
 
 

 
 

คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ที่      /2555 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 
ของภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

----------------------------- 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขปัจจุบันปี พ.ศ. 2545 
จึงขอแต่งต้ังบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช      ตามองค์ประกอบ / มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ
พิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายในและภายนอกดังน้ี 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทาง เสนอแนะ อํานวยการ สนับสนุนให้การดําเนินงาน
สําเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 
1.1. นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์ 
1.2. นายชยพร   ไชยสทิธ์ิ         

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
หัวหน้าภาควิชาคุริยางค์ไทย 

ประธานที่ปรึกษา 
        ที่ปรึกษา 

1.3. นาวรรณวิไล   นิลสม ครูชํานาญการพิเศษ         ที่ปรึกษา 
1.3. นายศิวพงศ์  ก้ังสกุล ครูชํานาญการ         ที่ปรึกษา 
1.4. นางพวงเพ็ญ  รักทอง        ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสง    ที่ปรึกษา 
1.5.นายบุลเสฏฐ์    เพชรประสิทธ์ิ    
1.6 นายอรุษ     อักษณนํา 
1.7 ว่าที่รอ้ยตรบีัญชา หมื่นแสวง 

1.8.นายจักรพล   จบสญัจร 
1.7.นายจีระพงษ์    ทองจันทร์   

 ครูชํานาญการพิเศษ   
 คร ู
 คร ู
 คร ู
 ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรธีรรมราช                   

    ที่ปรึกษา 
    ที่ปรึกษา 
    ที่ปรึกษา 

         ที่ปรึกษา      
         ที่ปรึกษา 
          

   
2.คณะกรรมการดําเนนิงาน 
  2.1 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   ของภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการผลิตเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา  จัดรวบรวมเอกสารทางการศึกษาและผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตาม
ผลได้ ดําเนินการเป็นผู้ประสานนโยบายและวิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพสู่บุคลากรทุกระดับ  เผยแพร่
ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา ส่ง
เอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องถึงบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษาให้ทราบทั่วถึง ตามนโยบายและทิศทางของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินการร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างเอกสาร
ต้นแบบที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเอกสารการประกัน



คุณภาพการศึกษาของสถาบันอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับขั้น  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ   ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    ประกอบด้วย 
 
       2.1.1 นายชยพร      ไชยสิทธ์ิ           หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
       2.1.2 นาง สาวกิตติมา  กองมะลิกันแก้ว       รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
       2.1.3 นางพรพิมล      ราชกิจกําธร           รองหัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
       2.1.4 นายจักรพล      จบสัญญจร               เจ้าหน้าที่พัสดุของงานประกันคุณภาพ   
       2.1.5  นางสาวธัญญาลักษณ์ รักษส์ังข ์          เจ้าหน้าที่การเงินของงานประกันคุณภาพ 
       2.1.6 นางวรพรรณ    อินทรอักษร               เจ้าหน้าที่ปฏิคมของงานประกันคุณภาพ  
       2.1.7 นายอานนท์      ไกรแก้ว                   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศของงานประกัน 
                                                                คณุภาพ 
       2.1.8 นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรโณ                 เลขานุการงานประกันคุณภาพ   
       2.1.9 นายหริรักษ์     สุขศิริวัฒน์                  ผู้ช่วยเลขางานประกันคุณภาพ 
        
2.2 คณะกรรมการดําเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาควิชาดุริยางคศลิป์ศึกษา 
    2.2.1 นางวรรณวิไล  นิลสม   หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    2.2.2 นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแก้ว  รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    2.2.3นายหริรักษ์     สุขศริิวัฒน์                  เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   2.2.4  นายอานนท์         ไกรแก้ว           ผู้ช่วยเลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   2.2.6 นางกิตติมา       กองมะลิกันแก้ว           หัวหน้าองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
   2.2.7 ว่าที่รอ้ยตรีบัญชา  หมื่นแสวง           หัวหน้าองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   2.2.8 นายหริรักษ์       สุขศิริวัฒน์           หัวหน้าองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
   2.2.9 นายจักรพล       จบสัญจร           หัวหน้าองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
   2.2.10นางสุจิตตรา  มินา                       หัวหน้าองค์ประกอบที่ 7 การบริการและการจัดการ 
   2.2.11หัวหน้าภาควิชาและนางวรรณวิไล  นิลสม  หัวหน้าองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
   2.2.12 นายทักษ์วงศ์  ขามพิทักษ์           นักศึกษาปริญญาตรปีีที่ 2 
   2.2.13 นายนิติรัช  ไฝขาว            นักศึกษาปริญญาตรปีีที่ 2 
   2.2.14 นางสาวอภิญญา   ชุมแดง                     นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 
   2.2.15  นายภูวนาถ      ลาดทุ่ง              นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 
   2.2.16 นายวรภพ        ช่วยกลับ                     นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 
 
2.3 คณะกรรมการดําเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพืน้ฐานภาควิชาดุริยางค์ไทย 
   2.3.1  นางพรพิมล   ราชกิจกําธร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
   2.3.2  นายจีรวัฒน์   สุกใส             รองหวัหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
   2.3.3  นางวรพรรณ   อินทรอักษร เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
   2.3.4  นายอรุษ        อักษรนํา            ผู้ช่วยเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
   2.3. 5 นายชยพร ไชยสิทธ์และหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา     หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  



                                                    อย่างมีประสิทธ์ิภาพและเกิดประสิทธิผล   
                          
3.แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  เอกสารหลกัฐาน การประกันคณุภาพ  มีหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
เอกสารหลักฐานตามรายการมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้และตามองค์ประกอบ 
   3.1.นายชยพร    ไชยสิทธ์ิ          หัวหน้าภาควิชา                    ประธานกรรมการ 
   3.2 นายศิวพงศ์   ก้ังสกุล            ครูชํานาญการ                      กรรมการ 
   3.3 ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมืน่แสวง    คร ู                                  กรรมการ 
   3.4 นายอรษุ       อักษรนํา           ครู                                   กรรมการ  
   3.5 นายบุลเสฏฐ์   เพชรประสิทธ์ิ    ครูชํานาญการพิเศษ               กรรมการ 
   3.6 นางวรรณวิไล   นิลสม            ครูชํานาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ     
 
 ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ 
 
                สั่ง  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.   2555 
 
 
 
 
        (นางวาสนา  บุญญาพิทักษ)์ 
     ผู้อํานวยการวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีแนบทา้ยคาํส ัง่ภาควชิาดรุยิางคศิลป์ศึกษาวทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
      ดว้ยภาควชิาดุรยิางคศิลป์ศึกษาวทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช แต่งต ัง้บคุลากรประจาํศูนยป์ระกนั
คุณภาพการศึกษา ของภาควชิาดุรยิางคศิลป์ศึกษาวทิยาลยันาฏศิลปนครศรธีรรมราช เพือ่ใหก้ารดาํเนินการเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค ์จงึขอมอบหมายงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามองคป์ระกอบมาตรฐานและตวัชี้วดั ดงันี้ 
 

ระดบัอดุมศึกษา แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ
องคป์ระกอบที่ 2 การผลติบณัฑติ ฝว นายบลุเสฐฏ ์ เพชรประสทิธ์ิ 
ตวับ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสูตร ฝว นายบลุเสฐฏ ์ เพชรประสทิธิ์ 
ตวับ่งชี้ 2.2 อาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  ฝบ นายจกัรพล   จบสญัจร 
ตวับ่งชี้ 2.3 อาจารยป์ระจาํทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ฝบ นายอรุษ       อกัษรนาํ 
ตวับ่งชี้ 2.4 ระบบพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนุน ฝบ นางพรพมิล  ราชกจิกาํธร 
ตวับ่งชี้ 2.6 ระบบและกบไกการจดัการเรยีนการสอน ฝว นางสาวกิตตมิา กองมะลกินัแกว้ 
ตวับง่ชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ ฝว นายศิวพงศ ์ กัง้สกลุ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ัด 
ให้กับนิสิต 

ฝก นางสาวสุภาภรณ ์สุวรรโณ 

สมศ.ที ่14 การพัฒนาอาจารย์ ฝบ นางพรพมิล  ราชกจิกาํธร 
องคป์ระกอบที่ 4 การวจิยั  นายหรริกัษณ์  สขุศิรวิฒัน ์
ตวับ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ ฝศ นายหรริกัษณ ์ สุขศิรวิฒัน ์
ตวับง่ชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้ากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ ฝศ/ฝว นางวรพรรณ  อนิทรอกัษร 
ตวับ่งชี้ที ่4.3เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ
และนกัวจิยั 

ฝบ/ฝศ/ฝว นายกติตพิงษ ์ รตันบรุ ี

สมศ.ที ่5งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ ฝศ/ฝว นายหรริกัษณ ์ สุขศิรวิฒัน ์
สมศ.ที ่6 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่าํไปใชป้ระโยชน ์ ฝศ/ฝว นายพริยิะพฒัน ์ สุกไกร 
องคป์ระกอบที่ 6การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ฝศ นายศิวพงศ ์  ก ัง้สกลุ 
ตวับ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ฝศ นายศิวพงศ ์ กัง้สกลุ 
องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ  ฝบ/นางสจุติตรา 
ตวับ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัผูบ้รหิารทกุระดบัของสถาบนั  ฝบ นางสุจติตรา  มนิา 
องคป์ระกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกนัคณุภาพ  นายชยพร ไชยสทิธิ์และ   

นางวรรณวไิล  นิลสม 
ตวับ่งชี้  9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ฝว/ฝบ นายชยพร ไชยสทิธิ์และ   

นางวรรณวไิล  นิลสม 



ระดบัพื้นฐาน แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้รยีนมีคณุธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์  ฝก/นางสชุาร ี
ตวับ่งชี้ที ่1.1 ผูเ้รยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ  ฝก นางสุชาร ี
ตวับ่งชี้ที ่1.2 ผูเ้รยีนมคีวามชื่อสตัวสุ์จรติ  ฝก นายสถาพร 
ตวับ่งชี้ที ่1.3 ผูเ้รยีนมคีวามกตญัญูกตเวท ี ฝก นายกติตพิงษ ์
ตวับ่งชี้ที ่1.4 ผูเ้รยีนมคีวามเมตตากรุณาโอบออ้มอาร ีเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่และไม่
เหน็แก่ตวั  

ฝก นายสถาพร 

ตวับ่งชี้ที ่1.5 ผูเ้รยีนมคีวามประหยดัและใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า  ฝก นายจกัรพล 
ตวับ่งชี้ที ่1.6 ผูเ้รยีนปฏบิตัตินเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม ฝก นางสาววรกมลวรรณ 
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้รยีนมีนสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจติที่ดี  ฝก/นายธานินทร ์
ตวับ่งชี้ที ่2.1 ผูเ้รยีนรูจ้กัดูแลสุขภาพ สุขนิสยั และออกกาํลงักายสมํา่เสมอ ฝก นายมนตร ี
ตวับ่งชี้ที ่2.2 ผูเ้รยีนมนีํา้หนกัส่วนสูงและมสีมรรณภาพทางกายตามเกณฑ ์ ฝก นางจนัทรเ์พญ็ 
ตวับ่งชี้ที ่2.3 ผูเ้รยีนไมเ่สพหรอืแสวงหาผลประโยชนจ์ากสิง่เสพตดิ และสิง่
มอมเมา หลกีเลีย่งต่อความรุนแรงโรคภยัและอบุตัเิหตรุวมท ัง้ปญัหาทางเพศ 

ฝก นายธานินทร ์

ตวับ่งชี้ที ่2.4 ผูเ้รยีนมคีวามม ัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมและให ้
เกยีรตผูิอ้ืน่  

ฝก วา่ทีร่อ้ยตรพีรรตันะ 

ตวับ่งชี้ที ่2.5 ผูเ้รยีนร่าเรงิแจ่มใสมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่นครูและผูอ้ืน่   ฝก/ฝว นายจลุิม่   
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้รยีนมีสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะดนตรแีละ
กฬีา 

 ฝว/นางสาวกติติมา 

ตวับ่งชี้ที ่3.1 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศิลปะ   ฝว  นางสาวกติตมิา 
ตวับ่งชี้ที ่3.2 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจเจา้ร่วมกจิกรรมดา้นดนตรนีาฏศิลป์โดยไม่
ขดัหลกัศาสนา  

ฝว  นางสาวธญัลกัษณ ์

ตวับ่งชี้ที ่3.3 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นกฬีา/นนัทนาการ  ฝก/ฝว นางสาวนวลอนงค ์
ตวับ่งชี้ที ่3.4 ผูเ้รยีนมคีวามสนใจและเขา้ร่วมกจิกรรมศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณีทีด่งีามของทอ้งถิน่และของไทย 

ฝก/ฝศ นายสุมล 

มาตรฐานที่ 4 ผูเ้รยีนมีความสามารถคิดวเิคราะหมี์วจิารณญาณมีความคดิ
สรา้งสรรคค์ิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน ์

 ฝว/นางอาํพา 

ตวับ่งชี้ที ่4.1 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิสงัเคราะหส์รุปความคดิ
อย่างเป็นระบบและมกีารคดิแบบองคร์วม 

ฝว นางอาํพา 

 



ระดบัพื้นฐาน แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ 
มาตรฐานที่ 4 (ต่อ)    
ตวับ่งชี้ที ่4.2 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณและคดิไตร่ตรอง    ฝว นางพมิพใ์จ 
ตวับ่งชี้ที ่4.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ ฝว นางสาวลภสัรดา 
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้รยีนมีความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นตามหลกัสูตร  ฝว/นางจนิดา 
ตวับ่งชี้ที ่5.1 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ฝว นางสุภา 
ตวับ่งชี้ที ่5.2 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  ฝว นางจนิดา 
ตวับ่งชี้ที ่5.3 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  ฝว นางสาวธดิารตัน ์
ตวับ่งชี้ที ่5.4 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   ฝว นางชตุมิา (นุ่น) 
ตวับ่งชี้ที ่5.5 กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา   ฝว นายมนตร ี
ตวับ่งชี้ที ่5.6 กลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ   ฝว นางสาวยศวด ี
ตวับ่งชี้ที ่5.7 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี  ฝว นางชตุมิา (รอง) 
ตวับ่งชี้ที ่5.8 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ   ฝว นางยงย ี
ตวับ่งชี้ที ่5.9 (สบศ) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีละคร ฝว นางนนัทกิาญจน ์
ตวับ่งชี้ที ่5.10 (สบศ) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีโขน  ฝว นายนเรศ 
ตวับ่งชี้ที ่5.11 (สบศ) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีป่ีพาทย ์ ฝว นายบรรเทา 
ตวับ่งชี้ที ่5.12 (สบศ) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีเครื่องสาย  ฝว นายอรุษ   
ตวับ่งชี้ที ่5.13 (สบศ) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีคตีศิลป์  ฝว นางพรพมิล 
ตวับ่งชี้ที ่5.14 (สบศ) กลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีดนตรสีากล  ฝว นายจรีวฒัน 
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้รยีนมีทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 ฝว/นางอญัจนา 

ตวับ่งชี้ที ่6.1 ผูเ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่านสนใจแสวงหาความรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ 
รอบตวั  

ฝว นางอญัจนา 

ตวับ่งชี้ที ่6.2 ผูเ้รยีนใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน สนุกกบัการเรยีนรู ้และพฒันาตนเองอยู่
เสมอ    

ฝว นายธรีพนัธ ์

ตวับ่งชี้ที ่6.3 ผูเ้รยีนสามารถใชห้อ้งสมดุใชแ้หลง่เรยีนรูแ้ละสือ่ต่าง  ๆ      
ท ัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    

ฝว นางสุภา/นางชตุมิา (รอง) 

ตวับ่งชี้ที ่6.4 (สบศ) การพฒันาโครงงาน/กจิกรรม สู่การจดัการความรูข้อง
ผูเ้รยีน   

ฝว  นางสาวพรทพิย ์

 
 



ระดบัพื้นฐาน แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ 
มาตรฐานที่  7 ผูเ้รยีนมีทกัษะในการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้
และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสจุรติ 

 ฝว/นางสาวปรยีา 

ตวับ่งชี้ที ่7.1 ผูเ้รยีนสามารถวางแผนทาํงานตามลาํดบัข ัน้ตอนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ฝว นางสาวสุณี 

ตวับ่งชี้ที ่7.2 ผูเ้รยีนรกัการทาํงานสามรถปรบัตวัและทาํงานเป็นทมีได ้ ฝว นางสาวปรยีา 
ตวับ่งชี้ที ่7.3  ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออพีสุจรติและหาความรูเ้กี่ยวกบั
อาชพีทีต่นสนใจ 

ฝว นางสาวธดิารตัน ์

ตวับ่งชี้ที ่7.4 (สบศ) ผูเ้รยีนมทีกัษะและประสบการณว์ชิาชพี ฝว นางสาวปรยีา 
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคณุวฒุ/ิความรู ้ความสามารถตรงกบังานที่รบัผิดชอบ
และมีครูเพยีงพอ 

 ฝบ/นางสาวจารุวรรณ 

ตวับ่งชี้ที ่8.1 ครูมลีกัษณะทีเ่หมาะสม ฝว/ฝบ นางสาวจารุวรรณ 
ตวับ่งชี้ที ่8.2 ครูทีจ่บปรญิญาตรทีางการศึกษาขึ้นไปหรอืเทยีบเท่า ฝบ นางณิชนุช 
ตวับ่งชี้ที ่8.3 ครูทีส่อนตรงตามวชิาเอก/โทหรอืตามความถนดั ฝว/ฝบ นายนเรศ 
ตวับ่งชี้ที ่8.4 ครูทีไ่ดร้บัการพฒันาในวชิาทีส่อนตามทีคุ่รุสภากาํหนด ฝบ นางพรพมิล 
ตวับ่งชี้ที ่8.5 สถานศึกษามจีาํนวนครูตามเกณฑ ์ ฝบ นางสาวจารวุรรณ 
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสทิธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 ฝว/นางอปัษร 

ตวับ่งชี้ที ่9.1 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมปีระสทิธภิาพการสอน
และเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นายธรีพนัธ ์

ตวับ่งชี้ที ่9.2 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการสอน
และเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นางป่ินประภา 

ตวับ่งชี้ที ่9.3  ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ปีระสทิธภิาพการ
สอนและเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นางสาวจารุวรรณ 

ตวับ่งชี้ที ่9.4 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา มปีระสทิธภิาพการสอน
และเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นายพลัลภ 

ตวับ่งชี้ที ่9.5  ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษามปีระสทิธภิาพการสอน
และเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นายมนตร ี

 
 
 

  



   
ระดบัพื้นฐาน แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ

มาตรฐานที่ 9 (ต่อ)   
ตวับ่งชี้ที ่9.6 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ มปีระสทิธภิาพการสอนและ
เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นางสาวยศวด ี

ตวับ่งชี้ที ่9.7 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูอ้าชพี และเทคโนโลย ีมปีระสทิธิ
ประภาพการสอนและเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นางชตุมิา (รอง) 

ตวับ่งชี้ที ่9.8 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ มปีระสทิธภิาพ
การสอนและเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นางจนัทรเ์พญ็ 

ตวับ่งชี้ที ่9.9 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีเฉพาะ มปีระสทิธภิาพการ
สอนและเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

ฝว นายศุภชยั 

ตวับ่งชี้ที ่9.10 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีละคร ฝว นางปรยีา 
ตวับ่งชี้ที ่9.11 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีโขน ฝว นายนเรศ 
ตวับ่งชี้ที ่9.12 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีป่ีพาทย ์ ฝว นายบรรเทา 
ตวับ่งชี้ที ่9.13 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีเครื่องสาย ฝว นางสาวสุภาภรณ ์
ตวับ่งชี้ที ่9.14 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีคตีศิลป์ ฝว นายศิวพงษ ์
ตวับ่งชี้ที ่9.15 ครูในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ชิาชพีดนตรสีากล ฝว นายบลุเสฏฐ ์
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้รหิารมีภาวะผูนํ้าและมีความสามารถในการบรหิาร
จดัการ 

 ฝบ/นางสจุติตรา 

ตวับ่งชี้ที ่10.1 ผูบ้รหิารมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามมุง่ม ัน่และอทุศิตนใน
การทาํงาน 

ฝบ นางสาวกมลทพิย ์

ตวับ่งชี้ที ่10.2 ผูบ้รหิารมคีวามคดิรเิริ่มและมวีสิยัทศัน์ ฝบ นางสาวกมลทพิย ์
ตวับ่งชี้ที ่10.3 ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารวชิาการและเป็นผูน้าํ
ทางวชิาการ 

ฝบ นางสุจติตรา,นายเลศิศกัดิ์ 

ตวับ่งชี้ที ่10.4 ผูบ้รหิารมกีารบรหิารทีม่ปีระสทิธผิลและผูเ้กี่ยวขอ้งพงึพอใจ
ในการบรหิาร  

ฝบ นางสุจติตรา,นางนนัทรตัน ์

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์รโครงสรา้งและการบรหิารงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลเุป้าหมายการศึกษา 

 ฝบ/นางสาวพรทิพย ์

ตวับ่งชี้ที ่11.1 สถานศึกษามกีารจดัองคก์ารโครงสรา้งการบรหิารและระบบ
การบรหิารงานทีม่คีวามคลอ่งตวัสูงปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

ฝบ นางโสภา 

 



 
ระดบัพื้นฐาน แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ

มาตรฐานที่ 11 (ต่อ)   
ตวับ่งชี้ที ่11.2 สถานศึกษามกีารบรหิารเชงิกลยุทธ ์ ฝบ นายวรีะยุทธ 
ตวับ่งชี้ที ่11.3 สถานศึกษามกีารบรหิารโดยใชห้ลกัการมส่ีวนร่วมและมกีาร
ตรวจสอบถ่วงดุล 

ฝบ นางสุจติตรา/นางนนัทรตัน ์

ตวับ่งชี้ที ่11.4 สถานศึกษามรีะบบและดาํเนินการประกนัคณุภาพภายใน
เป็นไปตามกฎกระทรวง  

ฝว/ฝบ นางจดัทนา 

ตวับ่งชี้ที ่11.5 (สบศ) สถานศึกษามรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
สาํหรบัพฒันาผูเ้รยีน 

ฝก/ฝว นายอานนท ์

ตวับ่งชี้ที ่11.6 (สบศ) สถานศึกษามรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
สาํหรบัพฒันา 

ฝก นางสาวจรรยา 

ตวับ่งชี้ที ่11.7 (สบศ) สถานศึกษามรีะบบจดัการความรู ้ ฝศ  น.สพรทพิย/์นางชตุมิา (รอง) 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจดักจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเนน้
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 ฝว/นายพลัลภ 

ตวับ่งชี้ที ่12.1 สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มและการบรหิารทีส่่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนพฒันาตามธรรมชาตเิต็มศกัยภาพ 

ฝบ นายพลัลภ 

ตวับ่งชี้ที ่12.2 สถานศึกษามกีารจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น
สาํคญั   

ฝว หวัหนา้ภาค 3 ภาค 
น.ส.พรทพิย ์นายศุภชยั    
นายชยพร 

ตวับ่งชี้ที ่12.3 สถานศึกษามกีารจดักจิกรรมาส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รยีนอย่าง
หลากหลาย 

ฝก/ฝว นายสุรนิทร ์

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกบัผูเ้รยีนและทอ้งถิ่นมี
สื่อการเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

 ฝว/นางวรพรรณ 

ตวับ่งชี้ที ่13.1 สถานศึกษามหีลกัสูตรและเน้ือหาสาระการเรยีนรูร้ะดบัสากล
ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและ
ความตอ้งการของผูเ้รยีนทอ้งถิน่ (สบศ)   

ฝว นางวรพรรณ 

ตวับ่งชี้ที ่13.2 สถานศึกษามสีือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและเอื้อต่อการ
เรยีนรู ้

ฝว นางพรีพรรณ 
 

 
 



ระดบัพื้นฐาน แหลง่ขอ้มูล ผูร้บัผิดชอบ
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือกบั
ชมุชนในการพฒันาการศึกษา  

 ฝก/นางนิภารตัน ์

ตวับ่งชี้ที ่14.1 สถานศึกษามรีะบบกลไกการส่งเสรมิความสมัพนัธ ์และความ
ร่วมมอืกบัชมุชนในการพฒันาการศึกษา   

ฝก/ฝว/ฝบ/ฝศ นางนิภารตัน ์

ตวับ่งชี้ที ่ 14.2 สถานศึกษามกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความ
ร่วมมอืกบัชมุชนในการพฒันาการศึกษา 

ฝก วา่ทีเ่รอืตรภีวูราคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายและเป้าหมายคุณภาพ 
 

 ห้องเรียนเครอืข่าย  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช ปีการศกึษา 2554-2557 
 ห้องเรียนเครอืข่าย  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งสร้าง
วัฒนธรรมคณุภาพขององค์กร สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้าหมายเชิงกุลยุทธ์ 
 
 1.ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชทุกคนให้มีความรู้  
            ความสามารถ ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการทํางานตามระบบคุณภาพ 
             
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง 
            ของกระบวนการบริหารท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพ่ือสะดวกต่อการ 
             จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
             
 4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนํา 
             ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
             ของระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
          ตําบลท่าเรือ  อําเภอเมือง 
          จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 
 
        ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามเพื่อทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย 
 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
  ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ข้าพเจ้านางวาสนา  บุญญาพิทักษ์  
ประสานหน่วยงานของท่านในการขอทดลองใช้เคร่ืองมือตามหนังสือคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ศธ ๐๕๑๒.๖(๒๗๗๑)/๕๔-๓๓๔  ลว  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๔ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  
  ในการนี้ข้าพเจ้าขอนําส่งแบบสอบถามจํานวน ๑ ชุด เพื่อได้โปรดมอบ ผู้บริหาร หรือ 
หัวหน้าภาคที่เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  จักเป็นพระคุณย่ิง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
           (นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์) 
             ผู้ทําวิจัย 


