คําสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ที่ /2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ของภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
----------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไขปัจจุบันปี พ.ศ. 2545
จึ งขอแต่ งตั้ งบุ ค ลากรเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ภาควิ ช าดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ศึ ก ษา
ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามองค์ประกอบ / มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายในและภายนอกดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่กําหนดนโยบาย แนวทาง เสนอแนะ อํานวยการ สนับสนุนให้การดําเนินงาน
สําเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
1.1. นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประธานที่ปรึกษา
1.2. นายชยพร ไชยสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาคุริยางค์ไทย
ที่ปรึกษา
1.3. นาวรรณวิไล นิลสม
ครูชํานาญการพิเศษ
ที่ปรึกษา
1.3. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ครูชํานาญการ
ที่ปรึกษา
1.4. นางพวงเพ็ญ รักทอง
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งสง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
1.5.นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์ ครูชํานาญการพิเศษ
ครู
ที่ปรึกษา
1.6 นายอรุษ อักษณนํา
ที่ปรึกษา
1.7 ว่าที่รอ้ ยตรีบัญชา หมื่นแสวง ครู
ครู
ที่ปรึกษา
1.8.นายจักรพล จบสัญจร
1.7.นายจีระพงษ์ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย
วิท ยาลัยนาฏศิ ลปนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบในการควบคุ ม ดูแลการผลิตเอกสารประกั น
คุณภาพการศึกษา จัดรวบรวมเอกสารทางการศึกษาและผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตาม
ผลได้ ดําเนินการเป็นผู้ประสานนโยบายและวิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพสู่บุคลากรทุกระดับ เผยแพร่
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา ส่ง
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษาให้ทราบทั่วถึง ตามนโยบายและทิศทางของการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เป็นแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ดําเนินการร่วมกับงานประกันคุณ ภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้ เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างเอกสาร
ต้นแบบที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณ ภาพการศึกษา สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเอกสารการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประกอบด้วย
2.1.1 นายชยพร ไชยสิทธิ์
2.1.2 นาง สาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
2.1.3 นางพรพิมล ราชกิจกําธร
2.1.4 นายจักรพล จบสัญญจร
2.1.5 นางสาวธัญญาลักษณ์ รักษ์สังข์
2.1.6 นางวรพรรณ อินทรอักษร
2.1.7 นายอานนท์ ไกรแก้ว
2.1.8 นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรโณ
2.1.9 นายหริรักษ์ สุขศิริวัฒน์

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รองหัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่พัสดุของงานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่การเงินของงานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ปฏิคมของงานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศของงานประกัน
คุณภาพ
เลขานุการงานประกันคุณภาพ
ผู้ชว่ ยเลขางานประกันคุณภาพ

2.2 คณะกรรมการดําเนินงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา
2.2.1 นางวรรณวิไล นิลสม
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2.2 นางสาวกิตติมา กองมะลิกันแก้ว
รองหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2.3นายหริรักษ์ สุขศิริวัฒน์
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2.4 นายอานนท์
ไกรแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2.6 นางกิตติมา
กองมะลิกันแก้ว
หัวหน้าองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.2.7 ว่าที่รอ้ ยตรีบัญชา 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
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2
2.2.13 นายนิติรัช ไฝขาว
นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 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 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพืน้ ฐานภาควิชาดุริยางค์ไทย
2.3.1 นางพรพิมล ราชกิจกําธร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน
2.3.2 นายจีรวัฒน์ สุกใส
รองหัวหน้า งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน
2.3.3 นางวรพรรณ อินทรอักษร
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน
2.3.4 นายอรุษ
อักษรนํา
ผู้ช่วยเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน
2.3. 5 นายชยพร ไชยสิทธ์และหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา หัวหน้ามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเกิดประสิทธิผล
3.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน การประกันคุณภาพ มีหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
เอกสารหลักฐานตามรายการมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และตามองค์ประกอบ
3.1.นายชยพร ไชยสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชา
ประธานกรรมการ
3.2 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3.3 ว่าที่ร้อยตรีบัญชา หมืน่ แสวง ครู
กรรมการ
3.4 นายอรุษ
อักษรนํา
ครู
กรรมการ
3.5 นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์ ครูชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการ
3.6 นางวรรณวิไล นิลสม
ครูชาํ นาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพือ่ ให้งานสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์
สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นางวาสนา บุญญาพิทักษ์)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

บัญชีแนบท้ายคําสัง่ ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์ ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ด้วยภาควิชาดุรยิ างคศิลป์ ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช แต่งตัง้ บุคลากรประจําศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา ของภาควิชาดุรยิ างคศิลป์ ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพือ่ ให้การดําเนินการเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ จึงขอมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบมาตรฐานและตัวชี้วดั ดังนี้
ระดับอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจําทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจําทีด่ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกบไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัด
ให้กับนิสิต
สมศ.ที่ 14 การพัฒนาอาจารย์

องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจยั
สมศ.ที่ 5งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
สมศ.ที่ 6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าํ ไปใช้ประโยชน์
องค์ประกอบที่ 6การทํานุ บาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แหล่งข้อมูล
ฝว
ฝว
ฝบ
ฝบ
ฝบ
ฝว
ฝว
ฝก

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายบุลเสฐฏ์ เพชรประสิทธิ์
นายบุลเสฐฏ์ เพชรประสิทธิ์
นายจักรพล จบสัญจร
นายอรุษ
อักษรนํา
นางพรพิมล ราชกิจกําธร

ฝบ

นางพรพิมล ราชกิจกําธร
นายหริรกั ษณ์ สุขศิรวิ ฒั น์
นายหริรกั ษณ์ สุขศิรวิ ฒั น์
นางวรพรรณ อินทรอักษร
นายกิตติพงษ์ รัตนบุรี

ฝศ
ฝศ/ฝว
ฝบ/ฝศ/ฝว
ฝศ/ฝว
ฝศ/ฝว
ฝศ
ฝศ
ฝบ

นางสาวกิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

นายศิวพงศ์ กัง้ สกุล
นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรโณ

นายหริรกั ษณ์ สุขศิรวิ ฒั น์
นายพิรยิ ะพัฒน์ สุกไกร
นายศิวพงศ์ กัง้ สกุล
นายศิวพงศ์ กัง้ สกุล
ฝบ/นางสุจติ ตรา
นางสุจติ ตรา มินา
นายชยพร ไชยสิทธิ์และ
นางวรรณวิไล นิ ลสม

ฝว/ฝบ

นายชยพร ไชยสิทธิ์และ
นางวรรณวิไล นิลสม

ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิ ยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผูเ้ รียนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผูเ้ รียนมีความชื่อสัตว์สุจริต
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผูเ้ รียนมีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ผูเ้ รียนมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และไม่
เห็นแก่ตวั
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ผูเ้ รียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ผูเ้ รียนปฏิบตั ติ นเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รียนมีนสุขนิ สยั สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ผูเ้ รียนรูจ้ กั ดูแลสุขภาพ สุขนิสยั และออกกําลังกายสมํา่ เสมอ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผูเ้ รียนมีนาํ้ หนักส่วนสูงและมีสมรรณภาพทางกายตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผูเ้ รียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิง่ เสพติด และสิง่
มอมเมา หลีกเลีย่ งต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบตั เิ หตุรวมทัง้ ปัญหาทางเพศ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ผูเ้ รียนมีความมันใจ
่ กล ้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้
เกียรติผูอ้ น่ื
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ผูเ้ รียนร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อเพือ่ นครูและผูอ้ น่ื
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพและลักษณะนิ สยั ด้านศิลปะดนตรีและ
กีฬา
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ผูเ้ รียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ผูเ้ รียนมีความสนใจเจ้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ โดยไม่
ขัดหลักศาสนา
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผูเ้ รียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ผูเ้ รียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทด่ี งี ามของท้องถิน่ และของไทย
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์มีวจิ ารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์สรุปความคิด
อย่างเป็ นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

แหล่งข้อมูล ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝก/นางสุชารี
ฝก
นางสุชารี
ฝก
นายสถาพร
ฝก
นายกิตติพงษ์
ฝก
นายสถาพร
ฝก
ฝก
ฝก
ฝก
ฝก

นายจักรพล
นางสาววรกมลวรรณ
ฝก/นายธานิ นทร์
นายมนตรี
นางจันทร์เพ็ญ
นายธานินทร์

ฝก

ว่าทีร่ อ้ ยตรีพรรัตนะ

ฝก/ฝว

นายจุลม่ิ
ฝว/นางสาวกิตติมา

ฝว
ฝว

นางสาวกิตติมา
นางสาวธัญลักษณ์

ฝก/ฝว
ฝก/ฝศ

นางสาวนวลอนงค์
นายสุมล
ฝว/นางอําพา

ฝว

นางอําพา

ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 4 (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและคิดไตร่ตรอง
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 (สบศ) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพละคร
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10 (สบศ) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพโขน
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11 (สบศ) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพปี่ พาทย์
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.12 (สบศ) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพเครื่องสาย
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.13 (สบศ) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพคีตศิลป์
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.14 (สบศ) กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพดนตรีสากล
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ผูเ้ รียนมีนิสยั รักการอ่านสนใจแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ
รอบตัว
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 ผูเ้ รียนใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรียน สนุกกับการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 ผูเ้ รียนสามารถใช้หอ้ งสมุดใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละสือ่ ต่าง ๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 (สบศ) การพัฒนาโครงงาน/กิจกรรม สู่การจัดการความรูข้ อง
ผูเ้ รียน

แหล่งข้อมูล ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว

นางพิมพ์ใจ
นางสาวลภัสรดา
ฝว/นางจินดา
นางสุภา
นางจินดา
นางสาวธิดารัตน์
นางชุตมิ า (นุ่น)
นายมนตรี
นางสาวยศวดี
นางชุตมิ า (รอง)
นางยงยี
นางนันทิกาญจน์
นายนเรศ
นายบรรเทา
นายอรุษ
นางพรพิมล
นายจีรวัฒน
ฝว/นางอัญจนา

ฝว

นางอัญจนา

ฝว

นายธีรพันธ์

ฝว

นางสุภา/นางชุตมิ า (รอง)

ฝว

นางสาวพรทิพย์

ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้
และมีเจตคติท่ดี ีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ผูเ้ รียนสามารถวางแผนทํางานตามลําดับขัน้ ตอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ผูเ้ รียนรักการทํางานสามรถปรับตัวและทํางานเป็ นทีมได้
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ผูเ้ รียนมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออีพสุจริตและหาความรูเ้ กี่ยวกับ
อาชีพทีต่ นสนใจ
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 (สบศ) ผูเ้ รียนมีทกั ษะและประสบการณ์วชิ าชีพ
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคณ
ุ วุฒ/ิ ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่รบั ผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ครูมลี กั ษณะทีเ่ หมาะสม
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 ครูทจ่ี บปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.3 ครูทส่ี อนตรงตามวิชาเอก/โทหรือตามความถนัด
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.4 ครูทไ่ี ด้รบั การพัฒนาในวิชาทีส่ อนตามทีค่ ุรุสภากําหนด
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5 สถานศึกษามีจาํ นวนครูตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยมีประสิทธิภาพการสอน
และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์มปี ระสิทธิภาพการสอน
และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มปี ระสิทธิภาพการ
สอนและเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.4 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา มีประสิทธิภาพการสอน
และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.5 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษามีประสิทธิภาพการสอน
และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

แหล่งข้อมูล ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝว/นางสาวปรียา
ฝว

นางสาวสุณี

ฝว
ฝว

นางสาวปรียา
นางสาวธิดารัตน์

ฝว

นางสาวปรียา
ฝบ/นางสาวจารุวรรณ

ฝว/ฝบ
ฝบ
ฝว/ฝบ
ฝบ
ฝบ

นางสาวจารุวรรณ
นางณิชนุช
นายนเรศ
นางพรพิมล
นางสาวจารวุรรณ
ฝว/นางอัปษร

ฝว

นายธีรพันธ์

ฝว

นางปิ่ นประภา

ฝว

นางสาวจารุวรรณ

ฝว

นายพัลลภ

ฝว

นายมนตรี

ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 9 (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.6 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและ
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.7 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ าชีพ และเทคโนโลยี มีประสิทธิ
ประภาพการสอนและเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.8 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ
การสอนและเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.9 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพเฉพาะ มีประสิทธิภาพการ
สอนและเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.10 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพละคร
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.11 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพโขน
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.12 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพปี่ พาทย์
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.13 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพเครื่องสาย
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.14 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพคีตศิลป์
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.15 ครูในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าชีพดนตรีสากล
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ํ าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1 ผูบ้ ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุง่ มันและอุ
่
ทศิ ตนใน
การทํางาน
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 ผูบ้ ริหารมีความคิดริเริ่มและมีวสิ ยั ทัศน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.3 ผูบ้ ริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็ นผูน้ าํ
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.4 ผูบ้ ริหารมีการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิผลและผูเ้ กี่ยวข้องพึงพอใจ
ในการบริหาร
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็ นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 สถานศึกษามีการจัดองค์การโครงสร้างการบริหารและระบบ
การบริหารงานทีม่ คี วามคล่องตัวสูงปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม

แหล่งข้อมูล

ผูร้ บั ผิดชอบ

ฝว

นางสาวยศวดี

ฝว

นางชุตมิ า (รอง)

ฝว

นางจันทร์เพ็ญ

ฝว

นายศุภชัย

ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว
ฝว

นางปรียา
นายนเรศ
นายบรรเทา
นางสาวสุภาภรณ์
นายศิวพงษ์
นายบุลเสฏฐ์
ฝบ/นางสุจติ ตรา

ฝบ

นางสาวกมลทิพย์

ฝบ
ฝบ

นางสาวกมลทิพย์
นางสุจติ ตรา,นายเลิศศักดิ์

ฝบ

นางสุจติ ตรา,นางนันทรัตน์
ฝบ/นางสาวพรทิพย์

ฝบ

นางโสภา

ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 11 (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.4 สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.5 (สบศ) สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สําหรับพัฒนาผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.6 (สบศ) สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สําหรับพัฒนา
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.7 (สบศ) สถานศึกษามีระบบจัดการความรู ้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล ้อมและการบริหารทีส่ ่งเสริม
ให้ผูเ้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมาส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนอย่าง
หลากหลาย
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนและท้องถิ่นมี
สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูร้ ะดับสากล
ระดับชาติและระดับท้องถิน่ ทีเ่ หมาะสมสอดคล ้องกับหลักสูตรแกนกลางและ
ความต้องการของผูเ้ รียนท้องถิน่ (สบศ)
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.2 สถานศึกษามีสอ่ื การเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

แหล่งข้อมูล
ฝบ
ฝบ

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายวีระยุทธ
นางสุจติ ตรา/นางนันทรัตน์

ฝว/ฝบ

นางจัดทนา

ฝก/ฝว

นายอานนท์

ฝก

นางสาวจรรยา

ฝศ

น.สพรทิพย์/นางชุตมิ า (รอง)
ฝว/นายพัลลภ

ฝบ

นายพัลลภ

ฝว

หัวหน้าภาค 3 ภาค
น.ส.พรทิพย์ นายศุภชัย
นายชยพร
นายสุรนิ ทร์

ฝก/ฝว

ฝว/นางวรพรรณ
ฝว

นางวรพรรณ

ฝว

นางพีรพรรณ

ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1 สถานศึกษามีระบบกลไกการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2 สถานศึกษามีกจิ กรรมทีส่ ่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

แหล่งข้อมูล

ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝก/นางนิ ภารัตน์

ฝก/ฝว/ฝบ/ฝศ นางนิภารัตน์
ฝก

ว่าทีเ่ รือตรีภวู ราคม

นโยบายและเป้าหมายคุณภาพ
ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2554-2557
ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายเชิงกุลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถ ด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการทํางานตามระบบคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อสะดวกต่อการ
จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามเพื่อทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ข้าพเจ้านางวาสนา บุญญาพิทักษ์
ประสานหน่วยงานของท่านในการขอทดลองใช้เครื่องมือตามหนังสือคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ ศธ ๐๕๑๒.๖(๒๗๗๑)/๕๔-๓๓๔ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ในการนี้ข้าพเจ้าขอนําส่งแบบสอบถามจํานวน ๑ ชุด เพื่อได้โปรดมอบ ผู้บริหาร หรือ
หัวหน้าภาคที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางวาสนา บุญญาพิทักษ์)
ผู้ทําวิจัย

