
     
 

ปฏิทนิการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา                                               
ระดับอุดมศึกษา        ปีการศึกษา 2555 

 
ลาํดบั กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผูรั้บผดิชอบ 

1 ภาควชิาดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2555  โดย 
จดัทาํแผน/ปฏิทินการดาํเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

กรกฎาคม – กนัยายน  2555 หวัหนา้ภาควชิา /
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพภาควิชา 
 

2 ประชุมวางแผนพฒันางานคุณภาพการศึกษา
โดยนาํผลการประกนัคุณภาพมาปรับปรุง
พฒันาตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการประกนั
คุณภาพภาควิชา /บุคลากรท่ี
รับผดิชอบตวับ่งช้ี 

3 จดักิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้การประกนั
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนกัศึกษา 

พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 งานประกนัคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการประกนั
ของภาควชิา 

4 ประชุมคณะกรรมการจดัทาํคู่มืองานประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัภาควชิาภาค  

มกราคม  2556 หวัหนา้ภาควชิาและ
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภาควิชา 

5 ภาควชิาจดัประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

30 มกราคม  2556 หวัหนา้ภาควชิาและ
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภาควิชา 

6 จดักิจกรรมเครือข่ายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาระหวา่ง ภาควชิา  สถาบนั  ชุมชน
ใกลเ้คียง 

มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภาควิชา 

7 ติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภาควิชา 

8 จดัเกบ็หลกัฐาน เอกสาร ตามองคป์ระกอบ
และตวับ่งช้ี 

ภุมภาพนัธ์ - มีนาคม  2556 บุคลากรภาควิชาดุริยางคศิลป์
ไทยศึกษา 

9 จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง SAR 
ของภาควชิา 

มีนาคม  2556 คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภาควิชา 

10 ส่งรายงานการประเมินตนเอง SARของ
ภาควชิา 

มีนาคม  - พฤษภาคม  2556 คณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภาควิชา 

11 รับการประเมินคุณภาพภายในระดบั
ภาควชิา 

มิถุนายน  2556 บุคลากรภาควิชาดุริยางคศิลป
ไทยศึกษา 

 
 
 
 



 
เอกสารทีต้่องใช้ในการประเมินระดับภาควชิาองค์ประกอบที ่9 

 
1. คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานประกนัคุณภาพระดบัภาควชิา 
2. นโยบาย   พนัธกิจ    วิสยัทศัน์  ของภาควิชา        
3. คู่มือบริหารประกนัคุณภาพของภาควิชา 
4. แผนปฏิบติังานประกนัคุณภาพของภาควิชา 
5. ปฏิทินการดาํเนินงานประกนัคุณภาพของภาควิชาประจาํปี 2555 
6. หลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงระบบการติดตามตรวจสอบงานประกนัคุณภาพของภาควิชา  เช่น  รายงานการประชุม    
    ติดตามผลการดาํเนินงาน 
7. เอกสารรายงานคณะกรรมการกาํหนดอตัลกัษณ์ของภาควิชา 
8. รายงานการประชุมของภาควิชาแนวคิดกาํหนดอตัลกัษณ์ของภาควิชา 
9. เอกสารรายงานกิจกรรมโครงการท่ีจดัทาํข้ึน เพื่อส่งเสริมงานประกนัคุณภาพ สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและ 
     ตวัช้ีวดัในปีการศึกษา 2555 
10. คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานระบบสารสนเทศของภาควิชา 
11. หลกัฐานท่ีนาํเอาระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน   การวิจยั  การบริการวิชาการ  การบริหารและ 
      สนบัสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจาํปี 2555 
12. เวบ็ไซดเ์ผยแพร่งานประกนัของภาควิชา ( ใชห้ลกัฐานเปิดหนา้เวบ็ไซด ์) 
13. หลกัฐานระบบฐานขอ้มูลประกนัของภาควิชา 
14. หลกัฐานการนาํผลการประเมินผลปี 2554 นาํมาปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 
15.หลกัฐานท่ีแสดงวา่ภาควชิาไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษา หรือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  เช่น ชุมชน   ผูรั้บบริการ  
     วิชาการ  ผูรั้บบริการ ดา้นวิจยั  เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพในรูปแบบต่างๆ     เช่น       
     คณะกรรมการ  ร่วมกาํหนด ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย หรือการใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆดา้น  
     งานประกนัคุณภาพ   (คาํสัง่งานประกนัของภาคท่ีมีรายช่ือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียและรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีส่วน 
     ร่วมในการดาํเนินงานประกนั,รายงานการประชุม ) 
16.หลกัฐานท่ีแสดงวา่ภาควชิาไดส้ร้างเครือข่ายประกนัคุณภาพระหวา่งสถาบนัหรือระหวา่งภาควิชาและผลการ 
      ดาํเนินงานท่ีชดัเจน    พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อนาํไปสู่การพฒันาการทาํงาน 
       อยา่งต่อเน่ือง 
17. กิจกรรมหรือโครงการท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

                                                         งานประกนัคุณภาพภาควิชาดุริยางคศิลปนครศรีธรรมราช                                    
                                                               ระดบัอุดมศึกษา 

 
 



 
 

วธีิการดําเนินงานประกนัคุณภาพระดับภาควชิา องค์ประกอบที ่๙ 
 

ให้พจิารณาดังนี ้
๑. การดาํเนินงานตามระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 

- ประชาสมัพนัธ์ผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ดาํเนินงานตามแผนงาน / โครงการ    พร้อมทั้งติดตามกิจกรรมโครงการต่างๆวา่ ดาํเนินงานถึงไหน  ทาํ

สาํเร็จหรือไม่  บรรลุตวัช้ีวดัหรือตอบตวัช้ีวดัอะไร (ทาํแบบฟอร์มสรุป อาจเป็นตะราง กไ็ด ้)  
- จดัทาํแผนการตรวจสอบการดาํเนินงานพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมติดตาม 
- จดัทาํระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- การจดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 

๒. ครูแต่ละท่านรับผดิชอบงานอะไรใหติ้ดตามภาระงานท่ีรับผดิชอบใหเ้สร็จส้ินในปีการศึกษา 
๓. จดัทาํ Flow  Chart ของแต่ละงาน ใหเ้ป็นระบบ เห็นแนวทางท่ีชดัเจน และจบัหยบิแนวทางมา

กาํหนดเป็นตวังาน 
๔. นาํผลการประกนัคุณภาพมาปรับปรุง ( ควรติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานทุกเดือนหรือ ๒ เดือนต่อคร้ัง 

  ๘. Flow  Chart   ของวิทยาลยัใหแ้ปลงเป็นของภาควิชา 
   ๙. อตัลกัษณ์เพิ่มเติมของภาควิชาตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสถาบนั ( วิทยาลยั )และนาํเขา้สู่วิชาอะไร 
  ๑๐. กรณีภาควิชาไม่ประเมินตวัไหนบา้งใหใ้ส่ในส่วนนาํของ SAR ของภาควชิา 
  ๑๑. ระดบัภาควิชา  ควรทาํวิจยักระบวนการและผลการพฒันางาน โดยเอามาจากแผนพฒันาตนเอง  เช่น 
          เอา Improvement Plane  เป็นตวัตั้ง แลว้ทาํ Flow  Chart  มาพฒันางาน                             
        ( ทาํอะไร  ไดอ้ะไร   บรรลุหรือไม่  และท่ีไม่บรรลุเพราะอะไร  ) 
 
                               ..........................................................................................................   
 
หมายเหตุ 
           บุคลากรทีรั่บผดิชอบ องค์ประกอบ  ตัวช้ีวดั  ควรศึกษาคู่มือทั้งของ  สกอ.และ สมศ. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการประเมินระดบัภาควชิาดุริยางคศิลป์องค์ประกอบที ่๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

๑. มีคู่มือแต่ยงัไม่เห็นระบบ PDCA ของภาควิชาและคู่มือตอ้งปรับทุกปี  วางแผนการดาํเนินงาน 
กาํกบัติดตาม ทาํตามปฏิทิน ตรวจสอบแผนวา่ดาํเนินงานถึงไหน  ควรประชุมทุกเดือน ติดตามแผนตาม
ระบบ   PDCA  ควรทาํ Flow  Chart  (ขอ้ ๑ )  

๒. มีนโยบาย ตามระบบ PDCA แต่ไม่พบคาํสั่งท่ี ผ.อ.เป็นประธาน ( ขอ้ ๒ ) มีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
ทั้งภายในสถาบนัและภายนอกสถาบนั  เช่น นัดศึกษา  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ไม่พบนักศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม
ตามความเหมาะสม ( ขอ้ ๒ ) 

๓. กาํหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัแต่ขาดหลกัฐานท่ีกาํหนดให้บณัฑิตเป็นไปตามอตั
ลกัษณ์         ( กาํหนดอตัลกัษณ์ให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัและให้คณะกรรมการเห็นชอบ )  สร้างระบบ
การดาํเนินงานอตัลกัษณ์ เช่น การมีส่วนร่วมในการพฒันาอตัลกัษณ์ของนกัศึกษา  สร้างตวัช้ีวดัให้รู้ว่า
นกัศึกษามีอตัลกัษณ์ตามท่ีตั้งใจหรือเปล่าแลว้ประเมินผลงาน  ( ตอ้งไดค้ะแนน ๓.๕๑ ข้ึนไป ) ถา้ สมศ. 
ตอ้งการให้นกัศึกษาไดร้างวลัให้ยอ้นกลบัไปทาํอตัลกัษณ์ให้สอดคลอ้ง ( ถา้งานใดท่ีทาํร่วมกบัจงัหวดั
ใหจ้งัหวดัเขียนชมเชยมาถือวา่เป็นระดบัชาติ ) ขอ้ ๓ 

๔. มีระบบแต่เอกสาร PDCA ไม่ชดัเจน ( ทาํครบแต่ไม่มีเอกสารตามระบบPDCA   
๕. น่าช่ืนชมมีแผนแต่ไม่พบการกาํกบัติดตาม ( ถา้ทาํขอ้ ๑ ครบ ขอ้ ๕ ก็ได ้ )มีตวัช้ีวดัความสําเร็จของ

โครงการแต่ไม่พบความสาํเร็จของกลยทุธ์  ตอ้งสาํเร็จ ๖ โครงการอยา่งนอ้ยในปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐๐ 
กลยทุธ์ตอ้งสาํเร็จ(อยา่ตั้งตวัช้ีวดัของแผนกลยทุธ์มากโครงการจะสาํเร็จตอ้งสาํเร็จ ร้อยละ ๘๐  (ขอ้ ๕ ) 

๖. ยงัไม่พบสารสนเทศ ครอบคลุมทั้ง ๓ องคป์ระกอบ ( ทาํโปรแกรมไมโครชอฟ เอก็ซ์เซล ) 
๗. ไดท้าํแต่ไม่มีหลกัฐานการดาํเนินงาน 
๘. พบการดาํเนินงานแต่ไม่มี ตวั P (ใหว้างแผนไวไ้ม่ตอ้งระบุสถานท่ี  เวลา ใหย้อ้นไปทาํแผน ) 
๙. มีการดาํเนินงานในระดบัสถาบนั( วิทยาลยั ) ใชห้ลกัฐานของวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชาสมัพนัธ์งานประกนัภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
 

1 กําหนดส่ง  SAR  ระดับภาควิชา   วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อาจารย์วรรณวิไล  นิลสม 
( แบบฟอร์ม SAR  รับได้ที่  อาจารย์วรรณวิไล  นิลสม  และอาจารย์อานนท์   ไกรแก้ว ) 

2. กําหนดส่ง  SSR  ระดับวิทยาลัย       วันที่  28  กุมภาพันธ์   2556 
3. กําหนดส่ง  SAR  ระดับวิทยาลัย     ครั้งที่ 1 วันที่   1   มีนาคม  2556   
4. กําหนดส่ง  SAR  ระดับวิทยาลัย     ครั้งที่ 2       วันที่  15  มีนาคม  2556   
5. ศูนย์ประกันรวบรวม                                    วันที่  22  มีนาคม  2556 
6. หัวหน้าฝ่ายตรวจ   SAR                                วันที่  26  มีนาคม  2556 
7. ผู้อํานวยการตรวจ SAR                                 วันที่  28  มีนาคม  2556     
 

 


