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องคป์ระกอบที่ ผลการประเมินโดยภาพรวม 
แนวทางการนาํผลมาใชใ้นการ

ปรับปรุงการทาํงาน 

ส่งผลต่อการดาํเนินงาน 

แผนกลุยทธ์/ยทุธศาสตร์ 
(ระบุชื่อของกลยทุธ์/ยทุธศาสตร์) 

ตวับ่งชี้ 
(ระบุตวับ่งชี้ที่สอดคลอ้งกบัช่องกลยทุธ/

ยทุธศาสตร์ที่ระบุ) 

1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละ

แผนดาํเนินการ 
ควรรักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 
รักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 
18.พฒันาแผนพฒันาองคก์ร

วทิยาลยัฯ 

ร้อยละของแผนพฒันาองคก์รวทิยาลยัฯที่มี

มีประสิทธิภาพมีการติดตามผลที่ชดัเจน 

2  การผลิตบณัฑิต .   1. ควรมีแผนงานพัฒนาอาจารย์ด้วย
การส่งเสริมให้อาจารย์ที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเพื่อให้เป็นไปในตามเกณฑ์ 
สกอ.และสนับสนุนให้อาจารย์ทํา
ตําแหน่งทางวิชาการด้วยการมี
มาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ทํา
ตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ.  
2.ควรดําเนินการให้เกิดการจัดการ
ความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ตัวคนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและเกิด
การเพิ่มคุณค่าในการพัฒนาบุคลากร
สร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้    

3.  อาจารย์ควรระบุการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามผลการประเมินทุก

1.จดัทาํแผนงานพัฒนาอาจารย์

ส่งเสริมให้อาจารย์ที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกพร้อมทั้งส่งเสริมให้
อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้เป็นไปในตามเกณฑ์ สกอ. 
2.มีการประเมินการบริหารหลักสูตร 

3.ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

4.ให้อาจารย์ระบุการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามผลการ
ประเมินทุกรายวิชา                          

 

- พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้อง
ตามความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ท้องถิ่น                        
พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- จัดทําองค์ความรู้ด้านดนตรี 
คีตศิลป์ และดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้ 
- พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน นักศกึษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

-ร้อยละของนักเรียน  
ที่บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
 
 
-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามี
ความรู้และทักษะตามที่กําหนด 
-จํานวนองค์ความรู้ด้านดนตรีคีตศิลป์
และดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 
 
-ร้อยละของคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนา 
-จํานวนกิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 

9.1 เกณฑข์อ้ 5 



รายวิชา   

4.ควรดําเนินการให้มีการประเมินการ
บริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา และมี
หลักฐานการให้ความร่วมมือ .ในการ
พัฒนาหรือบริหารหลักสูตรจาก
หน่วยงานอื่นๆอย่างชัดเจน                    

 
 

3  กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 1.ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้ง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันควรมีการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆผ่าน  Website –

ของวิทยาลัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม
วิชาการต่างๆ                               
2.ในการจัดทําโครงการวิชาการ  
โครงการศึกษาดูงานแต่ละโครงการควร
มีรายละเอียดเนื้อหาของการบรรยาย  
วิทยากร  ตารางกิจกรรมแต่ละวัน  ผล
การนําไปใช้ประโยชน์ รวมถึงแนวทาง
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงาน
ชัดเจนขึ้น                                     
3การเขียนโครงการ ประเมินโครงการ
ต้องเขียนให้ชัดเจนเรื่องของตัวชี้วัด
และเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และ          
การเขียนสรุปโครงการต้องเขียนสรุป
โครงการว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรและ
ข้อเสนอแนะต้องบอกได้ว่าดีและต้อง
ดําเนินการต่อไป 
 

1.จดัใหม้ีให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้ง

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผ่าน  
Website ของวิทยาลัยเพื่อเป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ 
2.เขียนรายละเอียดเนื้อหาของการ

บรรยาย  วิทยากร  ตารางกิจกรรม
แต่ละวัน  ผลการนําไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงแนวทางข้อเสนอแนะข้อดี 
ข้อเสียรวมทั้ง ตอบเป้าหมายทุก
ตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานชัดเจน
ขึ้น ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม    

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศในการบริการความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย 
 
 
- พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

-จํานวนครั้งที่ให้บริการและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม 
 
 
 
-ร้อยละของคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนา 
 

4  การวจิยั 1.ควรพัฒนาระบบและกลไกบริหาร 1.ดาํเนินการพัฒนาระบบและกลไก - พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ -ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้ 



งานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ให้เป็น
ระบบตามที่กําหนดพร้อมทั้งรักษา
ระดับการจัดทําแผนการวิจัย  งาน
สร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ 
เงินทุน  คน  และกระบวนการบริหาร
จัดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.ควรแสดงหลักฐานการบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับสาระการเรียนการสอนที่
ชัดเจน 

3. ควรดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่บุคลากร
ตามแผนโครงการพัฒนานักวิจัยหน้า
ใหม่ ให้ครอบคลุมให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

4.ควรเร่งรัดการทําแผนผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์รวมถึงการจัดสรร
บุคลากรในการวิจัยและพัฒนางาน
สร้างสรรค์  งบประมาณงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับ
บริบทและพันธะกิจของวิทยาลัยฯ 

5.ควรดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็นและ
จัดทําแผนปรับปรุงตามการประเมิน
อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งสนับสนุน
เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการ  ตีพิมพ์ในวารสาร

บริหารงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์
ให้เป็นระบบตามที่กําหนดพร้อมทั้ง
รักษาระดับการจัดทําแผนการวิจัย  
งานสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั้ง 3 
ด้าน คือ เงินทุน  คน  และ
กระบวนการบริหารจัดงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
2.จัดทําหลักฐานการบูรณาการ
ผลงานวิจัยกับสาระการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน 

3.ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่
บุคลากรตามแผนโครงการพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม่ ให้ครอบคลุมให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

4.ดําเนินการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็นและจัดทํา
แผนปรับปรุงตามการประเมินอย่าง
เป็นระบบ  รวมทั้งสนับสนุนเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการ  ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

5.ดําเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน
หรือผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดระบบและ

ทําวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 
 
- สนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
นักวิจัยรุ่นใหม ่
- จัดหาทุนสนับสนุนในการ
ดําเนินการทําวิจัยงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน 
- การจัดทําแผนการเผยแพร่
งานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมและดําเนินการตาม
แผน 

เกี่ยวกับการทําวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมด้านศิลปกรรม 
 
-จํานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมจากนักวิจัยรุ่นใหม ่
 
-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย
ทั้งหมด 
 
 
 
-จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 



ระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.ควรมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณชนหรือผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์                                         

กลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์         

 

 
 

5  การบริการวชิาการแก่สังคม .  ต้องสํารวจความต้องการของชุมชน
ให้ครบถ้วนและชุมชนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการ
ไปพัฒนาความรู้ได้         

 

.  ดําเนินการสํารวจความต้องการ
ของชุมชนให้ครบถ้วนและชุมชน
สามารถนําความรู้ที่ได้จากการ
บริการทางวิชาการไปพัฒนาความรู้
ได้         

 

-. จัดทําบริการวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-จํานวนโครงการการให้บริการทาง
วิชาการที่เกิดรายได้ 

 
6  การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

 
ควรรักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 
ดาํเนินงานตามระบบที่กาํหนดและ

รักษาระดบัคุณภาพของงานอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 
- จํานวนเครือข่ายทางด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศลิป์
และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ 
- จัดทําบริการวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
- จัดทําองค์ความรู้ด้านดนตรี 
คีตศิลป์ และดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้ 
- พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้

 
-สร้างระบบเครือข่ายด้าน     ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้ 
 
 
-จํานวนโครงการการให้บริการทาง
วิชาการที่เกิดรายได้ 
 
 
 
 
 
-จํานวนองค์ความรู้ด้านดนตรีคีตศิลป์
และดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 
 



ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

-มีระบบสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
-จาํนวนองคค์วามรู้ทางดา้น

ศิลปวฒันธรรมที่จดัเกบ็และสร้างคุณค่า

ใหก้บัสังคม 
จาํนวนผลงานสร้างสรรคท์างดา้น

ศิลปวฒันธรรม 

 

7 การบริหารและการจดัการ  1. ควรมีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการการเงิน แผน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ให้กับบุคลากรทุกคน  พร้อมทั้งพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมตาม
บทบาท หน้าที่ของ คณะกรรมการ
บริหารประจําวิทยาลัยฯ และเอื้อต่อ
การปฏิบัติงานทุกพันธะกิจอย่าง
ต่อเนื่อง     
 2. ควรดําเนินการจัดการความรู้ใน
ประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมตามความต้องการ
หรือความสนใจ 

3.ควรดําเนินการถอดบทเรียนระบบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนดเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค ์                              

 

1. ดําเนินการให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
การเงิน แผน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาให้กับบุคลากร
ทุกคน  พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมตาม
บทบาท หน้าที่ของ คณะกรรมการ
บริหารประจําวิทยาลัยฯ  
2.ดําเนินการจัดการความรู้ใน
ประเด็นอื่นๆตามความต้องการหรือ
ความสนใจ 

3.ดําเนินการถอดบทเรียนระบบการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนดเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค ์                           

 

-พฒันาแผนพฒันาองคก์รของ

วทิยาลยั 
-จดัระบบบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
 -จดัทาํองคค์วามรู้ดา้น

ศิลปะการแสดงพื้นบา้นภาคใต ้

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศในการบริการความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย 
 
- มีแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
 
 
 
 

-ร้อยละของแผนพฒันาองคก์รวทิยาลยัฯที่

มีประสิทธิภาพมีการติดตามผลที่ชดัเจน 
-ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เป็นระบบ 
-จาํนวนองคค์วามรู้ดา้นศิลปะการแสดง

พื้นบา้นภาคใต ้

-จํานวนครั้งที่ให้บริการและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม 
 
 
 
-ร้อยละของความเสี่ยงที่ลดลง 

8  การเงินและงบประมาณ ควรมีการดําเนินการในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการ

ดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงิน

-มีแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
-จดัทาํมาตรฐานการบริหาร

-ร้อยละของความเสี่ยงที่ลดลง 
-ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ



เงินและการดําเนินพันธะกิจขององค์กร
ให้บรรลุวัตถุประสงค ์

และการดําเนินพันธะกิจขององค์กร
ให้บรรลุวัตถุประสงค ์

งบประมาณ เป็นไปตามแผน 

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ควรดาํเนินการถอดบทเรียนการ

ปฏิบตัิงานที่บูรณาการระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาทุก

ตวับ่งชี้เพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง 

ดาํเนินการถอดบทเรียนการ

ปฏิบตัิงานที่บูรณาการระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ทุกตวับ่งชี้เพื่อเป็นฐานในการ

พฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

- พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-ร้อยละของภาควิชาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินภายใน 

 
 
 

 
 

แบบรายงานการนาํผลการประกนัคุณภาพภายในภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษาปีการศึกษา  2554                                                                    

มาใชป้รับปรุงการทาํงาน   ปีการศึกษา  2555 
 
 

องคป์ระกอบที่ ผลการประเมินโดยภาพรวม 
แนวทางการนาํผลมาใชใ้นการ

ปรับปรุงการทาํงาน 

ส่งผลต่อการดาํเนินงาน 

แผนกลุยทธ์/ยทุธศาสตร์ 
(ระบุชื่อของกลยทุธ์/ยทุธศาสตร์) 

ตวับ่งชี้ 
(ระบุตวับ่งชี้ที่สอดคลอ้งกบัช่องกลยทุธ/

ยทุธศาสตร์ที่ระบุ) 

องค์ประกอบที่ 2  การผลติบัณฑิต 
ตวับ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ 
                      บริหารหลกัสูตร 
ตวับ่งชี้ที่ 2.2 จาํนวนอาจารยป์ระจาํที่มี  
                      วฒุิปริญญาเอก 

.   1.ควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานกํากับดูแลด้านหลักสูตร 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการและความเหมาะสมพร้อมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลด้าน
ประมวลรายวิชา  ซึ่งควรทําเป็น 3 ชุด 
เก็บไว้ที่ งานทะเบียน  ภาควิชา และ

1.จดัตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน

กาํกบัดูแลหลกัสูตร  ปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตรตามความตอ้งการ

และความเหมาะสมพร้อมทั้งแต่งตัง่

คณะกรรมการดูแลดา้นประมวล

- พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้อง
ตามความต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ท้องถิ่น                        
พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

-ร้อยละของนักเรียน  
ที่บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
-ร้อยละของนักศึกษา  
ที่บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามี
ความรู้และทักษะตามหลักสตูรที่

9.1 เกณฑข์อ้ 5 



ตวับ่งชี้ที่ 2.3 อาจารยป์ระจาํที่คาํรง 
                      ตาํแหน่งทางวิชาการ 
ตวับ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการ 
                       จดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการ 
                      พฒันาสัมฤทธิ์ผลการ 
                      เรียนตามคุณลกัษณะ 
                      ของบณัฑิต 

 

ครูผู้สอน พร้อมทั้งครูผู้สอนต้องทํา 
มคอ.3                                            
2.ควรมีแผนงานพัฒนาอาจารย์ด้วย
การส่งเสริมให้อาจารย์ที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเพื่อให้เป็นไปในตามเกณฑ์ 
สกอ.และสนับสนุนให้อาจารย์ทํา
ตําแหน่งทางวิชาการด้วยการมี
มาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ทํา
ตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ.  
3.ควรจัดระบบและกลไกส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

4.จัดทําคู่มือนักศึกษาโดยนํามาจาก
ส่วนกลางแล้วมาปรับปรุงเป็นของ
ภาควิชา 
  

รายวชิา และ มคอ. 
2.ดาํเนินการจดัทาํแผนงานพัฒนา

อาจารย์ส่งเสริม สนับสนุนให้
อาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษาได้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกพร้อม
ทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เป็นไปในตามเกณฑ์ 
สกอ. 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
ด้านประมวลรายวิชา  ,มคอ. เก็บไว้
ที่ งานทะเบียน  ภาควิชา และ
ครูผู้สอน  
4.ดําเนินการให้อาจารย์ระบุการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน  หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามผลการ
ประเมินทุกรายวิชา   รวมทั้งทํา 
มคอ. 3 ให้ครบ 100     

5. ดําเนินการจัดระบบและกลไก
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ   

6.จัดทําคู่มือนักศึกษาของภาควิชา  
ดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา                     

 

 
 
 
 
- พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
- การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน นักศกึษาให้ม ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

กําหนด 
-ร้อยละของครทูี่มีกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
 
-ร้อยละของคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
-จํานวนกิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมพฒันา

นักศึกษา 
ตวับ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให ้

 1.ในการให้บริการข้อมูลการ
ดําเนินงานที่แสดงระบบการบริหารงาน
แนะแนว  ระบุขั้นตอนการทํางานแก่ผู้

1.จดัทาํขอ้มูลขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน ที่เป็นระบบ PDCA 
 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศในการบริการความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย 
 

-จํานวนครั้งที่ให้บริการและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม 
 
 



                     คาํปรึกษาและบริการดา้น 
                    ขอ้มูลข่าวสาร 

ปฏิบัติงานี่เป็นระบบ PDCA  มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ควรมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆผ่าน  
Website –ของวิทยาลัยเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ในการจัด
กิจกรรมวิชาการต่างๆ  เช่น 
กําหนดการ เปิด  ปิด ภาคการศึกษา  
ระเบียบการ  ลงทะเบียน  การขอ
ทุนการศึกษา   ฯลฯ                         

1.จดัใหม้ีให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้ง

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันผ่าน  
Website ของวิทยาลัยเพื่อเป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ในการ

จัดกิจกรรมต่างๆเช่น    กําหนดการ 

เปิด  ปิด ภาคการศึกษา  ระเบียบ
การ  ลงทะเบียน  การขอ
ทุนการศึกษา หรือโครงการ / 
กิจกรรมที่จัดขึ้นในรอบปีการศึกษา  
ฯลฯ                           

3.ติดตามสรุปผลการประเมิน

คุณภาพของการบริการให้

ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

 
- พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
-พฒันาระบบการรับสมคัร  การ

คดัเลือก ในทุกสาขา ทุกระดบัใหม้ี

มาตรฐาน 

 
-ร้อยละของคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนา 
-ร้อยละของผูเ้รียนในทุกระดบั ในแต่ละ

สาขา  ไดจ้าํนวนตามเป้าหมายที่กาํหนด 

องค์ประกอบที่ 4  การวจิัย 
ตวับ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการ

พฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

 ควรจดัทาํคู่มือ และ Flow 
chartการบริหารงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารงานวจิยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

และมีการปฏิบตัิตามระบบอยา่ง

เคร่งครัด 
  ควรดาํเนินการ ประชุมและวางแผน

การบูรณาการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์

กบัการจดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย 

๑ รายวิชาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย

การระบุรายวิชากบับุคคลรับผดิชอบ

ใหช้ดัเจนในแผนปฏิบตัิการปี

 1. จดัทาํคู่มือ และ Flow 
chartการบริหารงานวจิยัและ
งานสร้างสรรคเ์พื่อเป็นแนวทางใน

การบริหารงานวิจยัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและมีการปฏิบตัิตามระบบ

อยา่งเคร่งครัด 
 2.  ประชุมและวางแผนการบูรณา

การวจิยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งนอ้ย ๑ 

รายวชิาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย

การระบุรายวิชากบับุคคล

รับผดิชอบใหช้ดัเจนในแผนปฏิบตัิ

- พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
ทําวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 
 
- สนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
นักวิจัยรุ่นใหม ่
- จัดหาทุนสนับสนุนในการ
ดําเนินการทําวิจัยงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน 
- การจัดทําแผนการเผยแพร่
งานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมและดําเนินการตาม

-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับการทําวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมด้านศิลปกรรม 
 
-จํานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมจากนักวิจัยรุ่นใหม ่
 
-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย
ทั้งหมด 
 
 
 
-จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 



การศึกษา ๒๕๕๕

    ควรมีการบูรณาการงานวจิยักบั

พนัธกิจดา้นอื่นๆของสถาบนัให้

ครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
   ควร มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์ห้

ชดัเจนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
    ควรมีการจดัตั้งหน่วยวจิยัหรือ
ศนูยใ์หค้าํปรึกษาและสนบัสนุน

งานวจิยัอยา่งเป็นรูปธรรมสามารถใช้

เป็นขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารได ้
     ควรมีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการทาํวจิยักบัองคก์ร

ภายนอก 

 

การปีการศึกษา ๒๕๕๕

    3.ดาํเนินการใหม้ีการบูรณาการ

งานวจิยักบัพนัธกิจดา้นอื่นๆของ

สถาบนัใหค้รอบคลุมทุกพนัธกิจ 
   4. ดาํเนินการจดัสรรงบประมาณ

เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค์

ใหช้ดัเจนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  5.  ดาํเนินการจดัตั้งหน่วยวจิยั
หรือศนูยใ์หค้าํปรึกษาและ

สนบัสนุนงานวิจยัอยา่งเป็น

รูปธรรมสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อ

การตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้         

6.  ดาํเนินการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการทาํวจิยักบัองคก์ร

ภายนอก 

 
 
 
 

 
 

แผน 

องค์ประกอบที่  5  การบริการวชิาการ

แก่สังคม 
ตวับ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการ  
                     บริการวิชาการทางสังคม 

.  ต้องสํารวจความต้องการของชุมชน
ให้ครบถ้วนและชุมชนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการ
ไปพัฒนาความรู้ได้  พร้อมทั้งผลักดัน
การบริการวิชาการให้มีรูปแบบไปสู่การ
จัดทํางานวิจัย       

1.จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการ

บริการวิชาการของชุมชน  

หน่วยงาน   
2.สนับสนุนผลักดันการให้การบริการ
วิชาการของบุคลากรและนักศึกษา

-. จัดทําบริการวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-จาํนวนโครงการการใหบ้ริการวิชาการที่

เกิดรายได ้



 ให้มีรูปแบบไปสู่การทํางานวิจัย 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการ

จัดการ 
ตวับ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้าํของสถาบนั 
                     และผูบ้ริหารทุกระดบั 
                     ของสถาบนั 

 1. ควรมีการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที่

ของสถาบนัตามที่กฎหมายกาํหนด

ครบถว้นและมีการประเมินตนเองตาม

หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดล่วงหนา้    
 ผูบ้ริหารดาํเนินการกาํกบัติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งดาํเนินการสื่อสาร

แผนและผลการดาํเนินงานของ

สถาบนัไปยงับุคคลในสถาบนัโดยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควชิา

ดุริยางคไ์ทยทุกเดือน 
 ประเมินผลการบริหารงานของ

ภาควชิาและหวัหนา้ภาควิชานาํผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยา่งเป็นรูปธรรม 

1. ดําเนินการให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ
การเงิน แผน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาให้กับบุคลากร
ทุกคน  พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมตาม
บทบาท หน้าที่  พร้อมทั้งมีการ

กํากับติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

ดาํเนินการสื่อสารแผนและผลการ

ดาํเนินงานของสถาบนัไปยงับุคคล

ในภาควิชาโดยการประชุม

คณะกรรมการบริหารภาควชิา

ดุริยางคไ์ทยทุกเดือน 
 ประเมินผลการบริหารงานของ

ภาควชิาและหวัหนา้ภาควิชานาํผล

การประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

พฒันาแผนพฒันาองคก์รของ

วทิยาลยั 
-จดัระบบบริหารงานบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเป็นระบบ 
 -จดัทาํองคค์วามรู้ดา้น

ศิลปะการแสดงพื้นบา้นภาคใต ้

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศในการบริการความรู้
ผ่านระบบเครือข่าย 
 
- มีแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
 

-ร้อยละของแผนพฒันาองคก์รวทิยาลยัฯที่

มีประสิทธิภาพมีการติดตามผลที่ชดัเจน 
-ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

เป็นระบบ 
-จาํนวนองคค์วามรู้ดา้นศิลปะการแสดง

พื้นบา้นภาคใต ้

-จํานวนครั้งที่ให้บริการและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม 
 
 
 
-ร้อยละของความเสี่ยงที่ลดลง 

9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
ตวับ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ 
                     ประกนัคุณภาพ 

1.ควรดาํเนินการประกนัคุณภาพตาม

ระบบ PDCA  และประชุมติดตาม

ตรวจสอบการดาํเนินงานทุกเดือนคู่มือ

ตอ้งปรับทุกปี  วางแผนการดาํเนินงาน

กาํกบัติดตาม ทาํตามปฏิทินและควร

ทาํ Flow Chart     

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาเพื่อดาํเนินงาน 

ประกนัคุณภาพตามระบบ PDCA  

และประชุมติดตามตรวจสอบการ

ดาํเนินงานทุกเดือนคู่มือตอ้งปรับ

ทุกปี  วางแผนการดาํเนินงานกาํกบั

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-ร้อยละของภาควชิาที่ผา่นเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพภายใน 



  2.ควรสร้างระบบกาํหนดอตัลกัษณ์

ใหส้อดคลอ้งกบัวทิยาลยัให้

คณะกรรมการเห็นชอบ 

 3. ควรจดัทาํระบบสารสนเทศใหค้รบ 
 

ติดตาม ทาํตามปฏิทินและควรทาํ 

Flow Chart     

2.แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด     
อัตลักษณ์ของภาควิชาให้สอดคล้อง
กับสถาบัน /วิทยาลัยฯ 

3.จัดระบบสารสนเทศให้ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ 
 
 
 
 

 
 
 
 

  งานประกนัคุณภาพการศึกษาภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา 

        วนั เดือน ปี ..............................  ที่รายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคลอ้งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (2551-2554)  
พระราชบญัญตัิสถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป์ แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2551-2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2551-2554) 
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

(พ.ศ. 2550) 
แผนกลยุทธ์ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น  
1. อุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เต็มความสามารถ  
2. รัฐควรขยายการลงทุนเองและส่งเสริมให้
เอกชนสร้างโรงเรียนเฉพาะ(Special school) 
และห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนปรกติ 
(School in school) บางแห่งเพื่อรองรับ
เยาวชนที่มีความสามารถ  
3. อุดมศึกษาต้องทํางานกับสถานศึกษา
พื้นฐานด้านเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
4. เปิดให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อ

การเชื่อมต่อกับการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ
อาชีวศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 8 ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริม
วิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล 
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทํา
การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ 
ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สรา้งสรรค์ 
ทะนุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศลิป์ ทั้ง
ระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ที่มี
คุณภาพและตามมาตรฐานชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



ในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น 
  
 
 
 
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
อุดมศึกษาเป็นกลไกสําคัญหนึ่งในการเพิ่ม
ศักยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่านการ
สร้างและพัฒนากําลังคน และการสร้างความรู้
และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา 
 เพื่อประโยชน์ใน ภาคการผลิตโครงสร้าง
พื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของ
สังคมโดยรวม อย่างไรก็ตามจากผลการ
ประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทย พบว่า มหาวิทยาลัยไทยไม่ติด
กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีคณุภาพทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค ความสามารถในการ  
สร้างนวัตกรรมของประเทศตํ่า โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับท้ายๆ ของ 
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
จากจํานวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการ สิทธิบัตร รวมทั้งการลงทุนของรัฐใน
กิจการวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพฒันาขดี
ความสามารถของประเทศ  
 

ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนใน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้าน
ศิลปะการแสดงภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
(Governance and Management) เป็น
ปัจจัยสําคัญทีม่ีผลกระทบโดยตรงต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในภาพรวม 
กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการ  
กําหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า พร้อมกับการ
ขับเคลื่อน โดยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
แล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไป
ได้ บทบาทและความ  
รับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้ คือ “สภา
มหาวิทยาลัย” มีความสําคญัต่อความเจริญ
ของสถาบันและผลผลิตที่ดี ฯพณฯ องคมนตรี 
นพ.เกษม วัฒนชัย ได้สรุปบทบาทและความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน
ว่าประกอบด้วยการกําหนดพันธกิจและ

 
 
3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา และสร้าง
เครือข่ายการบริการวิชาการด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศลิป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
 
4. สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคณุภาพ 



เป้าประสงค์ สรรหา สนับสนุน และติดตาม
กํากับการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประเมิน
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ยืนหยัด
ให้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และกํากับ
ติดตามทบทวนโครงสร้างหลักสูตรและ
โครงการ 
บริการสังคม ประกันความพอเพียงของ 
ทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นใน
ความมีอิสระของสถาบัน เชื่อมโยงระหว่าง
สถาบันกับชุมชน และทําหน้าที่ศาลอุทธรณ์ใน
บางครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังมีผูบ้ริหารสภา
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จํานวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจบทบาทของสภาฯ 
และการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 
เกิดความย่อหย่อน ผลประโยชน์ทับซ้อน ความ
ไม่มีประสิทธิภาพการพัฒนาที่ปราศจาก
ทิศทาง ขาดนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจน
ปัญหาในการสรรหาผู้นําที่ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในองค์กรส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
นักศึกษาและประชาคม นอกจากนี้        ธรร
มาภิบาลในการกํากับอุดมศึกษาทั้งระบบโดย
ส่วนกลางก็สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้อง
ผสมผสานการกํากับดูแลด้วยกฎระเบียบ 
(Regulation) และการ 
สนับสนุน (Facilitation) รวมทั้งการขับเคลื่อน



อุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อให้สัมพันธ์และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบแสดงแผนที่การเชื่อมโยงแผนกลยทุธ์/แผนยทุธศาสตร์ 
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