการดนตรีได้จัดกิจกรรมและโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ผลิตผลงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล และ
สามารนำผลงานที่เผยแพร่ไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 



 
 

๑. จัดกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานด้านการวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการพี่เลี้ยง กำหนดตัวชี้วัด ทำให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ 

๒. ทบทวน/ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่สอดคล้อง 
กับตัวชี้วัดแผนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรี 

๓. วิทยาลัยการดนตรีได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพ เพ่ือการผลิตผลงาน และเผยแพร่ในฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ ทั้ง ISI หรือ SCOPUS 

๔. ส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ที่ เกี่ ยวข้องกับการนำงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ไปสู่การหารายได้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
๑. วิทยาลัยการดนตรีได้จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงาน 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสำนักงาน ประจำปีการศึกษา 
2563 และมีการปรับปรุงโครงการ ดังนี้ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Online และ Onsite ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันและอนาคต โดยทำแผนรองรับรูปแบบการจัดโครงการทั้ง 2 รูปแบบในการนำเสนออนุมัติโครงการ 
เพ่ือไม่ให้มีการดำเนินการขออนุมัติโครงการซ้ำซ้อน 

- มุ่งเน้นการจัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในช่องทาง Facebook/Youtube  
โดยคณาจารย์ที่มีผลงานเป็นนวัตกรรมคลิป (Clip) การสอนหรือเผยแพร่ความรู้ ซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการ
เผยแพร่ช่องทางของวิทยาลัยตาม Platform ดังกล่าวเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง 

- การจัดหารายได้จากการจัดโครงการ โดยมุ่งเน้นการสอนการให้ความรู้แบบชุดข้อมูล
ความรู้ออนไลน์ การอบรมเก็บชั่วโมงแบบ Mooc เพ่ือสามารถนำมาใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนดนตรี 
ในระดับปริญญาตรีได้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตของรายวิชาได้ 

๒. พัฒนากิจกรรม/โครงการด้านบริการวิชาการให้ครอบคลุมพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

๒.๑  การจัดกิจกรรม/โครงการในเขตพ้ืนที่ ครอบคลุมตามเขตพ้ืนที่ บริการ 
ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

      โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการครอบคลุมจำนวน 5 เขตพ้ืนที่   คิดเป็นร้อยละ 
31.25 จากจำนวนพ้ืนที่ทั้งหมด 16 เขต โดยมีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมและโครงการไม่น้อยกว่า 
8 เขตพ้ืนที่ คดิเป็นร้อยละ 50 จากจำนวนพ้ืนที่ให้บริการที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 16 เขต 

๒.๒ จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือหารายได้ทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ Online และ Onsite  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  

    - เชิงปริมาณ ที่มีการจัดโครงการรายได้จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ซึ่งต้อง
ดำเนินการการจัดโครงการรองรับทั้ง 2 รูปแบบ (Online/Onsite) และดำเนินการหารายได้ไม่น้อยกว่า  
1 โครงการหรือ 2 กิจกรรมข้ึนไป ซึ่งจากผลการดำเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมรายได้แบบ Online ทำให้
มีการขยายเขตพ้ืนที่ไปภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้มากกว่าจัดแบบ Onsite เนื่องจากผู้เข้าอบรมในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ต้อง
เดินทางมาอบรมด้วยตนเอง 

   - เชิงคุณภาพ ในโครงการที่จัดขึ้นจะต้องได้รับการประเมินผลคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 ขึ้นไป หรือในระดับดีขึ้นไป และเพ่ิมเติมการสำรวจความต้องการ  
ในการจัดอบรมให้สอดคล้องต่อความต้องการในเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมต้องการ 

 



 
 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๑. นำงานศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการณ์กับการวิจัยทางถิ่นโดยการใช้บทเพลงและ 

การสร้างเครื่องดนตรี (ขลุ่ย) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนอำเภออู่ทอง 
๒. จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

เช่น โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพ่ือชุมชน กิจกรรมอบรมดนตรีไทย กิจกรรมอบรมวงโยธวาทิต โดยเชิญ
โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีดูแลของมหาวิทยาลัยมาเข้าร่วมกิจกรรม 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
๑. พัฒนาตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

รวมทั้งมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือนำไปสู่การเทียบเคียงกับสถาบันดนตรีอื่น 
๒. พัฒนาตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยที่มีความท้าทายโดยอยู่ระหว่างการนำเข้าท่ีประชุมในระดับ

ต่าง ๆ ต่อไป 
 ๒. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของคณะ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  ๒.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน)  
   ๑) บุคลากรมีความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบทั้งในส่วน
บุคคลและส่วนรวมไม่มากเท่าที่ควร 
  2) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีมีกิจกรรมที่ต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม การประสานงาน  
ทำให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีภาระรับผิดชอบค่อนข้างมาก  
 3) อัตราอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่  
มีภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการควบคุมดูแล  
การฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 4) อัตราอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการสร้างความเป็นเลิศเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเครื่องดนตรี และการเพ่ิมจำนวนหลักสูตร เช่น ดนตรีสำหรับเด็ก ดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ จิตวิทยาดนตรี 
หรือหลักสูตรนานาชาติ   
 ๕) อัตราเจ้าหน้ าที่ สายสนับสนุนไม่พอเพียงต่อการดำเนินงาน เนื่ องจาก 
ต้องรับผิดชอบภาระงานเช่นเดียวกับหน่วยงานระดับคณะหน่วยงานอ่ืน แต่มีภารกิจเพ่ิมจากหน่วยงานอื่น เช่น 
การควบคุมนักศึกษาไปร่วมแสดงดนตรีตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนขอความอนุ เคราะห์   
การตรวจสอบการยืมคืนเครื่องดนตรีที่มีหลายพันรายการ 
  ๒.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
  ๑) อาคารสถานที่ไม่เพียงพอและไม่เป็นเอกภาพ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ ได้แก่  

 ๑.1) ห้องเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติไม่เพียงพอ และต้องใช้ห้องตามที่มีเพ่ือรองรับการเรียนการสอนไปพลางก่อน  
 1.2) ห้องสำหรับการฝึกซ้อมสำหรับนักศึกษาทั้งในลักษณะของการฝึกซ้อมเดี่ยว
ส่วนบุคคลและซ้อมรวมวงดนตรีไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ต้องซ้อมบริเวณทางเดิน และหน้าลิฟต์ 
และส่งเสียงรบกวนแก่การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่อยู่ในบริเวณนั้น 
 1.3) สถานที่ สำหรับจัด เก็บ เครื่องดนตรี ไม่ เพี ยงพอ และไม่ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับชนิดของเครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาเป็นพิเศษ  
หรือห้ามเคลื่อนย้าย ส่งผลให้เกิดความเสียหายและสูญหาย  



 
 

 2) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดตามเวลา 
ทำการ ปิดเสาร์-อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 3) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจำนวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอ 
ต่อการสร้างความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี โครงการ/
กิจกรรมที่จะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีที่ เพียงพอและเหมาะสม  
ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ทำให้งบประมาณที่ได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจำนวน
มากแล้ว ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 
  ๒.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 ๑) การจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติมีข้อจำกัด เนื่องจากอาคาร
สถานที่ไม่เพียงพอ 
 2) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาค่อนข้างมาก เพ่ือให้นักศึกษาได้ เรียนรู้  
จากประสบการณ์จริง อาจทำให้กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชา และบางครั้งเมื่อต้องขอเวลาเรียน 
จากอาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตรในรายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ก็จะทำให้ผู้สอนอาจเกิดข้อสงสัย 
ว่าเหตุใดจึงต้องร่วมกิจกรรมเสริมรายวิชาในเวลาเรียน ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการบริการ
วิชาการตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนประสานงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง  
ของมหาวิทยาลัย 
 3) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในด้านการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี พบว่า
มีอุปสรรคในด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนปฏิบัติ อีกทั้งผู้เรียนบางคนไม่มีเครื่องดนตรีส่วนตัว 
จึงไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ จึงต้องมอบหมายงานในลักษณะอ่ืนทดแทน จึงยังไม่สามารถ  
ทำการประเมินผลของรายวิชาปฏิบัติได้ในบางรายบุคคล และสถานที่ในการเรียนวิชาปฏิบัติไม่เอ้ืออำนวย เช่น 
ผู้เรียนอยู่หอพักจึงเป็นการรบกวนห้องข้างเคียง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างเต็มที่   
 ๒.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
   1) การสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด หรือการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประกวดต้องใช้งบประมาณของหลักสูตร/วิทยาลัย และต้องใช้เวลาในช่วงเสาร์
อาทิตย์ ซึ่งต้องทำเรื่องในการขอใช้ห้องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต้องใช้เวลาในการสอนเสริมอ่ืน 
มาเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อ  
 1.1) หลักสูตร/วิทยาลัยมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายจ่ายประจำ 
 1.2) นักศึกษาต้องเดินทางมาเข้าร่วมการฝึกซ้อม และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 1.3) อาจารย์ต้องเสียสละงานสอนเสริมอ่ืนเพ่ือมาฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา  
  2) คุณภาพของผู้ เรียนอยู่ในระดับดี เนื่องจากวิทยาลัยการดนตรีเปิดโอกาส 
แก่ผู้เรียนทุกคน โดยคำนึงถึงศักยภาพที่สามารถไปต่อได้และความมุ่งมั่นของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อด้านดนตรี 
โดยเชื่อว่าผู้ที่มีความมุ่งม่ันในการเรียนจะไม่ย่อท้อและใช้ความต้องการในการเรียนมาเป็นแรงผลักดันศักยภาพ
ของตนเองไปสู่การพัฒนา 

 ๒.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืนเพื่อการจัดการศึกษา  
 1) การประสานงานกับหน่วยงานภายในอ่ืนๆ ยังคงมีหลายขั้นตอน ความซับซ้อน  
จึงทำให้การดำเนินการเร่งด่วนติดขัด เช่น การส่งเกรดที่ใช้ระบบออนไลน์แต่ยังคงต้องส่งใบเอกสาร ฯลฯ  
 2) การประสานงานภายนอก ด้วยความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบันที่มักมองถึง 
“ชื่อสถาบัน” จึงทำให้การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนนั้นมีความยากลำบาก โดยต้องใช้



 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของอาจารย์ในการติดต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการจัดโครงการ 
หรือความร่วมมือทางการจัดการศึกษา 
 ๓. คณะมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจากฝ่าย
บริหาร ดังนี้ 

๑) ควรมีการจัดสรรอัตรากำลังทั้งสายสอนและสายสนับสนุนให้ใกล้เคียงกับอัตรากำลัง 
ที่พึงมี เพ่ือให้มีจำนวนสัดส่วนภาระงานที่เหมาะสม และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงาน 
 ๒) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวน
นักศึกษา เนื่องจากดนตรีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน หากได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ และจำกัดจำนวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาทั้งในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องดนตรี การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรี โครงการ/กิจกรรมที่จะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา 
 ๓) ควรมีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจนและมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานต่างได้รับการจัดสรรอาคารของหน่วยงานที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่  
ที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถขยายห้อง หรือหาพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว การจัดสรรห้องปฏิบัติการ
ดนตรี และห้องซ้อมดนตรีจึงควรได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ และกำหนดเวลาเปิด-ปิด
อาคารให้เอ้ือต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา ซึ่งการจัดสรรพ้ืนที่อาคารเรียนดังกล่าว จะแก้ปัญหาได้  
ทั้งเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และเป็นการส่งเสริม 
ให้นักศึกษาได้มีห้องสำหรับฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นเลิศและศักยภาพของนักศึกษาด้วย 
 ๔ ) ควรนำบริบทของความเป็ นบ้ านสม เด็ จฯ  โดย พิจารณ าร่วมกับศั กยภาพ  
ความได้เปรียบ และความโดดเด่นเฉพาะของมหาวิทยาลัย มาพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตัวอย่าง  
โดยให้แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของตนเอง เพ่ือสามารถดึงศักยภาพของคณะ/
วิทยาลัย/หน่วยงาน ได้ตรงตามบริบทของศาสตร์นั้นๆ และรวมถึงการสร้างเกณฑ์ประกันคุณภาพที่สามารถ  
วัดประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด หรือองค์ประกอบต่างๆ ของศาสตร์นั้นๆ ซึ่งอาจใช้การนำเสนอ  
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทำการพิจารณาต่อไปถึงความเป็นไปได้ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ  
 ๕ ) ควรมีที่ ป รึกษาที่ มี ความหลากหลาย เช่น  นั กธุ รกิ จ  นั กสร้างภาพลักษณ์   
(เหมือนการเมือง) นักเศรษฐศาสตร์ นักการจัดการ เพ่ือวิเคราะห์องค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยในมุมมอง
หลากหลายมิติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นวิทยาลัยการดรตรี ในสาขาวิชา
ดนตรีไทยศึกษา โดยทางสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้ 
 ๑. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ 

ใน มคอ.๒ 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละปี

การศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ ๖0 คน ๕๐ คน จำนวน ๔9 คน 

ร้อยละ ๙๘.00 
จำนวน ๔๙ คน 
ร้อยละ 9๘.๐๐ 

จำนวน ๔๗ คน 
ร้อยละ 9๔.๐๐ 



 
 

๒๕๖๒ ๖0 คน ๕๔ คน - จำนวน ๕๔ คน 
ร้อยละ 100 

จำนวน ๕๐ คน 
ร้อยละ ๙๒.๕๙ 

๒๕๖๓ ๖0 คน ๒๑ คน - - จำนวน ๒๐ คน 
ร้อยละ 95.๒๔ 

รวม ๑๘๐ คน ๑๒๕ คน จำนวน ๔9 คน 
ร้อยละ ๙๘.00 

จำนวน ๑๐๓ คน 
ร้อยละ 9๙.๐๔ 

จำนวน ๑๑๗ คน 
ร้อยละ 9๓.๖๐ 

 

 ๒. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน  ๖๙,๒๙๖.๑๐ บาท 
 (ต้นทุนบางส่วนใช้ร่วมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย) 

3. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Dropout) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 
ในแต่ละปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 ๕๐ คน จำนวน ๑ คน 

ร้อยละ ๒.๐0 
จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๒.๐0 

จำนวน 3 คน 
ร้อยละ 10 

2562 ๕๔ คน - - จำนวน ๔ คน 
ร้อยละ ๗.๔๑ 

2563 ๒๑ คน - - จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๔.๗๖ 

รวม ๑๒๕ คน จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๒.๐0 

จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ 0.๙๖ 

จำนวน ๘ คน 
ร้อยละ ๖.๔๐ 

 

4. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของการสำเร็จการศึกษา 
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ปีการศึกษา 255๗ ๑๓ คน จำนวน ๙ คน 

ร้อยละ ๖๙.๒๓ 
จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ 7.๖๙ 

- 

ปีการศึกษา 255๘ ๒๐ คน - จำนวน ๑๗ คน* 
ร้อยละ ๘๕.๐๐ 

- 

ปีการศึกษา 25๕๙ ๒๕ คน - - จำนวน ๑๔ คน * 
ร้อยละ ๕๖.๐๐ 

 

หมายเหตุ * ยังไม่สิ้นสุดรอบสำเร็จการศึกษาของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

5. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต      
ที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิต      
ที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

256๒ ๙ ๙ ๙ ๑๐๐ 
256๓ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 

 



 
 

6. ความ พึ งพอใช้ของผู้ ใช้บัณ ฑิ ต /คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
256๒ ๙ คน ๘ คน ๔.๗๙ 
2563 ๑๙ คน ๑๔ คน 4.๗๘ 

 

 7. ผลงานเด่น / ความภาคภมูิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นายชวลิต  ลีนาบัว การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้าน 
ดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563  
จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

เยาวชนต้นแบบด้ านดนตรี ไทย 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด
แ ล ะ เข ต ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร 
ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รระดั บ ดี จ าก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
และเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจำปี  พ.ศ.2563 ระดับภาค 
ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ
พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๒ นางสาวชมพูนุช จูฑะเศรษฐ์ การประกวดเรียงความ ภายใต้
หัวข้อ “ความรักความสามัคคี  
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน” 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 

๓ นายอัศวเดช สมพันธ์แพ การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
ไท ย แ ล ะขั บ ร้ อ งร ะดั บ ช าติ   
“เสริมประสบการณ์  สืบสาน
สังคีตศิลป์ไทย” 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 
ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม 

๔ นายศุภชัย ศิษย์ประเสริฐ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 
ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

๕ นายกฤษณพงศ์ แดงสกล รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 
ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

๖ นางสาวคุนัญญา เสมอสุข การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี
ไท ย แ ล ะขั บ ร้ อ งร ะดั บ ช าติ   
“เสริมประสบการณ์  สืบสาน
สังคีตศิลป์ไทย” 

รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 
ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

๗ นางสาวสุวนันท์ นาคภู่ รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 
ประเภทเดี่ยวฆ้องวงเล็ก 

 

 ๘. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๘.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน)  
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปี ซึ่งโอนย้ายจากคณะครุศาสตร์  
มีเพียง 4 ท่าน ต้องขอใช้อาจารย์ของหลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้มีศักยภาพครบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ 



 
 

กรณีมีการลาศึกษาต่อบางเวลาจะส่งผลกระทบต่อจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งในมุมของ 
การบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 2) ภาระงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่อนข้างมาก 
ส่งผลต่อการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมให้แก่นักศึกษา และส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ 
 3) ลักษณะของศาสตร์ดนตรีไทยมีกิจกรรมที่ต้องให้บริการต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน 
และกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องอาศัยการฝึกซ้อม ทำให้คณาจารย์  
มีภาระรับผิดชอบค่อนข้างมาก  
 4) การสอนดนตรีไทยให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติทักษะดนตรีไทย 
จำเป็นต้องอาศัยการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องดนตรี ทำให้อาจารย์ที่มีอยู่ต้องทำการสอน
มากกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ (ไม่นับรวมภาระงานนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 10 คนต่อ
อาจารย์ 1 คน และต้องรับผิดชอบงานดนตรีนิพนธ์และงานบัณฑิตนิพนธ์มากกว่า 15 เล่มต่ออาจารย์ 1 คน)  
 5) คณาจารย์ต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกเรื่อง ทั้งการคุมซ้อมวงดนตรี  
การคุมนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนและงบประมาณ และงานตรวจสอบ
ยืมคนืครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยดำเนินการ 
 ๘.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 1) จำนวนนักศึกษามีจำนวนมาก (เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) แต่ห้องปฏิบัติการดนตรี สถานที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการเรี ยนการสอน 
เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเพียง 2 ห้อง และขนาดของห้องไม่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา 
 2) จำนวนนักศึกษามีจำนวนมาก(เมื่ อเปรียบเทียบกับการสอนดนตรีไทย 
ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ) แต่จำนวนเครื่องดนตรีไม่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอนและไม่เพียงพอ  
ต่อจำนวนนักศึกษา 
 3) อาคารเรียนมีการแยกเรียนระหว่างอาคาร 30 คณะครุศาสตร์ และอาคาร 27 
วิทยาลัยการดนตรี ทำให้เมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ที่อาคารใดหรือต้องการฝึกซ้อมที่อาคารใด ต้องขนย้าย  
เครื่องดนตรีไปมาระหว่างตึก ส่งผลให้เครื่องดนตรีชำรุดเสียหาย  
 4) เวลาในการปิดอาคารเรียนส่งผลต่อการฝึกซ้อมของนักศึกษา (ปิดตามเวลาทำการ 
ปิดเสาร์อาทิตย์) ในเวลาราชการไม่สามารถฝึกซ้อมได้เนื่องจากห้องปฏิบัติการทุกห้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามจำนวนรับนักศึกษาซึ่งไม่เพียงพอ 
ต่อการสร้างความเป็นเลิศแก่หลักสูตรได้จริง เนื่องจากความเป็นเลิศที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทั้งคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายตามแต่ละชนิดของเครื่องดนตรี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีไทย 
โครงการ/กิจกรรมที่จะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา เครื่องดนตรีที่เพียงพอและเหมาะสม 
ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ทำให้งบประมาณที่ได้รับแม้จะพยายามรับนักศึกษาเป็นจำนวน
มากแล้ว ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 
  ๘.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 1) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาส่วนใหญ่ เป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย
องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เช่น ความพร้อมของนักศึกษา 
จำนวนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ความเหมาะสมของภาระงานของคณาจารย์ ความเพียงพอเหมาะสม  
ของเครื่องดนตรี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 2) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติในแต่ละขั้น เช่น ขั้นที่ 1 จะมีการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 11 รายวิชา เช่น รายวิชาปฏิบัติระนาดเอก 1 รายวิชาปฏิบัติซอด้วง 1 รายวิชาปฏิบัติปี่ 1 



 
 

ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในบางวันต้องดำเนินไปถึง 21.00 น. เนื่ องจากห้องปฏิบัติการและเครื่องดนตรี 
ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้ในเวลาราชการ ส่งผลให้นักศึกษาและคณาจารย์เกิดความอ่อนล้า
จากการเรียนและการสอน 
 3) มีการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาค่อนข้างมาก เพ่ือให้นักศึกษาได้ เรียนรู้  
จากประสบการณ์จริง อาจทำให้กระทบกับวันเวลาในการเรียนรายวิชา และบางครั้งเมื่อต้องขอเวลาเรียน 
จากอาจารย์ผู้สอนนอกหลักสูตรในรายวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ก็จะทำให้ผู้สอนอาจเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใด
จึงต้องร่วมกิจกรรมเสริมรายวิชาในเวลาเรียน ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมรายวิชาส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการ
ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนประสานงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 ๘.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1) นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์  (กิจกรรมเสริมความเป็นครู) 
และกิจกรรมของวิทยาลัยการดนตรี (กิจกรรมเสริมอัตลักษณ์) ทำให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้า และเกิดความสับสนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2 ) เนื่ องจากข้อจำกัดของจำนวนผู้ สอนที่ จำแนกตาม เครื่อ งดนตรี  และ
ห้องปฏิบัติการดนตรี ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนต้องเรียนนอกเวลาราชการ ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษา 
เกิดความเหนื่อยล้าจากการเรียนในรายวิชาอ่ืน และต้องรอเรียนรายวิชาเอกนอกเวลา  
 3) การสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด หรือการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประกวดต้องใช้งบประมาณของหลักสูตร และต้องใช้เวลาในช่ วงเสาร์-อาทิตย์  
ซึ่งต้องทำเรื่องในการขอใช้ห้องเรียน อาคารเรียน และอาจารย์ต้องใช้เวลาในการสอนเสริมอ่ืนมาเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาโดยมิได้รับค่าตอบแทน 
 ๘.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่น เพ่ือการจัดการศึกษา  
 การบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอ่ืน ๆ เพ่ือการจัดการศึกษา
ต้องอาศัยการประสานงานโดยคณาจารย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นภาระงานที่เพ่ิมให้แก่อาจารย์ 
 ๙. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
 ๙.๑ ควรมีการจัดสรรอัตรากำลังให้ใกล้เคียงกับอัตรากำลังที่พึงมีของหลักสูตร (14 คน) 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 2 คน จาก 4 คน ซึ่งส่งผลต่อ  
การบริหารจัดการหลักสูตร ภาระการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กอปรกับ
ภาระงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานปกติมีภาระงานค่อนข้างมาก การได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจะช่วยให้
อาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสมและส่งผลต่อคุณภาพของการสอนมากยิ่งขึ้น 
 ๙.๒ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานโดยมิได้ขึ้นอยู่กับจำนวน
นักศึกษา เนื่องจากดนตรีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนาน หากได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ และจำกัดจำนวนรับให้เหมาะสมก็จะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาทั้งในส่วนของครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีไทย โครงการ/กิจกรรมที่จะสร้างทักษะและบ่มเพาะประสบการณ์แก่นักศึกษา 
 ๙.๓ ควรมีการจัดสรรอัตรากำลังสายสนับสนุนเพ่ือแบ่งเบาการทำงานของอาจารย์ และ
ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมของนักศึกษา การให้บริการดนตรีแก่หน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ตรวจสอบดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๙.๔ ควรมีการจัดสรรการใช้งานอาคารเรียนของวิทยาลัยการดนตรีให้ชัดเจนและ 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานต่างได้รับการจัดสรรอาคารของหน่วยงานที่ชัดเจน  
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถขยายห้อง หรือหาพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนได้แล้ว การจัดสรร



 
 

ห้องปฏิบัติการดนตรี และห้องซ้อมดนตรีจึงควรได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ และ
กำหนดเวลาเปิดปิดอาคารให้เอ้ือต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา ซึ่งการจัดสรรพ้ืนที่อาคารเรียนดังกล่าว  
จะแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้มีห้องสำหรับฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นเลิศและศักยภาพของนักศึกษาด้วย    
 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดดเด่นวิทยาลัยการดรตรี ในสาขาวิชา
ดนตรีตะวันตก โดยทางสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค ดังนี้ 
 ๑. แผนการรับและจำนวนนักศึกษาจริงของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษา
ตามแผนการรับ 

ใน มคอ.๒ 

จำนวนนักศึกษา   
ที่รับเข้าในแต่ละปี

การศึกษา 

จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาคงอยู่ 
(จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๑ ๓0 คน ๔๑ คน จำนวน ๔๑ คน 

ร้อยละ ๑00 
จำนวน ๓๖ คน 
ร้อยละ ๘๗.๘๐ 

จำนวน ๓๖ คน 
ร้อยละ ๘๗.๘๐ 

๒๕๖๒ ๓0 คน ๔๗ คน - จำนวน ๔๗ คน 
ร้อยละ 100 

จำนวน ๓๕ คน 
ร้อยละ ๗๔.๔๖ 

๒๕๖๓ ๓0 คน ๔๙ คน - - จำนวน ๔๘ คน 
ร้อยละ ๙๗.๙๕ 

รวม ๙๐ คน ๑๓๗ คน จำนวน ๔๑ คน 
ร้อยละ ๑00 

จำนวน ๗๔ คน 
ร้อยละ 9๔.๓๑ 

จำนวน ๑๑๔ คน 
ร้อยละ ๘๖.๘๖ 

 

 ๒. ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร จำนวน  ๗๕,๖๐๔.๕๘ บาท 
 ๓. จำนวนอัตรา/ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน (Dropout) ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 
ในแต่ละปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของนักศึกษาลาออกกลางคัน 
(Drop out) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 ๔๑ คน จำนวน ๐ คน  จำนวน ๕ คน 

ร้อยละ ๑๒.๑๙ 
จำนวน ๕ คน 
ร้อยละ 1๒.๑๙ 

2562 ๔๗ คน - จำนวน ๐ คน จำนวน ๑๒ คน 
ร้อยละ ๒๕.๕๓ 

2563 ๔๙ คน - - จำนวน ๑ คน 
ร้อยละ ๒.๐๔ 

รวม ๑๓๗ คน จำนวน ๐ คน  จำนวน ๕ คน 
ร้อยละ ๕.๖๘ 

จำนวน ๑๘ คน 
ร้อยละ ๑๓.๑๓ 

 
 
 



 
 

 ๔. จำนวนอัตรา/ร้อยละของการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในแต่ละ 

ปีการศึกษา 

จำนวนอัตรา/ ร้อยละของการสำเร็จการศึกษา 
ของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ปีการศึกษา 255๘ จำนวน ๑๔๔ คน จำนวน ๒๕ คน 

ร้อยละ ๑๗.๓๖ 
จำนวน ๑๐ คน 
ร้อยละ ๐.๖๙ 

จำนวน ๓ คน 
ร้อยละ ๒.๐๘ 

ปีการศึกษา 255๙ จำนวน ๑๔๙ คน - จำนวน ๓๔ คน 
ร้อยละ ๒๒.๘๑ 

จำนวน ๐ คน 

ปีการศึกษา 2๖๐ จำนวน ๖๐ คน - - จำนวน ๐ คน 
 

 ๕. อัตราภาวะการได้งานทำใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี 
 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิต      
ที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวนบัณฑิต      
ทีต่อบแบบสำรวจ 

จำนวนบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของบัณฑิต 
ที่ได้งานทำใน 1 ปี  
หลังสำเร็จการศึกษา 

256๒ ๘๑ ๕๘ ๔๘ ๕๙.๒๕ 
256๓ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล 

 

 ๖. ความพึงพอใช้ของผู้ใช้บัณฑิต/คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับ 

การประเมินฯ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
256๒ ๘๑ ๑๓ ๔.๔๖ 
2563 อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล 

 

 7. ผลงานเด่น / ความภาคภมูิใจของนักศึกษาในหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล รายการประกวด รางวัลที่ได้รับ 

๑ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกจำนวน ๗๐ คน 

วง Itsarapharp Wind Orchestra 
รายการประกวด Thailand 
International Wind Symphony 
Competition บริษัท คิง เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เข้ารอบรองชนะเลิศ 

๒ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกจำนวน ๗๐ คน 

วง Itsarapharp Wind Orchestra 
รายการประกวด Thailand World 
Music Championships  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รางวัลที่  ๓ ความสามารถระดับ
เหรียญทอง 

 

 หมายเหตุ  ข้อมูลเฉพาะในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 



 
 

 ๘. หลักสูตรมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๘.1 ด้านทรัพยากร บุคลากร (อาจารย์/สายสนับสนุน)  
 1) ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจำหลักสูตร ด้านบริหารจัดการระบบติดต่อ
ประสานงานและรองรับการให้บริการแก่นักศึกษาในหลักสูตร เช่น การบริหารจัดการระบบห้องฝึกซ้อมดนตรี 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ เบิกใช้เครื่องดนตรีที่มีจำนวนมาก ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรในการควบคุม 
ดูแล และการบริหารจัดการของระบบส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องได้รับการดูแล
รักษา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูง จึงต้องมีระบบการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะของหลักสูตร 
 ๒ ขาดบุคลากรสนับสนุนงานด้านเอกสาร เนื่องจากหลักสูตรมีกลุ่มวิชาเลือก 
ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานด้านดนตรีในปัจจุบันและมีความเฉพาะเจาะจงทางเครื่องดนตรีเอก 
ทำให้หลักสูตรมีรายวิชาเป็นจำนวนมากซ่ึงส่งผลให้มีอัตราอาจารย์พิเศษจำนวนมากตามรายวิชา ทำให้อาจารย์
ประจำต้องมาดูแลเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีภาระหน้าที่มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเรียนการสอน  
 ๘.2 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณ 
 1) เนื่องจากวัสดุด้านดนตรีมีราคาสูงจึงทำให้ เกิดการสับสนในการตีความ 
ของฝ่ายวัสดุว่าเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ 
 ๒) ขาดอุปกรณ์เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ สื่อด้านดนตรีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
หรืออุปกรณ์ที่มีของ College of Music ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาสูง 
จึงต้องรองบประมาณแผ่นดิน เช่น Concert Grand Piano และ Smart Music  
 ๓) อาคารเรียนไม่มีความเป็นเอกภาพ ทำให้ต้องย้ายเครื่องดนตรีไปมาในการเรียน
ทำให้เครื่องดนตรีเสียหาย ห้องเรียนใหญ่ ห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการรวมวง และห้องฝึกปฏิบัติ
เดี่ยวในฝึกซ้อมไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา   
 ๔) ขาดงบประมาณในการจัดซื้อและดูแลครุภัณฑ์ดนตรีหรือค่าใช้จ่ายในการขอรับ
การตรวจมาตรฐานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน College of Music ระดับสากล ซึ่งอาจส่งผลต่อการยกระดับ 
College of Music, BSRU ให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการแข่งขันทางการศึกษาทางด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยต่อไปในภายภาคหน้า 
  ๘.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ 
 1) อาจารย์ผู้สอนบางท่านมีองค์ความรู้ชุดเก่าที่ไม่ได้รับการพัฒนาทำให้บางรายวิชา
มีปัญหาด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 
  ๒) กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ถูกตรวจสอบจากองค์กรวิชาชีพทางดนตรี 
จึงทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีทิศทางหรือการใช้องค์ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง 
  ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนถูกตรวจสอบโดยการเขียนเอกสารรายงาน 
(ประกันคุณภาพ) จึงไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง 
 ๘.4 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 นักศึกษายังไม่เข้าใจถึงการเรียนดนตรี นักศึกษาส่วนมากมีปัญหาด้านการเงิน 
ทำให้ไม่มีเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อมส่วนตัวหรือต้องทำงานพิเศษเพ่ือหารายได้เพ่ือมาใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษา 
 ๘.5 ด้านการบริหารและการประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่น เพ่ือการจัดการศึกษา  
 เนื่องจาก College of Music, BSRU ยังไม่ได้ยกระดับให้เทียบเท่าตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลในการเป็น College of Music จึงส่งผลต่อการประสานงานกับหน่วยงานด้านดนตรีทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ที่เลือกที่จะทำความร่วมมือกับองค์กรที่มีมาตรฐานทางด้านดนตรีที่องค์กรตรวจสอบ
ทางวิชาชีพรองรับ 



 
 

 ๙. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยหรือจาก 
ฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
 ๙.๑ สถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 ๙.๒ ขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติการเลือกใช้แบบฟอร์มหรือการเขียนประกันคุณภาพ 
ที่ตรงตามวิชาชีพด้านปฏิบัติ 
 ๙.๓ ขอรับการสนับสนุนด้านการขอรับการตรวจมาตรฐานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
College of Music ระดับสากล จากหน่วยงานที่มีความเฉพาะเจาะจงทางวิชาชีพ 
 ๙.๔ ขอให้ฝ่ายบริหารลดภาระงานเอกสารที่ไม่จำเป็นต่อการเรียนการสอนของอาจารย์  
ลงหรือให้อัตรากำลังฝ่ายสนับสนุนมาดำเนินการแทน เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้เวลากับการสอน การทำผลงาน 
ทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่ส่งผลต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยโดยตรง 
 ๙.๕ ขอให้ผู้บริหาร สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย เปิดรับแนวคิดในการบริหาร  
การดำเนินการ หรือแนวคิดทางวิชาการที่เป็นแนวคิดใหม่ที่มาจากบุคลากรภายในที่พบปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้องค์กรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางการบริหาร ทางด้านความคิด ด้านวิชาการ แนวใหม่ 
 ๙.๖ ขอให้ฝ่ายบริหารคำนึงถึงบริบทของหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง 
ในการบริหารหรือทิศทางของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้
หลักสูตรต่าง ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งข้ึน 
  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีความเห็นดังนี้ 
 

 ๑. ขอขอบคุณและขอชื่นชมวิทยาลัยการดนตรีที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ต้องดำเนินการร่วมกัน ทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย จะนำปัญหาต่าง ๆ ไปชี้แจงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
 ๒. ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยการดนตรีที่สามารถรักษา  
ชื่อเสียงด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไว้ได ้
 ๓. ขอชื่นชมแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการดนตรี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น
สอดคล้องกับบริบทได้ดีมาก 
 ๔. ควรมีการแก้ไขการจัดระบบการยืม – คืน เครื่องดนตรี เพ่ือช่วยป้องกันเครื่องดนตรี 
สูญหาย หรือชำรุดได้ในระดับหนึ่ง  
 ๕. การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรสามารถพัฒนาตัวชี้วัดได้เอง โดย
เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วก็เสนอ สกอ. เพ่ือให้รับทราบต่อไป หรือวิทยาลัย
การดนตรีสามารถใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA ได้ หรือวิทยาลัยการดนตรีอาจใช้เกณฑ์ของ 
สกอ. เดิม แต่ใส่องค์ประกอบและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 

๖.ควรทำวิจัยค้นคว้าเพ่ือหารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Learning) ซึ่ งในอนาคตอาจจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลัก อันจะทำให้ เกิดผลลัพธ์  
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

                 ๗. ควรมีคณะกรรมการร่วมในการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือดูแลการผลิตครูของคณะต่าง ๆ ที่อยู่แยกคณะกันนั้นให้มีความเป็นครู โดยกำหนดสมรรถนะความเป็นครู
ตามเงื่อนไขท่ีสภาวิชาชีพคครู คุรุสภา กำหนดไว้ และให้หลักสูตรครูของทุกคณะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุรุสภา
ที่ต้องสร้างวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูภายใต้เงื่อนไขเหมือนกัน 

 
 



 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการดนตรี และหลักสูตร
โดดเด่นสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ    
 ๖.๑ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน/ศูนย์/สำนักงาน เวลา สถานที ่
๑. วันพฤหัสบดีที่ 5 

สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
  

ห้องประชุมชั้น 13  
อาคาร 6 

 
 
 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร 
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๒. วันศุกร์ที่ 20 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะวิทยาการจัดการ 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมเีดีย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ห้องประชุมชั้น 13  
อาคาร 6 

๓. วันพฤหัสบดีที่ 26 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

บัณฑิตวิทยาลัย 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 
  สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
สำนักวิทยบริการฯ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๔. วันอังคารที่ 31 
สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๖4 

สำนักคอมพิวเตอร ์
สำนักกิจการนักศึกษา 
สำนักวิเทศสมัพันธ์ฯ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ห้องประชุมชั้น 13  

อาคาร 6 

สำนักงานอธิการบด ี
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

๕. วันศุกร์ที่ 10 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการใน 
กทม. และจังหวัดสมุทรสาคร  

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

๖. วันศุกร์ที่ 17 
กันยายน  

พ.ศ. ๒๕๖4 

ตรวจเยีย่มโรงเรยีนและชุมชนในพืน้ท่ีบริการ 
ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
 

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวด ี ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
       นางสาวภรณ์ทิพย์   สกุลชูชาติ ผู้จดรายงานการประชุม 
       นางสาวกฤตยา   สุวรรณไตรย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   บางเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


