
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจระบบและระเบียบการจองห้อง  
สำหรับอาคารกัลยาณินคีตการ โดยนักศึกษา  1/2019 

 

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งสิ้น 60 คน 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

 
วัตถุประสงค์ของการจองห้อง 

วัตถุประสงค์ของการจองห้อง 
ระดับการจอง คิดเป็นร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ฝึกซ้อมเดี่ยว (private practice) 71.67 18.33 5.00 1.67 3.33 0.00 

ฝึกซ้อมกลุ่ม (group practice) 18.33 26.67 18.33 11.67 20.00 5.00 

เรียน major skill (major skill lesson) 36.67 8.33 10.00 6.67 18.33 20.00 

เรียน chamber music/collaborative 

(chamber music/collaborative lesson) 
28.33 23.33 10.00 5.00 13.33 20.00 

ทำงานเดี่ยว (self assignment) 10.00 13.33 10.00 11.67 20.00 35.00 

ทำงานกลุ่ม (group assignment) 5.00 16.67 16.67 8.33 25.00 28.33 

วิชาที ่เกี ่ยวข้องกับทฤษฎีหรือการประพันธ์
เ พ ล ง  (Music Theory, Composition, or 

other related courses) 

6.67 10.00 18.33 13.33 15.00 36.67 

วิชา Performing Musicianship 

(Performing Musicianship courses) 
10.00 13.33 21.67 11.67 20.00 23.33 



วัตถุประสงค์ของการจองห้อง 
ระดับการจอง คิดเป็นร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

เกี่ยวข้องกับ Music Technology หรือการใช้ 
computer 

15.00 10.00 11.67 8.33 20.00 35.00 

การประชุม (Meeting) 10.00 10.00 10.00 8.33 13.00 48.33 
พักผ่อน (Rest) 6.67 13.33 5.00 8.33 26.67 40.00 

หมายเหตุ 
 ระดับท่ี 1  หมายถึง มากกว่า 95% ของการจอง (more than 95%) 
 ระดับท่ี 2  หมายถึง 75 - 94% ของการจอง (75 - 94% of your reservation) 
 ระดับท่ี 3  หมายถึง 50 - 74% ของการจอง (50 - 74% of your reservation) 
 ระดับท่ี 4  หมายถึง 25 - 49% ของการจอง (25 - 49% of your reservation)  
 ระดับท่ี 5  หมายถึง น้อยกว่า 25% ของการจอง (less than 25%) 
 ระดับท่ี 6  หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant) 
 

มีเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบุหรือไม่ 
- ใช้สอนทฤษฎีดนตรีคนท่ีอยากติว ปกติจะเป็นชั้น 3 ค่ะ 
- ห้องคอมอยากให้มีหูฟังครับ ผมอยากทำเพลง เเละห้องคอมชอบมีคนที่ไม่ประสงค์จะให้อุปกรณ์คอม

จริงๆ เข้ามาในบางครั้งจำนวนมาก ก่อกวน กินอาหาร เหม็นทั้งห้อง เสียงดัง เปิดเพลงไม่เกรงใจ 
- สถานที่ซ้อมนอกห้องซ้อมที่วันเสาร์-อาทิตย์ ควรให้เวลามากกว่านี้ 
- เราเคยมีห้องพักผ่อนด้วยหรือครับ 
- อยากให้ห้องซ้อมเปิดวันเสาอาทิตด้วยสำหรับคนที่อยากซ้อมวันหยุด 
- ใช้ Warm-up ก่อนการแสดงครับ 
 

ความถี่ของการจองห้อง (Booking Frequency) 

ความถี่ของการจองห้อง 
ระดับการจอง คิดเป็นร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ห้องฝึกซ้อมชั้น 4 (4th floor practice room) 50.00 31.67 13.33 1.67 1.67 1.67 
ห้องเรียน studio ชั้น 2 (2nd floor studio) 18.33 21.67 28.33 10.00 13.33 8.33 
ห้องเรียนชั้น 3 (3rd floor classroom) 10.00 5.00 18.33 11.67 15.00 40.00 
ห้อง C300 (Recording Studio) 3.33 5.00 13.00 11.67 10.00 56.67 
ห้อง C301 (Recording Control Room) 1.67 3.33 8.33 11.67 10.00 65.00 
ห้อง C304 (Computer Lab) 3.33 6.67 16.67 6.67 16.67 50.00 



ความถี่ของการจองห้อง 
ระดับการจอง คิดเป็นร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ห้อง C307 (Video Recording Studio) 3.33 1.67 10.00 8.33 13.33 63.33 
ห้อง C312 (Thai-Asian Music Center) 5.00 6.67 10.00 15.00 16.67 46.67 
ห้อง C400 (Keyboard Lab) 1.67 3.33 6.67 1.67 10.00 76.67 
ห้อง C501 5.00 5.00 11.67 15.00 21.67 41.67 
Sangita Vadhana Hall 3.33 1.67 10.00 3.33 20.00 61.67 
L103 (Temporary Percussion Studio) 8.33 5.00 10.00 3.33 11.67 61.67 

หมายเหตุ 
 ระดับท่ี 1  หมายถึง มากกว่า 95% ของการจอง (more than 95%) 
 ระดับท่ี 2  หมายถึง 75 - 94% ของการจอง (75 - 94% of your reservation) 
 ระดับท่ี 3  หมายถึง 50 - 74% ของการจอง (50 - 74% of your reservation) 
 ระดับท่ี 4  หมายถึง 25 - 49% ของการจอง (25 - 49% of your reservation)  
 ระดับท่ี 5  หมายถึง น้อยกว่า 25% ของการจอง (less than 25%) 
 ระดับท่ี 6  หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง (irrelevant) 
 

มีห้องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
- L100 
- อยากให้เวลาซ้อมมีถึง 3-4 ทุ่ม ครับ 
- A 209 
- C 423 
- ห้องคอม 

 
ท่านอยากให้สถาบัน/สำนักวิชามีห้องประเภทใดเพ่ิมเติม  
 
ประเภทห้อง จำนวนผู้ตอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ห้องพักผ่อนและสันทนาการ (Student Common Room) 
ห้องทำงานกลุ่ม (Group Studying Room) 
ห้องอ่านหนังสือ (Quiet Studying Room) 
ห้องทำงานกลาง (Co-working space) 
ห้องออกกำลังกาย (Gym room) 
ห้องพยาบาล (medical room) 
ห้องจัดกิจกรรมกลุ่ม (Activity Room) 
อื่นๆ เช่น ห้องพบจิตแพทย์ประจำสถาบัน เป็นต้น 

45 
17 
14 
16 
29 
32 
18 
3 

75.00 
28.30 
23.30 
26.70 
48.30 
53.30 
30.00 
5.10 



 

ความพึงพอใจของการใช้บริการ (Service Satisfaction) 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

- อยากให้คนที่ลืมแลกตอนเช้าแลกบัตรได้ 
- ห้องคอมควรมีหูฟัง 
- ใช้ยาก บางคนไม่ได้เล่นเทคโนโลยีอะไรขนาดนั้น 

- ระบบจองดีใช้งานง่าย 
- สำหรับหลายคนที่อยากเป็นนักดนตรีมืออาชีพ ซ้อมวันละ 4 ชม. ไม่พอค่ะ 
- จองในโทรศัพท์ลำบาก 
- ห้องที่อาจารย์ใช้สอน ควรข้ึนเป็นชื่อในการจองห้องด้วย 
- เรื่องการจองห้องตั้งแต่ 7-9 โมงเช้า อยากให้มีเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากมีนักศึกษาที่มาแต่เช้า แต่ไม่

สามารถเข้าซ้อมได้ ถ้า7โมงไม่สามารถเปิดได้ ก็เปิดสัก 8 โมงก็ยังดีค่ะ เนื่องจากนศ.ต้องการซ้อมตอนเช้าเพ่ือ
เตรียมตัวในการเรียน 

- ต้องการระบบจัดการคนจองแล้วไม่ซ้อม 

- ควรอนุโลมให้กับคนที่พึ่งเรียนเสร็จแล้วมาจ้องห้องไม่ทันตามเวลาที่กำหนดเพราะว่าตัวของนักศึกษา
ไม่ได้มีเจตนาจะมาไม่ตรงเวลาแต่อาจจะติดที่ว่าเรียนเลิกช้าไปนิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที ่ทำให้มาช้าไม่ง้ัน
นักศึกษาก็เสียเวลาไปฟรีๆ 

- ระบบไม่สามารถจำกัดเวลาไม่ให้คนจองห้องนานเกินกว่าคร้ังละ 2 ชม. ได้ ควรทำให้ได้ด้วย 
- ใช้งานได้ดี 
- ไม่ควรกำหนดช่ัวโมงต่ออาทิตย์ 
- อยากให้มีการตรวจสอบห้องซ้อมบ้าง บางห้องประตูเสีย บางห้องน้ำแอร์หยด อยากให้ปรับปรุงด้วย 
- ควรมีเวลาให้จองมากกว่านี้ อยากจะให้มีสแตนให้ทุกห้อง 
- ควรจองให้ง่ายกว่านี้ 



- บางคร้ังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ห้องซ้อมชั้น 2 โดยไม่รู้ว่าจะต้องใช้ห้องก่อน 1 วันก็ไม่สามารถใช้ห้องได้ 
- อยากให้เปิดถึง 3 หรือ 4 ทุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะ 

- บางทีตามคนไม่ได้ผ่านการทักแชท อยากให้ฝากเบอร์ว้จะได้โทรตามได้555 
- บางคร้ังแลกไม่ได้ 
- เกินมา 1 นาที ก็ปิดรับ โดยไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากไปใช้อีก 
- น่าจะมีบัตรเพ่ือเข้าห้องซ้อม 3-5 ใบ 

- อยากให้สามารถแลกได้ก่อนเวลา หากเวลาก่อนหน้าไม่มีใครจองหรือไม่มีใครใช้ 
- ในกรณีอยากซ้อมวันต่อไปในช่วงเช้า (ก่อน 9 โมง) มีบางคร้ังที่หลังห้าโมงเย็นของวันก่อนหน้าไม่สะดวก

ในทำการแลกบัตร ทำให้ต้องรบกวนเพื่อนๆที่อยู่หลัง5โมงเย็นฝากแลก และเป็นการรบกวนเพื่อนให้มาเช้าในวัน
ต่อไป จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาในจุดนี้บ้าง 

- อยากให้เปิดให้คืนบัตรได้ตั้งแต่10 - 15นาที ก่อนหมดเวลา เพราะว่าบางทีอาจจะมีเรียนหรือสอบต่อใน
ชม.ถัดไปและต้องรีบลงมาคืนบัตรก่อน 

- ควรจะมีให้แลกทุกเวลาครับ ถึงจะมาสายแต่คนที่เสียเวลาของการจองคือ ตัว นร เองเสียประโยชน์ก็ตัว
เด็กเองไม่ควร ที่จะแบบตัดไม่ให้แลกเลย 

- เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการให้แลกบัตรควรจะตรงต่อเวลามากกว่านี้ 
- บางทีคนแลกบัตรมาสายกว่าเวลาที่สามารถแลกได้ จะดีกว่านี้หากสามารถแลกบัตรได้ตั้งแต่ 5-10 นาที ก่อน 

- เรื่องการกำหนดเวลาจองห้องก็ถือว่าดีกว่าระบบครั้งแรกๆ และถ้าหากห้องว่างอยู่ สามารถเข้าใช้ได้ 
อยากให้อนุโลมให้บ้าง เพราะอยากให้นศ.บางคนที่ต้องการใช้ห้องซ้อมจริงๆ ไว้ซ้อม ดีกว่าห้องว่างไว้ค่ะ 

- ยืดหยุ่นได้มากกว่านี้ครับ 

- หาคนแลกบัตรประจำ 



- ระบบแลกบัตรมีความเข้มงวดมากเกินไป ด้วยความที่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เห็นด้วยกับการท่ี
นักศึกษาไม่ต้องแลกบัตรกันเอง เพราะจะทำให้ทุกคนนั้นตรงต่อเวลาและรับผิดชอบมากข้ึนในการยืมคืนห้อง และ
ไม่กระทบต่อผู้อ่ืนท่ีใช้ห้องด้วย แต่บางประการยังไม่ได้นั้นไม่ได้ก่อให้เกิด benefit เช่น หากนักศึกษาแลกบัตรเกิน
กำหนดเวลา ห้องซ้อมท่ีจองไว้ก็ไม่มีใครสามารถใช้ได้อยู่ดี ท้ังๆท่ีห้องควรเป็นห้องท่ีมีไว้สำหรับใช้ประโยชน์ ดังนั้น
อยากให้ช่วยพิจารณาเรื่องเวลาในการแลกบัตรใหม่อีกครั้ง ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และอยากชี้แจงเพิ่มเติมว่า
การแลกบัตรห้องซ้อมที่ไม่ตรงเวลาเป๊ะๆ ทุกครั้ง ไม่ได้มาจากการท่ีนักศึกษาไม่มีความรับผิดชอบทุกคนเสมอไป ใน
บางวันมีเหตุจำเป็นหลายอย่าง เช่น มีการสอบท่ีเวลาล่าช้า มีการเรียนวิชา chamber major ที่ล่าช้า หรือมีความ
จำเป็นต้องคืนบัตรก่อนเพื่อไป master class เป็นต้น 

การแลกบัตรสามารถแลกก่อนได้ 15 นาที แต่พอจริงๆแล้วก็ไม่สามารถแลกได้ต้องยืนรอจนครบชั่วโมง 
ทำให้มีนักศึกษายืนออกันเพ่ือรอแลกบัตรทำให้ล่าช้า บางทีถึงเวลาแลกบัตรพนักงานก็ไม่อยู่หรือยังไม่มา ไม่ได้ตรง
เวลาเหมือนตอนนักศึกษายืนรอแลกตลอด ตัวอย่างเช่นต้องรอเวลาถึงบ่ายโมงตรงถึงแลกได้ แต่พอถึงเวลาบางทีก็
ไม่มีคนอยู่ แต่บ่ายตรงแล้วก็ยังแลกไม่ได้เพราะพนักงานไม่อยู่ ถ้าจะตรงเวลาก็ควรจะตรงเวลาตลอดไม่ใช่ตรงเวลา
แค่บางที 

- ช่วงระยะเวลาการแลกบัตรค่อนข้างน้อย 
- มีอาจารย์ท่ีจองแต่ไม่ได้ใช้จริงเนื่องจากติดภาระกิจอะไรก็แล้วแต่ ควรยกเลิกก่อนถึงกำหนดด้วย คนอื่น

จะได้ใช้ประโยชน์ได้ต่อ 
- บางทีพนักงานไม่อยู่ก็ไม่สามารถแลกบัตรได้ บางทีตอน 2 ทุ่ม ก็ไปตรวจห้องซ้อมกันหมด ต้องยืนรอ 
- ควรจัดระบบให้ง่ายกว่านี้ 
- อยากให้คืนบัตรเวลาไหนก็ได้เพราะบางทีต้องรีบไปทำธุระอย่างอื่นโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปล่วงหน้าก็ไม่

สามารถรับบัตรประชาชนคืนได้ และพนักงานแลกบัตรไม่ควรมาสายเนื่องจากเมื่อนักศึกษามาสายนิดเดียวก็ไม่
สามารถแลกบัตรได้แล้ว แต่ถ้าพนักงานมาสายนักศึกษาต้องรอ และถ้าเกินเวลาจองของเราแล้วแต่ไม่มีคนใช้ต่อ
อยากให้สามารถใช้ห้องซ้อมต่อได้ เนื่องจากดีกว่าปล่อยให้ห้องว่างไปเปล่าๆโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย 

- เนื่องจากเวลาเอาบัตรอาจไม่ตรงกับเวลาเลิกเรียน 
- เข้าใจได้กับการต้องแลกบัตรไปใช้ใปให้ตรงเวลาแต่ควรจะยืดหยุ่นกับการแลกบัตรคืน/ออกก่อนเวลา

ด้วย เพราะสามารถจองห้องซ้อมได้เป็นรายช่ัวโมง บางครั้งอาจใช้ไปแล้ว 1.30 ชั่วโมงจาก 2 ชั่วโมง มีธุระด่วนหรือ
หมดความจำเป็นต้องใช้ห้องต่อจึงรีบแลกคืน ซึ่งก็ถือว่าไม่กระทบกับคนที่จะใช้ห้องต่อไป 

- อยากให้แลกบัตรกลางชั่วโมงได้เพราะบางครั้งอยากสะดวกซ้อมแค่ครึ่งชั่วโมง 
- ต้องมีบัตรสำรองของชั้น4 



 

ข้อเสนอแนะ 

- รอยยิ้ม รับฟัง 
- พนักงานควรมาตามกำหนดเวลาเข้าทำงาน บางทีเลทเกินไป อาจจะทำให้ นศ. เสียเวลาซ้อม 

- พูดจาดีๆด้วยค่ะ 
- ควรเป็นมิตรกว่านี้ 
- มาไม่ตรงเวลา 
- พี่ผู้ชายบริการได้ดีค่ะ 
- พี่ผู้ชายใจดีมาก และมีความเห็นใจ อนุโลมให้นศ.แลกบัตรได้ มีความสุภาพมากค่ะ 
- ดีครับ 

- อยากให้พนักงานบางท่านช่วยมาทำการแลกบัตรก่อนเวลาเล็กน้อย เช่น จองห้องซ้อมไว้ช่วง 13.00 ไม่มี
พนักงานท่านใดมา standby ก่อนเลย แต่พนักงานเริ่มแลกบัตร 13.01 บางครั้ง 13.05 แล้วนักศึกษาต้องต่อแถว
รอคิวแลก ทำให้ระยะเวลาให้การซ้อมหายไป 

- ตามข้อด้านบนเร่ืองแลกบัตร 
- ให้บริการดี 
- พนักงานผู้หญิงที่จัดการเร่ืองบัตรคนก่อนสีหน้าไม่ค่อยต้อนรับ พอเปลี่ยนมาเป็นพ่ีผู้ชายถึงดีข้ึน 

- บางคร้ังไม่ตรงเวลา 



 

ข้อเสนอแนะ 

- เข้าใจง่าย 
- ขยายเวลาวันเสาร์จะดีมาก 
- งงค่ะ อยากให้ปรับกฎการแลกบัตร/จองห้องซ้อมมีความเสถียรมากกว่านี้ 
- บางกรณี เช่น การเปิด-ปิด แอร์ในห้องซ้อม หรือการจองห้องชั้น 2 ที่มีนศ.ปี 1 ที่ไม่ใช่เอกเปียโน แต่จองไว้

นาน ทำให้ตอนสอบ นศ. เอกเปียโนไม่สามารถใช้แกรนด์เปียโนซ้อมได้ เพราะต้องการซ้อมเพื่อลองเคร่ือง ใช้ในการ
สอบจริง อยากให้ชี้แจงให้ชัดเจน ถ้า นศ. คนไหนที่ไม่ใช้เปียโนซ้อมมาก อยากให้เห็นใจเคร่ืองเอกที่ไม่มีใช้บ้างค่ะ 

- บางคนจองเกิน 2 ช่ัวโมง ควรมีคนตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ 

- บางคนนำดับเบิ้ลเบสค้างไว้ในห้องซ้อม ส่วนคนที่จองต่อต้องมาใช้ต่อแต่เจ้าของเครื่องไม่ยอมนำเครื่อง
ออก นึกอยากมาเก็บเครื่องตอนไหนก็ได้โดยไม่เกรงใจผู้ใช้ห้องต่อ ควรมีการกำชับเรื่องนี้เล็กน้อยแม้ว่ายังไงมันก็
ต้องแก้ที่นิสัยคนอยู่แล้ว 

- ระยะเวลาไม่ชัดเจนสม่ำเสมอ 
- บางทีจองห้องซ้อมแล้วไม่ข้ึนว่าจองทั้งๆ ที่ยืนยันแล้ว 
- พนักงานมาสายบ่อยมาก 

 

ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างที่จะทำให้อาคารของสถาบันมีความสะอาดและมีของที่มีอายุการใช้งานอย่าง
คงทน 

- ช่วยกันรักษา 
- คิดว่าเร่ืองตัวล็อคสำคัญ อยากให้ย้ำนิดนึงว่าทุกคนต้องช่วยกันนะ ส่วนตัวเราก็ไม่ชอบเห็นของพังอยู่แล้ว T_T 
- ดีเยี่ยม 

- มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องซ้อมทุกเดือน 



- ช่วยกันเก็บขยะหลังซ้อมเสร็จ อย่างตึก L ก็มีการแบ่งหน้าท่ีกันชัดเจน แต่ก็ต้องช่วยกันดูแล 
- อยากให้นศ.ช่วยปิด-เก็บเปียโนหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง เพราะถ้าไม่เก็บ อาจทำให้เปียโนชื้น และเสียง

เพี้ยนง่ายข้ึน 
- อยากให้มาใส่ใจกับการเรียกช่างมาจูนเปียโนมากข้ึน 
- อยากให้มีผ้าเช็ดเปียโนแต่ละห้อง 
- ต้องใช้อย่างระมัดระวัง 
- ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องของกิน ควรห้ามนำเข้าห้องซ้อมไปเลย อาจนำน้ำดื่มเข้าไปได้ ถ้ากลัวนศ.ขี้เกียจ ก็

ตั้งถังขยะไว้หน้าลิฟเหมือนเดิม 
- หมั่นปรับปรุงระบบแอร์ กลิ่นในห้องซ้อมให้อับน้อยกว่านี้ มีแอร์ให้ทุกห้องจะได้ไม่ต้องทำให้เก้าอีชำรุด 

งดการกินอาหารและเครื่องดื่มในห้องซ้อม 
- อยากพูดถึงแค่เร่ืองห้องน้ำ ห้องน้ำชั้น 1 อาคาร C สายยางรั่ว มีกล่ินเหม็น ไม่สะอาดเท่าไหร่ ทั้งๆที่เป็น

พ้ืนท่ีนักศึกษาใช้งานบ่อย ก็ควรจะดูแลชั้นนั้นให้มีความสะอาดมากข้ึน 
- ถ้าเห็นว่าผ้าคลุมเปียโนหลุด อยากให้เก็บมาคลุมใหม่ ถ้าหากเปิดทิ้งไว้ ใช้แล้วเก็บกลับที่ เก็บขยะทิ้งให้

ถูกที่ อาจมีการแยกขยะไว้ด้วยก็ดีค่ะ เนื่องจากมีแม่บ้านที่ต้องการขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก จะได้ไม่ทิ้งขวดน้ำ
เกลื่อนกลาด อาจมีเวรตรวจความสะอาด หรือให้นศ.มีวัน big cleaning day นานๆ 1 ครั้ง หรือการให้สังเกต
ความสะอาดสิ่งรอบข้าง เพ่ือให้มีจิตสำนึกว่าถ้ารักษาความสะอาด จะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บขยะที่ตัวเองท้ิงไว้ 

- บางคนนำอาหารไปรับประทานในห้องซ้อมควรตรวจสอบและห้ามอย่างเด็ดขาด เพราะตอนนี้ยังเห็น
บางคนเอาข้าวมาทานในห้องซ้อมเลย 

- ไม่ใช้ไม้ไปปิดแอร์ แล้วถ้าปิดแอร์แล้วก็ควรเปิดกลับด้วย 
- อยู่ท่ีตัวบุคคลครับ ที่ต้องมีความรับผิดชอบ 
- ซื้ออุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง, มีความคงทน,รณรงค์ให้ท้ิงขยะให้เป็นที่ 
- จัดผู ้ดูเเลรับผิดชอบและให้ชั ่วโมงทุนแกผู ้ที ่ร ับผิดชอบในอาคารแต่ละชั ้นหรือแต่ละส่วนที ่ได้รับ

มอบหมาย 
- วันเสาอาทิตย์ถ้าเปิดห้องซ้อมได้จะดีมาก 
- ทุกคนต้องช่วยกันรักษา และอยากให้ช่วยตรวจสอบสภาพของอาคารและอุปกรณ์ให้มากข้ึน 
- อยากให้นักศึกษาช่วยกันรักษาของจะได้ใช้งานได้นานๆ อยากให้ด้านหลังตึกของสถาบันทำที่สูบบุหรี่ให้

ดูสะอาดเรียบร้อย สำหรับนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่. 
- บางห้องท่ีน้ำแอร์หยดลงมา พวกเครื่องสายจะไม่สามารถซ้อมได้ อยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำแอร์หยด 
- ช่วยกันดูเเลรักษาไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดช่วยกันเก็บ 
- อาจจะต้องเข้มงวดเร่ืองการให้ทุกคนช่วยดูแลห้องซ้อมมากข้ึน เรื่องขยะ เรื่องเครื่องดนตรี 
- มีจิตสำนึกที่ดี ควรเข้าใจระบบกฏวินัย 
- ใช้ของอย่างระมัดระวัง 
- ความสะอาดของเปียโน บางทีเลอะฝุ่นสกปรกจนไม่อยากจะซ้อม 
- เป็นส่ิงที่ดีเพราะว่าจะได้ใช้งานยาวๆ 



- ผมรู้สึกว่าการทำความสอาดของแม่บ้าน ไม่เข้มงวดและละเอียดเหมือนตอนเเรกที่ผมเข้ามา เคยพ้ืนห้อง
ชั้น 3 มีคราบที่เช็ดออกได้โดยง่ายและแม่บ้านเข้ามาทำเเล้ว แต่คราบยังอยู่ , ควรเพ่ิมความถ่ีในการทำความสอาด
ห้องน้ำ แบบว่าควรเข้าเช็คอยู่ตลอด, ผมเคยเจอห้องน้ำตึก L มีคราบเดิม ผ่านไป 2 วันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ 

- ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด 

- ส่วนใหญ่เป็นที่จิตสำนึกของผู้ใช้งาน ต่อให้กฎระเบียบแน่นหนาอุดทุกรอยรั่วแล้วแต่บุคคลนั้นๆ ไม่ได้
ปฎิบัติตามก็ไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลง 

- ดูแลเปียโน 

 

 

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- Practice rooms open until 9 pm 

- ควรจะเปิดให้นักศึกษาซ้อมเยอะๆ ผมชอบการซ้อม ผมต้องการซ้อม 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ ดีแล้ว 
- ขอบคุณที่ทำให้ระบบการจองมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในที่นี้อยากให้ใช้กฎที่ตั้งนี้กับอาจารย์บางคนที่

ไม่ได้ทำการจองด้วยเพราะมีอาจารย์บางคนมาใช้งานหรือมาสเตอร์คลาสโดยที่ไม่ได้ทำการจอง ทำให้แผนการซ้อม
ต้องถูกยกเลิกหรือไม่ได้ใช้ห้องเรียนอยู่บ่อยคร้ัง ขอบคุณค่ะ���� 

- มันจะแก้ปัญหาการซ้อมนอกตัวอาคารครับ แล้วจะเป็นเร่ืองที่ดีอย่างยิ่งในการพัฒนาตัวเด็ก 
- ควรเปิดวันอาทิตย์เพราะคนอยู่หอเยอะ 
- ควรให้ซ้อมวันหยุดได้ด้วยโดยเฉพาะวันเสาร์ แต่วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จำเป็นต้องเปิด 
- ถ้าคนเข้าใช้น้อยก็เปิดให้ใช้แค่ฝั่งเดียว เพ่ือที่จะได้ไม่สิ้นเปลืองมากค่ะ 



- ถ้าเปิดก็ขอให้เปิดได้เหมือนเวลาปกติเพื่อการซ้อมที่มีประสิทธิภาพถ้าเปิดเเค่ 3 ชม. บางกลุ่มอาจจะ
คำนึงถึงการมาที่ลำบากเเละไม่คุ้มที่จะมา ถ้ามีเวลาให้เหมือนเวลาปกติ ก็จะมีคนมาซ้อมได้มากข้ึนเเละเป็นผลดีทำ
ให้เด็กของเรานั้นพัฒนาเเละจะได้มีผีมือท่ีเก่งมาก เพ่ือสามารถไปพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรี ให้เเก่ประเทศไทย
ตามที่ นโยบายของสถาบันได้บอกกับพวกผมไว้งับ :;) 

- น่าจะมีวันเสาร์ด้วยครับ 
- ในช่วงของวันธรรมดาอยากให้เปิดมากกว่านี้ครับ ประมาณถึงสัก 22:00 น.ครับ เพราะช่วงกลางวันบางคน

อาจจะมีคาบเรียนเยอะ และได้ซ้อมค่อนข้างน้อย 
- ไม่ควรเปิดห้องเพียง 3 ชั่วโมง ควรจะเปิดห้องเหมือนวันเสาร์หรือวันธรรมดา เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้มี

เวลาว่างตรงกัน แต่ควรมีเดดไลน์ของการจองห้องวันอาทิตย์ล่วงหน้าด้วย สำหรับกรณีที่ไม่มีคนจองห้องหรือจอง
ห้องน้อยกว่าจำนวนท่ีกำหนด 

- อยากให้ทางสถาบันช่วยประกาศเรื ่องวันเวลาการใช้ห้องซ้อมสำหรับวันเสาร์หรืออาทิตย์ให้ชัดเจน 
เนื่องจากบางครั้งได้ทำการจองห้องในระบบ แล้วมาซ้อมในเวลาที่ไม่ตรงกับการมาทำงานของพนักงาน จะได้รับ
ทราบช่วงเวลาท่ีตรงกัน 

- ควรจะเปิดห้องซ้อมสำหรับคนที่อยู่หอใกล้ๆสถาบัน เพราะนักศึกษาไม่สามารถซ้อมที่หอได้เพราะจะ
เสียงดังรบกวนผู้อื่น นักศึกษาที่อยู่หอใกล้สถาบันจะได้มาซ้อมที่สถาบันได้ 

- อยากให้มีกระจกในทุกห้อง 
- เปิดช่วง 2 อาทิตย์หรือ 1 เดือนก่อนสอบเพ่ิมเติมก็ได้ค่ะ 
- ช่วยทำห้องออกกำลังกายด้วยครับ อยากให้มีจริงๆ 
- สถาบันดนตรีที่ซ้อมไม่ได้คือสถาบันดนตรีรึเปล่า 
- ห้องซ้อมควรเปิดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะมีคนมาซ้อมเยอะหรือน้อย เพราะบางช่วงเวลาของแต่

ละคนต้องการไม่เหมือนกัน 
- จูนเปียโนด้วยนะคะ 
- จะเป็นไปได้รึป่าวครับถ้าเราจะสามารถบัตรนักศึกษาของสถาบันจะใช้เปิดห้องซ้อมในเวลาท่ีตัวเองจองได้ 
- อยากให้ห้องซ้อมใช้ได้ถึง 4 ทุ่มครับ 
- ควรเป็นในช่วงสอบแชมเบอร์หรือเมเจอร์ 
- อยากให้ห้องเปิดถึง3ทุ่มในวันปกติ 


