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1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1. ผูสําเร็จการศึกษา ดาน 1. รอยละผูสําเร็จการศึกษา 100 ฝว 1. มีการพัฒนาหลักสูตร 1. รอยละของหลักสูตร ที่ 100 ฝว

    ดานนาฏดุริยางคศิลป    นาฏศิลป ดุริยางคศิลป    ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ตามมาตรฐานระดับชาติ    ไดรับการพัฒนา

    ระดับพื้นฐาน ถึงระดับ    และคีตศิลป มีความรู    ตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ 2. พัฒนาผูสําเร็จการศึกษา 2. รอยละของผูสําเร็จ 80 ฝว

    ปริญญาตรี ในสาขา    ความสามารถตาม    ยอมรับระดับชาติ ใหสําเร็จการศึกษาตาม การศึกษาภายในเวลา

    วิชาชีพครู ที่มีคุณภาพ    มาตรฐานระดับชาติ 2.รอยละของผูสําเร็จการ 80 ฝว เวลาที่กําหนดตามหลักสูตร ที่หลักสูตรกําหนด

     ไดมาตรฐานชาติ ศึกษาระดับพื้นฐานที่ศึกษา/ 3.รอยละของผูเรียนและผู 80

ประกอบอาชีพอิสระ (ตรง เกี่ยวของมีความพึงพอใจ

ตามสาขา) ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.รอยละของผูสําเร็จการ 80 ฝว

ศึกษาระดับชั้น ม.6

ที่ประกอบอาชีพอิสระ/ 3. พัฒนาการบวนการ 4. รอยละของผูเขาเรียน 100 ฝว

ศึกษาตอภายในระยะเวลา    ในการรับสมัคร และ    ในแตละสาขา ไดจํานวน

1 ป    ระบบการคัดเลือก    ตามเปาหมายที่กําหนด

4. รอยละของบัณฑิตที่ได 90 ฝว    นักเรียน ในทุกสาขา

งานทําตรงตามสาขาวิชา    วิชาใหมีมาตรฐาน

ประกอบอาชีพอิสระ/ 4. สงเสริม สนับสนุนใหมี 5. รอยละของรายวิชา 80 ฝว, ฝบ

ศึกษาตอภายในระยะเวลา    การนําเทคโนโลยี    ที่มีการนําเอาเทคโนโลยี

 1 ป    ทางการศึกษามาใชใน    มาใชในการจัดการเรียน

   การจัดการเรียนการสอน    การสอน 1
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5.รอยละของผูเรียนและผู 80 5. จัดกิจกรรมนํานักเรียน 6. รอยละของผูเรียนที่ได 100 รอง ผอ

เกี่ยวของมีความพึงพอใจ    นักศึกษาไปศึกษานอก    ไปศึกษานอกสถานที่ ทุกฝาย

ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    สถานที่ ในแหลงเรียนรู    ในแหลงเรียนรู หรือ

   หรือจากภูมิปญญา    จากภูมิปญญา

6. จัดการนิเทศการสอน 7. รอยละของรายวิชา 100 ฝว

   อยางเปนระบบ    ที่ไดรับการนิเทศ

   การสอน

7. จัดการเรียนการสอนที่ 8. รอยละของรายวิชา 100 ฝว

   เนนผูเรียนเปนสําคัญ    ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

   และทักษะวิชาการ    และทักษะวิชาการ และ

   และวิชาชีพที่มีคุณภาพ    วิชาชีพที่มีคุณภาพ

8. พัฒนาทักษะภาษา 9. รอยละของนักเรียน 100 ฝว

   อังกฤษ ใหกับนักเรียน    นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

   นักศึกษา    การใชภาษาอังกฤษ

9. สงเสริมการวิจัย เพื่อ 10. รอยละของครูที่ทํา 100 ฝว

    พัฒนาดานการเรียน      วิจัยในชั้นเรียน

    การสอน 11. จํานวนงานวิจัยดาน 1 ฝว

    การเรียนการสอน

10. บูรณาการงานวิจัยกับ 12. จํานวนรายวิชาที่นํา 1 ฝว

    การเรียนการสอน     งานวิจัย มาบูรณาการ

    กับการเรียนการสอน 2
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11. พัฒนาแหลงการเรียนรู 13. จํานวนแหลงการ 1 รอง ผอ

    ใหกับนักเรียน นักศึกษา     เรียนรูที่มีคุณภาพ ทุกฝาย

    และศิษยเกา

12. จัดทําแผนการเรียนรู 14. รอยละของรายวิชา 100 ฝว

    ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     ที่จัดทําแผนการเรียนรู

    และจัดทํา มคอ. ตาม     ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     ในระดับพื้นฐาน

    ระดับอุดมศึกษา (TQF) 15. รอยละของรายวิชา 100 ฝว

     ที่จัดทํา มคอ. 3 ใน

     ระดับอุดมศึกษา

13. จัดทําโครงการ/ 16.รอยละของผูเขารวม ฝว

กิจกรรมที่สงเสริม โครงการที่สงเสริมการเขา 100 ทุกภาควิชา

การเขาสูประชาคม สูประชาคมอาเซียน

อาเซียน 17. รอยละของผูเขารวม 70

โครงการนําความรูไปใช

14.นําปรัชญาเศรษฐกิจ 18.จํานวนกิจกรรมที่ 1 รอง ผอ

พอเพียงมาบูรณาการใน สอดคลองกับปรัชญา ทุกฝาย

การจัดการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ

ใหเปนรูปธรรม ดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์

และเกิดผลลัพธเปนรูปธรรม 3
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15.จัดกิจกรรมพัฒนา 19.รอยละของกิจกรรมที่ 100 ฝว. / ฝก.

นักเรียน นักศึกษา ใหมี บรรลุวัตถุประสงคในการ

คุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมพัฒนานักเรียน

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

16.สํารวจและประเมิน 20.รอยละของระดับความ 3.51 รอง ผอู

บัณฑิต พึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกฝาย

บัณฑิต

17.จัดกิจกรรมสงเสริม 21.รอยละของกิจกรรมที่ 100 ฝก

พัฒนานักเรียน นักศึกษา บรรลุวัตถุประสงคในการ

ใหมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สงเสริมใหมีสุขนิสัย

สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจาก สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

สารเสพติดและโรคเอดส

18.พัฒนาผูสอนในดาน 22.รอยละความพึงพอใจ 3.51 ฝว.

 - การจัดการเรียนการสอน ดานการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของนักศึกษาตอผูสอน

 - การผลิตสื่อและใชสื่อ อยูในระดับมาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 23.รอยละของผูสอนที่มี 100 ฝว.

 -การจัดการเรียนการสอน การบูรณาการการสอน

แบบบูรณาการ กับภูมิปญญาทองถิ่น

 -การนําบริบทและภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาบูรณา

การกับการสอน

4
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19.พัฒนาทักษะเสริม 24.รอยละของผูเขารวม 100 ฝว./ฝก.

ความเปนครูใหกับนักศึกษา กิจกรรมมีการพัฒนาทักษะ

ความเปนครู

20.สงเสริมใหนักเรียน 25.จํานวนผลงานที่ไดรับ 1 ฝาย/ภาค

นักศึกษาเขาแขงขันทางดาน รางวัลการแขงขันดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

นานาชาติ

21.ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 26.จํานวนสื่อ/นวัตกรรม 15 ฝว./ภาค

ชวยสอนเพื่อพัฒนาการ ที่ไดรับการพัฒนา

เรียนการสอน

5



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ กลยุทธ/มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2558 2558

2. สงเสริม สนับสนุนการสราง 2. มีผลงานวิจัย และงาน 1. จํานวนงานวิจัยและงาน 1 ฝว, ฝศ 1. สรางงานวิจัย 1. จํานวนงานวิจัย งานสราง- 2 ฝว, ฝศ

   งานวิจัย งานสรางสรรค    สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร    สรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร    งานสรางสรรค ดาน     สรรคดานศิลปวัฒนธรรม

   และองคความรูดานศิลป-    และสรางประโยชนใหกับ    และจดทะเบียนทรัพยสิน    ศิลปวัฒนธรรม    จากนักวิจัยรุนใหม

   วัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับ    ประเทศ    ทางปญญา 2. จํานวนงานวิจัย งานสราง- 1 ฝว, ฝศ

   ระดับชาติและระดับอาเซียน     สรรคดานศิลปวัฒนธรรม

   ที่ไดรับรางวัลหรือตีพิมพ

   ในระดับชาต/ินานาชาติ

3.จํานวนผลงานที่ไดรับการ 1 ฝบ,ฝว และ

สรางมูลคาเพิ่ม นําไป ฝศ

ตอยอดหรือพัฒนา

2. พัฒนาบุคลากร ใหไดรับ 4. รอยละของบุคลากรที่ได 85 ฝบ,ฝว และ

   ความรู ทักษะการเปน    รับความรู และทักษะ ฝศ

   นักวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม   เกี่ยวกับงานวิจัยดาน

   อยางมีคุณภาพ    ศิลปวัฒนธรรม และงาน

   สรางสรรค

3. จัดหาทุนสนับสนุนเพื่อ 5. จํานวนทุนที่สนับสนุน 2 ฝบ,ฝว และ

   ดําเนินงานวิจัยดาน    ผลงานวิจัยดานศิลป- ฝศ

   ศิลปวัฒนธรรม และงาน    วัฒนธรรม และงานสราง-

   สรางสรรค    สรรคจากภายในและ

   ภายนอก
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2. จํานวนองคความรูดาน 1 ฝศ 4.กิจกรรมการเผยแพรและ 6. จํานวนองคความรูดาน 1 ทุกฝาย

   ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการ สรางเครือขายองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค

   จัดเก็บอยางเปนระบบ    ดานศิลปวัฒนธรรม ที่ไดรับการจัดเก็บอยางเปน

ระบบ

7.จํานวนชองทางที่เผยแพร 2 ทุกฝาย

องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

8.จํานวนเครือขายดาน 3 ฝศ

ศิลปวัฒนธรรม

9.จํานวนหนวยงานที่มีการ 1 ฝศ

นําองคความรูทางศิลปและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณา

การพันธกิจของวิทยาลัย
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3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา 3. มีบริการทางวิชาการที่ 1. จํานวนครั้งของการบริการ 1 รอง ผอ 1. การใหบริการทาง 1. จํานวนครั้งของการให 1 ฝว / ฝศ.

   การบริการทางวิชาการ    หลากหลายและตอบสนอง    วิชาการแกชุมชน และ ทุกฝาย    วิชาการแกชุมชนและ    บริการทางวิชาการ ภาควิชา

   ดานนาฏดุริยางคศิลปแกชุมชน    ความตองการของชุมชน    สังคม    สังคม    ดานนาฏดุริยางคศิลป

   และสังคม    และสังคม

2. บูรณาการ การบริการ 2. จํานวนรายวิชาที่นําการ 2 ฝว / ฝศ.

   ทางวิชาการกับการเรียน    บริการทางวิชาการมา ภาควิชา

   การสอนและการวิจัย    บูรณาการกับการเรียน

   การสอนและการวิจัย

2. รอยละของผูรับบริการที่มี 85 รอง ผอ. 3. มีการประเมินความพึงพอ 3. รอยละของระดับ 85 ฝว / ฝศ.

   ความพึงพอใจ ทุกฝาย    ใจ ของผูรับบริการ    ความพึงพอใจ ภาควิชา

8



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ กลยุทธ/มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2558 2558

4. สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ 4. เปนแหลงวิทยบริการดาน 1. จํานวนครั้งของการเผยแพร 36 ฝศ 1. สงเสริมใหมีการพัฒนา 1. จํานวนครั้งของการ 5 ฝศ

   พัฒนา สืบสาน เผยแพร    ศิลปวัฒนธรรม สามารถให ศิลปวัฒนธรรม สืบสาน เผยแพร    เผยแพรศิลปวัฒนธรรม

   ศิลปวัฒนธรรมไทย    บริการองคความรูสูสังคม ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสราง สูเวทีระดับชาติ/นานาชาติ

   อยางมีประสิทธิภาพ ชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย 2. จํานวนครั้งของการ 5 ฝศ.

   เผยแพรศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ

รวมทั้งงานพระราชพิธ/ีรัฐพิธี

3.จํานวนครั้งของการเผยแพร 36 ฝศ

ศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณชน

4. รอยละของผูรับบริการ 3.51 ฝศ

   ที่มีความพึงพอใจ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ กลยุทธ/มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2558 2558

5. พัฒนาการบริหารจัดการองคก 5. มีระบบบริหารจัดการองคก 1. รอยละของระบบบริหาร 80 รอง ผอ 1. กําหนดใหทุกงานยึดหลัก 1. รอยละของงานที่นําหลัก 80 รอง ผอ

   เชิงธรรมมาภิบาล ใหมี    ที่มีประสิทธิภาพยึดหลัก    จัดการโดยใชหลักธรรมา ทุกฝาย ธรรมาภิบาลและระบบ ธรรมาภิบาลและระบบ PDCA ทุกฝาย

   ประสิทธิภาพ    ธรรมาภิบาล    ภิบาลและใชระบบ  PDCA PDCA ไปใชในการปฏิบัติ ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

งาน    

2. จัดระบบบริหารบุคคล 2. รอยละของบุคลากรที่ได 100 ฝบ

   รับการพัฒนาดานวิชาชีพ

   หรือศึกษาตอ

2. รอยละความสําเร็จของแผน 100 ฝบ 3. พัฒนาบุคลากรใหมี 3. มีแผนพัฒนาบุคลากร 1 ฝบ

   พัฒนาบุคลากร    ศักยภาพ สามารถปฏิบัติ 4.รอยละของครูและบุคลากร 100 ฝบ.

   งานตามเปาหมายได ทางการศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนา

5.รอยละความพึงพอใจของครู 85 ฝบ.

และบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ภายในหนวยงาน

3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 4 ฝบ 4. ดําเนินการจัดทําแผน 6. รอยละของจํานวนความเสี่ย 90 ฝบ

   อยางเปนระบบ     บริหารความเสี่ยงอยาง ที่ลดลง

   เปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ กลยุทธ/มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2558 2558

4. รอยละของการเบิกจาย 100 ฝบ 5.จัดทําแผน มาตรการ 7.รอยละของการเบิกจาย 100 ฝบ.

   งบประมาณใหเปนไปตาม เรงรัด ติดตาม การบริหาร งบประมาณเปนไปตามแผน

   แผนปฏิบัติการ งบประมาณ

5. รอยละความสําเร็จของแผน 85 ฝบ 6.จัดทําแผนกลยุทธพัฒนา 8.รอยละของตัวชี้วัด 85 ฝบ.

   กลยุทธ วิทยาลัย ที่บรรลุเปาหมาย

6. จํานวนระบบฐานขอมูล 1 ฝบ 7.พัฒนาสารสนเทศใหมี 9.จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศ 1 ฝบ.

   เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ประสิทธิภาพและใช ที่นํามาใชบริหารจัดการ

  นํามาใชในการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจของ

ผูบริหาร

80 ฝว. 8. สรางความสัมพันธ 10. รอยละของ 85 ฝว, ฝก

     กับผูปกครองและชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความ

พึงพอใจในระดับ 3.51

8.การติดตามประเมินผล 100 ฝบ. 9. ติดตามประเมินผลการ 11. รอยละของการรายงาน 100 ฝบ

โครงการ     ปฏิบัติงาน       โครงการ

9.บริหารจัดการ 1 ฝศ. 10.บริหารจัดการเชิง 12. จํานวนกิจกรรมโครงการ 1 ฝศ.

เชิงเศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจสรางสรรค ที่ตอบสนองการบริหาร

จัดการเชิงเศรษฐกิจ

สรางสรรคและมีผล

เปนรูปธรรม

7.รอยละความพึงพอใจของ

ผูปกครองและผูมีสวนไดสวน

เสีย
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โครงการบริการทางวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการครูนาฏศิลปเครือขาย” คร้ังท่ี 3 
 

ชื่อโครงการ  โครงการบริการทางวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการครูนาฏศิลปเครือขาย” ครั้งท่ี 3 
 

สอดคลอง 

๑. ยุทธศาสตรท่ี ๓  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการดานนาฏดุริยางคศิลปแก            

                                  ชุมชน และสังคม  

๒. เปาประสงค  มีบริการทางวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  

๓. สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๑ ระดับอุดมศึกษา  องคประกอบท่ี ๕                                                                 .  

 

หนวยงานรับผิดชอบ  ฝายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 ผลผลิตที่ ๑   ผูสําเร็จการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม 

 กิจกรรม         การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม ระดับขั้นพื้นฐาน  

                                       การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา  

 ผลผลิตที่ ๒ การวิจัยและการบริการสังคม  

 กิจกรรม   การวิจัย 

     จัดบริการทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

  โครงการที่ ๑ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป  

  โครงการที่ ๒ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา  

 

แหลงเงินงบประมาณ หมวด -                                                                            

เงินนอกงบประมาณ หมวด  เก็บคาใชจายจากผูเขาอบรม 

งบประมาณ       40,000-        บาท 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

การบริการทางวิชาการ แกสังคม เปนอีกหนึ่งพันธกิจ ของวิทยาลัย  วิทยาลัยจําเปนตองใหบริการแก

ชุมชนในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในดานศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งถือไดวาเปนดานที่วิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถเปนที่สุดโดยเฉพาะดานดนตรีและนาฏศิลป  การจัดทําโครงการการบริการวิชาการในดาน

ศิลปวัฒนธรรมแกสังคมในครั้งนี้เปนโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา ๓ ปแลว  ในปนี้เปนการ



จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานนาฏศิลปใหกับศิษยเกา  คณะครูในสถานศึกษาตางๆ ที่รับผิดชอบการเรียนการ

สอนในรายวิชานาฏศิลปไทย  โดยการสํารวจความตองการดานเนื้อหาที่วิทยาลัยไดกําหนดเปนกรอบไวให   ซึ่ง

ถือไดวากิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเปนการถายทอดความรูดานนาฏศิลปแลว ยังเปนการรวมมือเพื่อการเรียนรู

และเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชม  โดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียงอีกดวย 

โครงการบริการวิชาการแกสังคมนี้เปนการบริการกับครูสอนนาฏศิลปในจังหวัดอางทองและพื้นท่ี

ใกลเคียงดําเนินการโดยอาจารยวิทยานาฏศิลปอางทอง จํานวน 30 คน และอาจารยผูสอนจะนําโครงการ

บริการวิชาการน้ีไปบูรณาการกับรายวิชา......เพื่อนักศึกษาไดมีความเขาใจเทคนิคการสอนโดยนํา

ประสบการณจริงมาประยุกตอยางมีคุณภาพย่ิงขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

๒.๒ เพื่อบริการทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแกศิษยเกาและคณะครูในชุมชมและจังหวัดใกลเคียง  

๒.๓ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน  หรือหนวยงานตางๆ 

๒.๔ เพื่อใหชุมชน  หรือหนวยงานตางๆ สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

๒.๕ เพื่อกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนและสังคม  

๒.๖ เพื่อใหวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของชุมชน   
 

๓. เปาหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

  - ศิษยเกาและคณะครูในชุมชนและจังหวัดใกลเคียง เขารวมโครงการประมาณ ๖๐ คน 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  

  - ศิษยเกา คณะครูในชุมชนและจังหวัดใกลเคียง มีความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรม

โดยเฉพาะดานนาฏศิลป  จนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  

 

๔. ตัวชี้วัดของโครงการ 

 ๔.๑ รอยละของความพึงพอใจระดับ “ดี” ของผูเก่ียวของ 

 ๔.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา  

  ๑. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (INPUT) จํานวนผูเขารับการอบรม จํานวน ๖๐ คน 

  ๒. ตัวชี้วัดกระบวนการ (PROCESS) บรรยาย สาธิต ทํา workshop รอยละผูเขาอบรมเขารวม

กิจกรรมในการฝกอบรมทุกกระบวนการครบถวน ๘๐%  



  ๓. ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) รอยละผูเขารับการอบรมปฏิบัติตามเนื้อหาท่ีกําหนดในการ

อบรม ๗๐%  

  ๔. ตัวชี้วัดผลลัพธ (OUTCOME) จํานวนชุมชนเขมแข็งจากการที่ผูเขาอบรมนําไปพัฒนาตอใน

ชุมชน ๑ ชุมชน  

  ๕.ตัวชี้วัดผลลัพธ (OUTCOME) ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองดานนาฏศิลปอยางตอเนื่อง ๑ 

ชุมชน 

  ๖. ตัวชี้วัดผลลัพธ (OUTCOME) ชุมชนนําไปพัฒนาจนเปนที่ยอมรับและไดรับรางวัลหรือสราง

มูลคาเพิ่มใหกับคนในชุมชนนั้น ๑ ชุมชน 

  ๗. ตัวชี้วัดผลลัพธ(OUTCOME) ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปพัฒนาการจัดการสอนใน

โรงเรียนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับ ดี  

๕. วิธีดําเนินการ 

รายละเอียดตามตารางการดําเนินการดานลาง 

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

งบรายจาย/รายการ/โครงการ/ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
พื้นที่ดําเนินการ 

แผนปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 
ม.ี

ค.
 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

ม.ิ
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

PLAN 

๑.สํารวจความตองการในการฝกอบรม  

๒. จัดทําแผนและโครงการและกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการ 

๓. ขออนุมัติโครงการ  

๔. จัดเตรียมวิทยากรแตงต้ังคณะกรรมการ 

๕.จัดทําหลักสูตรฝกอบรม เตรียมสื่อ อุปกรณ วัน 

เวลาและสถานท่ีสําหรับการฝกอบรม 

๖. ประชาสัมพันธโครงการ 

๗. รับสมัครกลุมเปาหมาย 

วนศ.อท.             

 

DO 

๘. ผูเขาอบรมเขาอบรมตามแผน 
             

 



๙. ดําเนินการตามตารางการอบรมที่กําหนด  

๑๐. มีการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

๑๑. รูปถายกิจกรรม 

๑๒. สรุปผลโครงการฝกอบรม 

             

 

CHECK 

๑๓.นําตัวชี้วัดตามแผนเทียบกับผลลัพธจากการ

ดําเนินการ 

๑๔. สรุปผลขอเสนอแนะจากการจัดโครงการ

ฝกอบรม 

๑๕. เปรียบเทียบผลลัพธของแผนและผลที่เกิดขึ้น 

พิจารณาแนวทางปรับปรุงแกไข 

             

 

ACTION 

๑๖. จัดทําแผนปรับปรุง IMPROVEMENT PLAN 

ของโครงการ 

๑๗. เสนอแนวทางแกไขในกรณีที่นําโครงการนี้ไป

ดําเนินการจัดอบรมในอนาคต 

๑๘.ชี้แจงผลการดําเนินและผลการประเมินโครงการ

ใหบุคลากรทราบเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม

โครงการครั้งตอไป 

             

 

 

๗. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

๘. งบประมาณ  ใชงบประมาณจากการลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  ภาควิชานาฏศิลปไทย และคณะกรรมการบริการวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ ศิษยเกาและผูเขาอบรมมีการพัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการนําความรูไปประยุกตใชในการ

เรียนการสอนวิชานาฏศิลปและสามารถนําไปทํากิจกรรมเสริมทางดานนาฏศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ172 

๑๐.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทองเปนท่ีรูจักและยอมรับในดานนาฏศิลป และเปนที่รูจักในชุมชนสังคม 

และเปนที่ยอมรับในดานการจัดการเรียนการสอนในดานนาฏศิลป  

 



๑๑. ผลลัพธของโครงการ 

 ศิษยเกาและผูเขาอบรมมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  จนมีความเขมแข็งในดานศิลปวัฒนธรรม

โดยเฉพาะดานนาฏศิลป และสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ผูจัดทําโครงการ 

                                                                                                  (นายจารุชา  จันทสิโร) 

                                                                                           หัวหนาภาควิชานาฏศิลปไทย 

   ผูขอเห็นชอบโครงการ 

                                                                      

 

                                       (นางสาวสุพจี  สุภาพ) 

                                                                                                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

 

       ผูอนุมัติโครงการ 

 

                                                                                                      (นางกัญญา  ทองมั่น) 

                                                                                            ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

 

 



๑ 
 

 
    

  

 
    

  

ช่ือแผนงาน/โครงการ................................................................................... 
ช่ือโครงการ ............................................................................................................................ 
 

สอดคลอง 
๑. ยุทธศาสตรท่ี ..........................................................................................................................................  

๒. เปาประสงค  .......................................................................................................................................... 
๓. ยุทธศาสตรท่ี .........................................................................................................................................  

๔. เปาประสงค  .......................................................................................................................................... 
๕. ยุทธศาสตรท่ี .........................................................................................................................................  

๖. เปาประสงค  ......................................................................................................................................... 

๗. สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๗.๑ ระดับข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี                                                                              . 
     ๗.๒ ระดับอุดมศึกษา องคประกอบท่ี                                                                          . 
 

หนวยงานรับผิดชอบ........................................................................ 

 ผลผลิตท่ี ๑  ผูสําเร็จการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม  
 กิจกรรม        การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
                                     การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา 
 ผลผลิตท่ี ๒ การวิจัยและการบริการสังคม  
 กิจกรรม   การวิจัย 
      จัดบริการทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 
  โครงการท่ี ๑ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ๑๕ ป  
  โครงการท่ี ๒ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา  
 

แหลงเงินงบประมาณ หมวด                                                    .                                                                                  

เงินนอกงบประมาณ หมวด                                               . 
งบประมาณ                                                                            บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแบบ PDCA 



๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ..................................................................................................................................... .................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
๒. วัตถุประสงค 
             ๒.๑ ........................................................................................................................................... 
             ๒.๒ ........................................................................................................................................... 
             ๒.๓ ........................................................................................................................................... 
             ๒.๔ ........................................................................................................................................... 
 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  - ...................................................................................................................................................... 
  - ...................................................................................................................................................... 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  - ...................................................................................................................................................... 
  - ...................................................................................................................................................... 

๔. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ๔.๑ .............................................................................................................................................................. 
 ๔.๒ ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๑. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (INPUT) ................................................................................................... 
  ๒. ตัวชี้วัดกระบวนการ (PROCESS) ............................................................................................. 
  ๓. ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT)....................................................................................................... 
  ๔. ตัวชี้วัดผลลัพธ (OUTCOME) ....................................................................................................  
  ๕.ตัวชี้วัดผลลัพธ  (OUTCOME) .....................................................................................................  
  ๖. ตัวชี้วัดผลลัพธ  (OUTCOME) ................................................................................................... 
  ๗. ตัวชี้วัดผลลัพธ (OUTCOME) ....................................................................................................  

๕. วิธีดําเนินการ 
รายละเอียดตามตารางการดําเนินการดานลาง 
 



๓ 
 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 

งบรายจาย/รายการ/โครงการ/ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ 

แผนปฏิบัติงาน 

ผูรับผิดชอบ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ.

 
ม.ี

ค.
 

เม
.ย

. 
พ.

ค.
 

ม.ิ
ย.

 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

PLAN 
๑. .......................................................................  
๒. ........................................................................ 
๓. ........................................................................ 
๔. ....................................................................... 
๕. ....................................................................... 
 

วนศ.อท.             

 

DO 
๖. .......................................................................  
๗. ........................................................................ 
๘. ........................................................................ 
๙. ....................................................................... 
๑๐. ....................................................................... 
 

             

 

CHECK 
๑๑. .......................................................................  
๑๒. ........................................................................ 
๑๓. ........................................................................ 
๑๔. ....................................................................... 
๑๕. ....................................................................... 
 

             

 

 
ACTION 
๑๖. .......................................................................  
๑๗. ........................................................................ 
๑๘. ........................................................................ 
๑๙. ....................................................................... 

             

 

 
๗. สถานท่ีดําเนินการ ................................................................................................................................... 
๘. งบประมาณ  ...................................................................................................................................  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  ................................................................................................................................. 



๔ 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ ............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 ๑๐.๒ ............................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

๑๑. ผลลัพธของโครงการ 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                          ........................................................ผูจัดทําโครงการ 
                                                                          (........................................................) 

ผูขอโครงการ 
                                                                          ........................................................ผูจัดทําโครงการ 
                                                                          (........................................................) 

ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                                     
 
                                                                         ........................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                                  (นางกัญญา  ทองม่ัน) 
                                                              ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
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