
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนงานประกนัและงานประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) 
 
 
 
 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 



แผนงานประกันและงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) 

โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการ 

วัน เวลา สถานท่ี 

ดําเนินการ 

สถานะของการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ/หมายเหต ุยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
เสร็จสิ้น 

1. การพัฒนาบุคลากรดานการ
ประกันคณุภาพ 

 
     

1) โครงการอบรมสรางความรูและ
เสรมิทักษะดานบริหารคุณภาพใหกับ
บุคลากร 

ธันวาคม 2561 
   

ดร.ณัฐวฒิุ/
นพดล/ 

สมประสงค 

คาดการวา จะดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2562 

2) โครงการอบรมผูประเมินฯ ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

   
 ปนี้อาจจะไมมีการดําเนินการ  

เนื่องจาก สกอ. ไมมีการอบรมผูตรวจเพ่ิม 
2. การพัฒนานักศึกษาดานการ
ประกันคณุภาพ 

 
   

  

1) โครงการอบรมสรางความรูและ
เสรมิทักษะดานบริหารคุณภาพใหกับ
นักศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 
   

ดร.ศุภพร 

สมประสงค 
 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการ และ
มอบหมายความรับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2561 
   

นพดล/ 
สมประสงค 

 

4. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑประเมิน
คุณภาพ 

ธันวาคม 2561 
พฤษภาคม 2562 
กรกฎาคม 2562 

   
ดร.ณัฐวฒิุ/

นพดล/ 
สมประสงค 

 

5. การรวบรวมและกรอกขอมูล CDS       

1) รายงานผลขอมลู CDS 
-- ภาวะการมีงานทํา 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 
-- บุคลากร/นักศึกษา 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

 
 
กุมภาพันธ 2562 
สิงหาคม 2562 
 
สิงหาคม 2561 
มกราคม 2562 

   

 
 

พิชาภรณ/ 
สิรวิชญ 

 

กฤณ/กชพร/
พงศธร 

 



โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการ 

วัน เวลา สถานท่ี 

ดําเนินการ 

สถานะของการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ/หมายเหต ุยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
เสร็จสิ้น 

6. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 
   

  

-- เสนอรายช่ือคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

ตุลาคม 2561 
   

นพดล เห็นชอบตามมติที่ประชมุ กบส. ครั้งท่ี 2/2562  
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 

-- เสนอรางคูมือการประกันคณุภาพ ตุลาคม 2561    สมประสงค 

-- เสนอวันรับการตรวจประเมินการ
ประกันคณุภาพทั้ง 3 ระดับ 

มกราคม 2562 
   

นพดล 

-- เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคณุภาพ ทั้ง 3 
ระดับ 

มกราคม 2562 
   

นพดล  

-- เตรียมการรับการตรวจประเมิน
ระดับหลักสตูร 

มิถุนายน - กรกฎาคม 
2562    

ดร.ณัฐวฒิุ/
นพดล/ 

สมประสงค 

 

1) การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร 

ภายในเดือนสิงหาคม 
2562    

ดร.ณัฐวฒิุ/
นพดล/ 

สมประสงค 

 

-- เตรียมการรับการตรวจประเมิน
ระดับสํานักวิชาและสถาบัน 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
2562    

ดร.ณัฐวฒิุ/
นพดล/ 

สมประสงค 

 

2) การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสํานักวิชาและสถาบัน 

ภายในเดือนกันยายน 
2562 

   

ดร.ณัฐวฒิุ/
นพดล/ 

สมประสงค 
 

 

 



โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการ 

วัน เวลา สถานท่ี 

ดําเนินการ 

สถานะของการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินการ/หมายเหต ุยังไมได

ดําเนินการ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
เสร็จสิ้น 

-- การบันทึกผลการประเมินคณุภาพ
ฯ บนระบบ CHE-QA 

ภายในเดือน พฤศจิกายน 
2562 

   

นพดล/ 
สมประสงค/ 

ผูรับผิดชอบการ
ดําเนินการในแต

ละระดับ 

 

-- รายงานการวิเคราะหผลการ
ประเมินพรอมขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 

ภายในเดือน พฤศจิกายน 
2562    

นพดล/ 
สมประสงค 

 

-- รายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะรอบ 6 
เดือน 

มีนาคม 2562 
   

นพดล/ 
สมประสงค 

 

-- รายงานผลการปรับปรุงแผนหรอื
การดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

กันยายน 2562 
   

นพดล/ 
สมประสงค 

 

-- รายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะรอบ 
12 เดือน 

กันยายน 2562 
   

นพดล/ 
สมประสงค 

 

 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2562 แผนงานประกันและงานประเมินคุณภาพการศึกษา มโีครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ รวมทั้งสิ้น 19 กิจกรรม/กระบวนการ 
มีผลการดําเนินการ ดังนี ้
 1. ยังไมไดดําเนินการ  3 กิจกรรม/กระบวนการ คิดเปนรอยละ 15.79 
 2. อยูระหวางดําเนินการ  12 กิจกรรม/กระบวนการ คิดเปนรอยละ 63.16 
 3. ดําเนินการเสร็จสิ้น  4 กิจกรรม/กระบวนการ คิดเปนรอยละ 21.05 
  
 



การประเมินผลตามแผนการปฏิบตัิงาน 
 โดยกิจกรรมสวนใหญจะดําเนินการและเสร็จสิ้นในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ จึงทําใหผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือน โดยสวนใหญยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการ 
 ในสวนของ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ ที่ยังไมไดดําเนินการนั้น จะดําเนินการปรึกษาหารือกับผูเก่ียวในการบริหารจัดการและแกไขปญหาตอไป 
 
 
 

 นายสมประสงค ยุนกระโทก 

 นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 

 23 พฤษภาคม 2562 


