ปฏิทนิ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2555
ลําดับ

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1

ภาควิชาดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2555 โดย
จัดทําแผน/ปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประชุมวางแผนพัฒนางานคุณภาพการศึกษา
โดยนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุ ง
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้ความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา

กรกฎาคม – กันยายน 2555

2

3

พฤศจิกายน 2555

พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556

4

ประชุมคณะกรรมการจัดทําคู่มืองานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาภาค

มกราคม 2556

5

ภาควิชาจัดประชุมสัมมนาผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา

30 มกราคม 2556

6

จัดกิจกรรมเครื อข่ายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง ภาควิชา สถาบัน ชุมชน
ใกล้เคียง
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
จัดเก็บหลักฐาน เอกสาร ตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR
ของภาควิชา
ส่ งรายงานการประเมินตนเอง SARของ
ภาควิชา
รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชา

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556

7
8
9
10
11

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556
ภุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556
มีนาคม 2556
มีนาคม - พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556

ผูร้ ับผิดชอบ
หัวหน้าภาควิชา /
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภาควิชา
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภาควิชา /บุคลากรที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และคณะกรรมการประกัน
ของภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาและ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาและ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชา
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชา
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชา
บุคลากรภาควิชาดุริยางคศิลป์
ไทยศึกษา
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชา
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภาควิชา
บุคลากรภาควิชาดุริยางคศิลป
ไทยศึกษา

เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการประเมินระดับภาควิชาองค์ ประกอบที่ 9
1. คําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพระดับภาควิชา
2. นโยบาย พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ของภาควิชา
3. คู่มือบริ หารประกันคุณภาพของภาควิชา
4. แผนปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพของภาควิชา
5. ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพของภาควิชาประจําปี 2555
6. หลักฐานที่บ่งบอกถึงระบบการติดตามตรวจสอบงานประกันคุณภาพของภาควิชา เช่น รายงานการประชุม
ติดตามผลการดําเนินงาน
7. เอกสารรายงานคณะกรรมการกําหนดอัตลักษณ์ของภาควิชา
8. รายงานการประชุมของภาควิชาแนวคิดกําหนดอัตลักษณ์ของภาควิชา
9. เอกสารรายงานกิจกรรมโครงการที่จดั ทําขึ้น เพื่อส่ งเสริ มงานประกันคุณภาพ สอดคล้องกับองค์ประกอบและ
ตัวชี้วดั ในปี การศึกษา 2555
10. คําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานระบบสารสนเทศของภาควิชา
11. หลักฐานที่นาํ เอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การบริ หารและ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี 2555
12. เว็บไซด์เผยแพร่ งานประกันของภาควิชา ( ใช้หลักฐานเปิ ดหน้าเว็บไซด์ )
13. หลักฐานระบบฐานข้อมูลประกันของภาควิชา
14. หลักฐานการนําผลการประเมินผลปี 2554 นํามาปรับปรุ งในปี การศึกษา 2555
15.หลักฐานที่แสดงว่าภาควิชาได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษา หรื อ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ชุมชน ผูร้ ับบริ การ
วิชาการ ผูร้ ับบริ การ ด้านวิจยั เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพในรู ปแบบต่างๆ เช่น
คณะกรรมการ ร่ วมกําหนด ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย หรื อการให้ความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้าน
งานประกันคุณภาพ (คําสัง่ งานประกันของภาคที่มีรายชื่อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยและรายชื่อนักศึกษาที่มีส่วน
ร่ วมในการดําเนินงานประกัน,รายงานการประชุม )
16.หลักฐานที่แสดงว่าภาควิชาได้สร้างเครื อข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันหรื อระหว่างภาควิชาและผลการ
ดําเนินงานที่ชดั เจน พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลการสร้างเครื อข่ายเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางาน
อย่างต่อเนื่อง
17. กิจกรรมหรื อโครงการที่จดั ทําขึ้นเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพภาควิชาดุริยางคศิลปนครศรี ธรรมราช
ระดับอุดมศึกษา

วิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับภาควิชา องค์ ประกอบที่ ๙
ให้ พจิ ารณาดังนี้
๑. การดําเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ
- ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
- ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ พร้อมทั้งติดตามกิจกรรมโครงการต่างๆว่า ดําเนินงานถึงไหน ทํา
สําเร็ จหรื อไม่ บรรลุตวั ชี้วดั หรื อตอบตัวชี้วดั อะไร (ทําแบบฟอร์มสรุ ป อาจเป็ นตะราง ก็ได้ )
- จัดทําแผนการตรวจสอบการดําเนินงานพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมติดตาม
- จัดทําระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี
๒. ครู แต่ละท่านรับผิดชอบงานอะไรให้ติดตามภาระงานที่รับผิดชอบให้เสร็ จสิ้ นในปี การศึกษา
๓. จัดทํา Flow Chart ของแต่ละงาน ให้เป็ นระบบ เห็นแนวทางที่ชดั เจน และจับหยิบแนวทางมา
กําหนดเป็ นตัวงาน
๔. นําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุ ง ( ควรติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานทุกเดือนหรื อ ๒ เดือนต่อครั้ง
๘. Flow Chart ของวิทยาลัยให้แปลงเป็ นของภาควิชา
๙. อัตลักษณ์เพิ่มเติมของภาควิชาต้องผ่านความเห็นชอบจากสถาบัน ( วิทยาลัย )และนําเข้าสู่วิชาอะไร
๑๐. กรณี ภาควิชาไม่ประเมินตัวไหนบ้างให้ใส่ ในส่ วนนําของ SAR ของภาควิชา
๑๑. ระดับภาควิชา ควรทําวิจยั กระบวนการและผลการพัฒนางาน โดยเอามาจากแผนพัฒนาตนเอง เช่น
เอา Improvement Plane เป็ นตัวตั้ง แล้วทํา Flow Chart มาพัฒนางาน
( ทําอะไร ได้อะไร บรรลุหรื อไม่ และที่ไม่บรรลุเพราะอะไร )
..........................................................................................................
หมายเหตุ
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบ องค์ ประกอบ ตัวชี้วดั ควรศึกษาคู่มือทั้งของ สกอ.และ สมศ.

รายงานผลการประเมินระดับภาควิชาดุริยางคศิลป์ องค์ ประกอบที่ ๙ ปี การศึกษา ๒๕๕๔
๑. มีคู่มือแต่ยงั ไม่เห็นระบบ PDCA ของภาควิชาและคู่มือต้องปรับทุกปี วางแผนการดําเนินงาน
กํากับติดตาม ทําตามปฏิทิน ตรวจสอบแผนว่าดําเนินงานถึงไหน ควรประชุมทุกเดือน ติดตามแผนตาม
ระบบ PDCA ควรทํา Flow Chart (ข้อ ๑ )
๒. มีนโยบาย ตามระบบ PDCA แต่ไม่พบคําสั่งที่ ผ.อ.เป็ นประธาน ( ข้อ ๒ ) มีส่วนร่ วมภาคีเครื อข่าย
ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เช่ น นัดศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ไม่พบนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วม
ตามความเหมาะสม ( ข้อ ๒ )
๓. กําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ ของสถาบันแต่ขาดหลักฐานที่กาํ หนดให้บณ
ั ฑิ ตเป็ นไปตามอัต
ลักษณ์
( กําหนดอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถาบันและให้คณะกรรมการเห็นชอบ ) สร้างระบบ
การดําเนิ นงานอัตลักษณ์ เช่น การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา สร้างตัวชี้วดั ให้รู้ว่า
นักศึกษามีอตั ลักษณ์ตามที่ต้ งั ใจหรื อเปล่าแล้วประเมินผลงาน ( ต้องได้คะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไป ) ถ้า สมศ.
ต้องการให้นกั ศึกษาได้รางวัลให้ยอ้ นกลับไปทําอัตลักษณ์ให้สอดคล้อง ( ถ้างานใดที่ทาํ ร่ วมกับจังหวัด
ให้จงั หวัดเขียนชมเชยมาถือว่าเป็ นระดับชาติ ) ข้อ ๓
๔. มีระบบแต่เอกสาร PDCA ไม่ชดั เจน ( ทําครบแต่ไม่มีเอกสารตามระบบPDCA
๕. น่ าชื่ นชมมีแผนแต่ไม่พบการกํากับติดตาม ( ถ้าทําข้อ ๑ ครบ ข้อ ๕ ก็ได้ )มีตวั ชี้ วดั ความสําเร็ จของ
โครงการแต่ไม่พบความสําเร็ จของกลยุทธ์ ต้องสําเร็ จ ๖ โครงการอย่างน้อยในปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๑๐๐
กลยุทธ์ตอ้ งสําเร็ จ(อย่าตั้งตัวชี้วดั ของแผนกลยุทธ์มากโครงการจะสําเร็ จต้องสําเร็ จ ร้อยละ ๘๐ (ข้อ ๕ )
๖. ยังไม่พบสารสนเทศ ครอบคลุมทั้ง ๓ องค์ประกอบ ( ทําโปรแกรมไมโครชอฟ เอ็กซ์เซล )
๗. ได้ทาํ แต่ไม่มีหลักฐานการดําเนินงาน
๘. พบการดําเนินงานแต่ไม่มี ตัว P (ให้วางแผนไว้ไม่ตอ้ งระบุสถานที่ เวลา ให้ยอ้ นไปทําแผน )
๙. มีการดําเนินงานในระดับสถาบัน( วิทยาลัย ) ใช้หลักฐานของวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์งานประกันภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา
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
วันที่ 15 มีนาคม 2556
4. กําหนดส่ง SAR ระดับวิทยาลัย ครั้งที่ 2
5. ศูนย์ประกันรวบรวม
วันที่ 22 มีนาคม 2556
6. หัวหน้าฝ่ายตรวจ SAR
วันที่ 26 มีนาคม 2556
7. ผู้อํานวยการตรวจ SAR
วันที่ 28 มีนาคม 2556

