
11/06/56 

แผนและแนวทางพฒันาห้องเรียนเครือข่ายวทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราชตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2554 ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงปีการศึกษา 2555 

 
องค์ประกอบที ่๑ ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  

 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน 
 

ควรรักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 

๒๕๕๕    

เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการ

บริหารวิทยาลยั 
คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
 

องค์ประกอบที ่๒ การเรียนการสอน  
 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 



 

                                                                                                                                                            หอ้งเรียนเครือข่ายวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
                                                                                       

๒ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๑ระบบและกลไกการพฒันาบริหาร

หลกัสูตร  
 
 
 

-ควรดาํเนินการใหม้ีการประเมินการ

บริหารหลกัสูตรทุกปีการศึกษา 
-ควรมีหลกัฐานในการใหค้วาม

ร่วมมือในการพฒันาหรือบริหาร

หลกัสูตรจากหน่วยงานอื่นๆ 

ภายในเดือน 
ธนัวาคม 

๒๕๕๕ 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

     

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๒ อาจารยป์ระจาํที่มีวฒุิปริญญาเอก สถาบนัควรเร่งรัดใหอ้าจารยม์ีการ

พฒันาคุณวฒุิตามเกณฑม์าตรฐาน

ระดบัอุดมศึกษา 

 

ตุลาคม 

๒๕๕๕ – 

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารยป์ระจาํที่ดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

 

 

สถาบนัควรดาํเนินการใหค้ณาจารยท์าํ

ผลงานเพื่อขอตาํแหน่งทางวชิาการ 
 
 
 

ตุลาคม 

๒๕๕๕ – 

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๓ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
 
หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๔ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

 
 
ดาํเนินการใหเ้กิดการจดัการความรู้

ของคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุนเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่

ในตวัตน(Tacit Knowledge )
ใหเ้ป็นความรู้ที่ชดัแจง้ ( Explicit 
Knowledge )เพื่อใหเ้กิดการเพิ่ม
คุณค่าในการพฒันาบุคลากรและสร้าง

ใหเ้กิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 
 
ตุลาคม 

๒๕๕๕ – 

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

 
 
ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายวิชาการ 

 
คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๕หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

- ภายในเดือน

กนัยายน

๒๕๕๕ 

ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายวิชาการ 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๖ระบบและกลไกการจดัการเรียน

การสอน 

อาจารยค์วรระบุการพฒันาหรือ

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กล

ยทุธ์การสอน หรือประเมินผลการ

ภายในเดือน

พฤษภาคม

๒๕๕๖ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน
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๔

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
นครศรีธรรมราช เรียนรู้  ตามผลการประเมินทุกรายวิชา ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
 
 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๗ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

- - ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๘ระดบัความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหก้บั

นกัศึกษา 

ควรมีการประเมินโครงการหรือ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ของนกัศึกษาตามตวับ่งชี้ และ

เป้าหมายที่กาํหนด 

ภายในเดือน 
มีนาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาและ

ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๓.๑ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษา

และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

  -ในการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารทั้ง

ศิษยป์ัจจุบนัและศิษยเ์ก่าควรมีการ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆผา่น website
ของวิทยาลยัเพื่อเป็นสื่อกลางในการ

ภายในเดือน 
มิถุนายน 

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ



 

                                                                                                                                                            หอ้งเรียนเครือข่ายวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
                                                                                       

๕ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
ประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม

วิชาการต่างๆ            
 - ในการจดัทาํโครงการวิชาการแต่ละ

โครงการควรมีรายละเอียดในของ

เนื้อหาของการบรรยาย   วิทยากร 

ตารางกิจกรรมในแต่ละวนั เพื่อใหก้าร

ดาํเนินในกิจกรรมนี้ชดัเจนมากขึ้น 
- ในการจดักิจกรรมศึกษาดูงานแต่ละ

ครั้งควรมีการสรุปผลการศึกษาดูงาน

ทั้งในเรื่องของเนื้อหาสาระ ผลการ

นาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ รวมถึง

แนวทางหรือขอ้เสนอแนะ 

- ในการสรุปโครงการพบวา่ส่วนใหญ่

มีเฉพาะผลการประเมินในทุก

โครงการแต่ควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหา

หรือขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการนาํผล

การประเมินไปใชใ้นการจดัโครงการ

ในครั้งต่อไปเพื่อความสมบรูณ์ในการ

๒๕๕๖ ภายใน 



 

                                                                                                                                                            หอ้งเรียนเครือข่ายวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
                                                                                       

๖ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
ประเมินโครงการในครั้งต่อไป 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
 
 

ตวับ่งชี้ที่ ๓.๒ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรม

นกัศึกษา 

- ภายในเดือน 
มิถุนายน 

๒๕๕๕- 
พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๔.๑ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์

  -ควรดาํเนินการติดตามการ

ดาํเนินการตามระบบการสร้าง

งานวิจยัและงานสร้างสรรคต์ามที่

กาํหนด 
- ควรแสดงหลกัฐานการบูรณาการ

ผลการวิจยักบัสาระการเรียนการสอน

ที่ชดัเจน 
- ควรดาํเนินการพฒันาศกัยภาพดา้น

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์แก่

บุคลากรตามแผนโครงการพฒันา

สิงหาคม 

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๗ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
นกัวจิยัหนา้ใหม่ใหค้รอบคลุมการให้

ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่

อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 
- ควรเร่งรัดการทาํแผนการผลิต

งานวิจยัและงานสร้างสรรคร์วมถึง

การจดัสรรบุคลากรในการวจิยัและ

พฒันางานสร้างสรรค ์งบประมาณ

งานวิจยัทั้งภายในและภายนอกให้

สอดคลอ้งกบับริบทและพนัธกิจของ

วิทยาลยัฯ 
- ควรดาํเนินการติดตามและการ

ประเมินผลสนบัสนุนในขอ้ ๔ และ

ขอ้ ๕ อยา่งครบถว้นทุกประเดน็และ

จดัทาํแผนปรับปรุงตามการประเมิน

อยา่งเป็นระบบ 
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๘ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๔.๒ระบบและกลไกการจดัการความรู้

จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

-ระบบและกลไกการสนบัสนุนการ

เผยแพร่งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์

ในวาระสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือ

การ ตีพิมพใ์นวาระสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติ  ที่ชดัเจนในขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน 
- ควรจดัทาํระบบและกลไกการ

รวบรวม คดัสรรวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์ เพื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้ที่

คนทัว่ไปเขา้ใจไดแ้ละดาํเนินการตาม

ระบบที่กาํหนด 
- มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่

องคค์วามรู้จากงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ไดจ้ากขอ้ ๒ สู่

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๙ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
สาธารณชนและผูเ้กี่ยวขอ้ง 
- ควรจดัทาํระบบและกลไกเพื่อช่วย

ในการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใชป้ระโยชน์

และดาํเนินการตามระบบที่กาํหนด 
        
 
 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๔.๓เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

-ควรดาํเนินการรักษาระดบัการจดัทาํ

แผนการวจิยัและงานสร้างสรรคท์ี่

ครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น คือ คน เงินทุน 

และกระบวนการบริหารจดัการ

งานวิจยัและงานสร้างสรรคอ์ยา่ง

ต่อเนื่อง 

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

ตัวบ่งชี้ที่  ๕ .๑ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 

 

ควรรักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน
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๑๐ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
นครศรีธรรมราช ๒๕๕๖ ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
 
 
 

ตวับ่งชี้ที่ ๕.๒กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์แก่สงัคม 

ควรรักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรมและดาํเนินการตามระบบที่

กาํหนด 

  ควรรักษาระดบัคุณภาพของงาน

อยา่งต่อเนื่อง 

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผูน้าํของนาํของสถาบนัและ

ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  

 -ควรพฒันาฐานขอ้มูลและระบบ

สารสนเทศใหค้รอบคลุมตามบทบาท

หนา้ที่ของคณะกรรมการประจาํ

วิทยาลยัเพื่อใหค้ณะกรรมการประจาํ

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ
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๑๑ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
วิทยาลยัสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่ง

คล่องตวั และมีขอ้มูลที่มีประสิทธิ์

ภาพในการตดัสินใจ 

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๒ การพฒันาวิทยาลยัสู่สถาบนั

เรียนรู้ 

ควรดาํเนินการจดัการความรู้ใน

ประเดน็อื่นๆเพิ่มเติมตามความ

เชี่ยวชาญหรือความสนใจของ

บุคลากรจนพฒันาเป็นชุมชนนกั

ปฏิบตัิ เพื่อใหเ้กิดเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ที่ย ัง่ยนื 

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตดัสินใจ 

-ดาํเนินการพฒันาฐานขอ้มูลและ

ระบบสารสนเทศใหเ้อื้อต่อการ

ปฏิบตัิงานทุกพนัธะกิจอยา่งต่อเนื่อง 

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรแต่ละ

งานในการวิเคราะห์ความตอ้งการของ

ระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถลดภาระ

งานของอาจารยไ์ด ้
- การกาํหนดผูร้ับผดิชอบในการ

จดัการความรู้อาจใชแ้บบฟอร์มการ

กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 

ฝ่ายวิชาบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๑๒ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
จดัทาํแผนการจดัการความรู้เพื่อแสดง

ถึงความชดัเจนครอบคลุมตามรูปแบบ

การจดัการความรู้ 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
 
 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง -ควรดาํเนินการถอดบทเรียนระบบ

การบริหารความเสี่ยงเพื่อกาํหนดเป็น

แนวปฏิบตัิที่ดี ( Good  Practice ) ใน

การปฏิบตัิงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

กรกฎาคม

๒๕๕๔- 
พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ควรมีการดาํเนินงานในการบริหาร

ความเสี่ยงดา้นการเงินอยา่งต่อเนื่อง

เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่คง

ทางการเงินและการดาํเนินพนัธะกิจ

ขององคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 

ภายในเดือน 

สิงหาคม    

๒๕ ๕๕ 

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ควรดาํเนินการถอดบทเรียนการ

ปฏิบตัิงานที่บูรณาการระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาใน

ทุกตวับ่งชี้เพื่อเป็นฐานในการพฒันา

ภายในเดือน  
กรกฎาคม

๒๕๕๕-

พฤษภาคม 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารวิทยาลยั 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ
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๑๓ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
อยา่งต่อเนื่อง 

 

๒๕๕๖ ภายใน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันาห้องเรียนเครือข่ายวทิยาลยันาฎศิลปนครศรีธรรมราชตามผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาของคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
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๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพฒันาภาควชิาดุริยางคศิลป์ห้องเรียนเครือข่ายวทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราชตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา                                                             

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบที ่๑ ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  
 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
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๑๕

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
ภาควิชาดุริยางค

ศิลป์หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

๑.๑ กระบวนการพฒันาแผน 
 

ควรมีการติดตามผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งชี้ของแผนปฏิบตัิการ

ประจาํปีอยา่งนอ้ยปีละ ๒ ครั้งและ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 

๒๕๕๕    

เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการ

งานประกนั

คุณภาพภาควชิา

ดุริยางคศิลป์ 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายในภาควิชาดุ

ริยางคศิลป์ 
  ควรดาํเนินการประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกล

ยทุธ์อยา่งนอ้ยปีละ ๑ ครั้งและรายงาน

ผลต่อผูบ้ริหารและสถาบนัเพื่อ

พิจารณา 

ภายในเดือน

กนัยายน 

๒๕๕๕ 

คณะกรรมการ

งานประกนั

คุณภาพภาควชิา

ดุริยางคศิลป์ 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

 

 

องค์ประกอบที ่๒ การเรียนการสอน  
 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๑ระบบและกลไกการพฒันาบริหาร

หลกัสูตร  
ควรจดัระบบขั้นตอนในการเปิดและ

ปิดหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามบริบทของ

ภายในเดือน 
ธนัวาคม 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม
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๑๖

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

สถาบนั 
จดัทาํตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร

ระหวา่งเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษาและหลกัสูตรที่เปิด

ดาํเนินการทั้งหมด 

๒๕๕๔ ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๔ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ควรเร่งรัดการจดัทาํแผนการบริหาร

และการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากร

สายสนบัสนุน 

ภายในเดือน

ธนัวาคม

๒๕๕๔  

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๕หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ควรทาํหลกัฐานการนนาํผลการ

ประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาการจดับริการดา้นกายภาพที่

สนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

ภายในเดือน

กนัยายน

๒๕๕๔ 

ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายวิชาการ 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๖ระบบและกลไกการจดัการเรียน

การสอน 

การประเมินประสิทธิภาพการสอน

ตอ้งแยกอาจารยผ์ูส้อนเป็นรายคนเพื่อ

พิจารณาค่าเฉลี่ยในทุกรายวชิาที่สอน 

ภายในเดือน

พฤษภาคม

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน
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๑๗

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
นครศรีธรรมราช ควรมีการรวบรวมประมวลรายวิชา

แยกเป็นรายหลกัสูตรใหค้รบทุก

รายวิชา 

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๗ระบบและกลไกการพฒันา

สมัฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ควรจดัทาํระบบและกลไกการส่งเสริม

ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงาน

วิชาการ 

ภายในเดือน 
มีนาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๒.๘ระดบัความสาํเร็จของการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหก้บั

นกัศึกษา 

ควรวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่ง

คุณลกัษณะของบณัฑิตที่ไดร้ับการ

พฒันาจากโครงการใหช้ดัเจน 

ภายในเดือน 
มีนาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษาและ

ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๓.๑ระบบและกลไกการใหค้าํปรึกษา

และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

   จดัทาํขอ้มูลการดาํเนินงานที่แสดง

ระบบการบริหารงานแนะแนวฯและ

ระบุขั้นตอนการทาํงานแก่

ผูป้ฏิบตัิงานที่เป็น PDCA 

ภายในเดือน 
มิถุนายน 

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ
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๑๘

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
    มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที่เป็น

ประโยชนแ์ก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าบน

ข่าวสารอิเลก็โทรนิกส์ เช่น 

กาํหนดการเปิด ปิดภาคการศึกษา  

กาํหนดการและระเบียบลงทะเบียน 

กาํหนดการและระเบียบการขอทุนฯ

หรือการบริการวิชาการ 
    ติดตามสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมทุก

กิจกรรม 

๒๕๕๕ ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๓.๒ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรม

นกัศึกษา 

จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ความ

สอดคลอ้งของแผนการจดักิจกรรม

พฒันานกัศึกษากบักรอบมาตรฐาน

คุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 มีการติดตามประเมินความสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคข์องแผนการจกักิจกรรม

พฒันาของนกัศึกษา 
    จดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะ

ภายในเดือน 
มิถุนายน 

๒๕๕๔- 
 
พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๑๙

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาแก่

นกัศึกษาและส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํ

ความรู้ดา้นประกนัคุณภาพไปใชใ้น

การดาํเนินกิจกรรมใหค้รอบคลุม 

PDCA 
หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๔.๑ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์

  ควรทาํคู่มือ และ Flow chart
การบริหารงานวิจยัและงาน

สร้างสรรคเ์พื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานวิจยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และมีการปฏิบตัิตามระบบอยา่ง

เคร่งครัค 
   ประชุมและวางแผนการบูรณาการ

วิจยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ รายวิชาใน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยการระบุ

รายวิชากบับุคคลรับผดิชอบใหช้ดัเจน

ในแผนปฏิบตัิการปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 

สิงหาคม 

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๒๐

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
    มีการบูรณาการงานวจิยักบัพนัธกิจ

ดา้นอื่นๆของสถาบนัใหค้รอบคลุมทุก

พนัธกิจ 
    มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อเป็น

ทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์หช้ดัเจน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
    มีการจดัตั้งหน่วยวิจยัหรือศูนยใ์ห้
คาํปรึกษาและสนบัสนุนงานวิจยัอยา่ง

เป็นรูปธรรมสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้
     มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการทาํวิจยักบัองคก์รภายนอก 

 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๔.๒ระบบและกลไกการจดัการความรู้

จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

 จดัทาํระบบและกลไกการรวบรวม  

คดัสรร  วิเคราะห์ และสงัเคราะห์

ความรู้จากงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคเ์พื่อใหเ้ป็นองคค์วามรู้ 

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ
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๒๑ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
     ควรแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จดัการความรู้ดา้นงานวิจยัเพื่อคดัสรร

งานวิจยัที่มีคุณภาพ 
     จดัทาํเวบ็บลอ็กของงาน KM
งานวิจยัประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่

องคค์วามรู้จากผลงานการวจิยัหรือ

งานสร้างสรรค ์
       จดัทาํแบบฟอร์มการรับรองการ

ใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายนอก 

ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๔.๓เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

จดัทาํนโยบายและกลวิธีในการสร้าง

แรงจูงใจใหบุ้คลากรทาํวิจยัอยา่งเป็น

รูปธรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

  มีนโยบายในการระบุตวับุคคลใน

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 
 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ
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๒๒ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
การทาํวิจยัในแต่ละปีการศึกษา 

   พฒันาเกณฑภ์าระงานแก่อาจารยท์ี่

เอื้อต่อการผลิตผลงานวิจยั 

ภายใน 
 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕ .๑ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 

 

ผลกัดนัการบริการวิชาการของ

อาจารยใ์หม้ีรูปแบบไปสู่การจดัทาํ

วิจยั 

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๕.๒กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์แก่สงัคม 

จดัทาํ MOU ความร่วมมือดา้นบริการ

วิชาการ ตามจุดเนน้ของสถาบนักบั

องคก์รภายนอก 

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรมและดาํเนินการตามระบบที่

กาํหนด 

 พฒันาระบบการทาํนุบาํรุงฯ ให้

สามารถบรูณาการกบังานบริการและ

การจดัการเรียนการสอน ร่วมทัง้

กิจกรรมนกัศกึษา 

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่าย

ศิลปวฒันธรรม 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๒๓ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
 พฒันาแนวทางการปฏิบตังิานทํานุ

บํารุงศลิปะวฒันธรรมใฆ้นําสูค่วาม

เป็นเลศิ (Best practice) โดยใช้

กระบวนการวจิยัและเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผูน้าํของนาํของสถาบนัและ

ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั  

 ควรมีการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่

ของสถาบนัตามที่กฎหมายกาํหนด

ครบถว้นและมีการประเมินตนเอง

ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดล่วงหนา้    
 ผูบ้ริหารดาํเนินการกาํกบัติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งดาํเนินการสื่อสาร

แผนและผลการดาํเนินงานของ

สถาบนัไปยงับุคคลในสถาบนัโดย

การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกก

เดือน 
 สภาสถาบนัประเมินผลการ

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๒๔ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
บริหารงานของสถาบนัและผูบ้ริหาร

นาํผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๒ การพฒันาวิทยาลยัสู่สถาบนั

เรียนรู้ 

ควรมีการขยายผลไปใช่ในหน่วยงาน

อื่นๆ และติดตามวดัผลตามประเดน็

ความรู้และเป้าหมาย 

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตดัสินใจ 

 ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ / 

คณะทาํงานจดัทาํแผนพฒันาระบบ

สารสนเทศ 
 แผนพฒันาระบบสารสนเทศตอ้ง

ไดร้ับการอนุมตัิใหป้ระกาศใชแ้ละ

ถ่ายทอดใหร้ับทราบโดยทัว่กนั 
 ตอ้งจดัทาํแผนพฒันาระบบ

สารสนเทศที่ครอบคลุมแผนการ

จดัการเรียนการสอน การวิจยั การ

บริหารจดัการและการเงิน โดย

กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๒๕ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ ๕ ปี

ของส่วนงาน 
 ตอ้งมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลข่าวสารสนเทศ

มาพฒันาปรับปรุงแผนระบบสนเทศ

ในปีต่อไป 
   แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตอ้ง

ผา่นความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร

(รายงานการประชุม) 
   ควรมีการส่งขอ้มูลผา่นระบบ

เครือข่ายที่สาํนกัคณะกรรมการ

อุดมศึกษากาํหนดเช่น ระบบ

ฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ระบบฐานขอ้มูลรายบุคคล

ของนกัศึกษา 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

ตวับ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ควรดาํเนินการรายงานผลการติดตาม

และประเมินความเสี่ยงต่อคณะ

ผูบ้ริหาร และนาํขอ้เสนอแนะไปใช้

กรกฎาคม

๒๕๕๔- 
 

ฝ่ายวิชาบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน
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๒๖ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
นครศรีธรรมราช ในการปรับปรุง  วิเคราะห์แผนบริหาร

ความเสี่ยงในปีต่อไป 

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ควรมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

จดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

 

ภายในเดือน 

สิงหาคม    

๒๕ ๕๔ 

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 

หอ้งเรียน

เครือข่ายวิทยาลยั

นาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 

ตวับ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ควรดาํเนินการใหม้ีระบบสารสนเทศ

ที่ใหข้อ้มูลสนบัสนุนงานประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 

องคป์ระกอบคุณภาพ 

 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพ

ภายในมาปรับปรุงการทาํงาน และ

ส่งผลใหม้ีการพฒันาผลการ

ดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ของแผนกล

ยทุธ์ทุกตวับ่งชี้ 

  ควรมีแนวปฏิบตัิที่ดีหรืองานวิจยั

ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาที่

ภายในเดือน  
กรกฎาคม

๒๕๕๔-

พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ

บริหารวิทยาลยั 

คณะกรรมการ

ติดตาม

ตรวจสอบงาน

ประกนัคุณภาพ

ภายใน 
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๒๗ 

หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ แนวทางพฒันา/ข้อเสนอแนะวทิยาลยั ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ ผู้ตรวจสอบ 
หน่วยงานพฒันาขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถนาํไปใช้

ประโยชน ์

  ควรดาํเนินการประกาศนโยบายที่

กาํหนดจากศูนยป์ระกนัคุณภาพโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหาร 

   ควรดาํเนินการวางแผนและประเมิน

ความสาํเร็จของกลยทุธ์การพฒันา

องคก์รตามแผนพฒันาตนเองภายใน

วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
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๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันาห้องเรียนเครือข่ายวทิยาลยันาฎศิลปนครศรีธรรมราชตามผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาของคณะกรรมการการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 


