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คานา
รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากผลสาเร็จการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริบทของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ๕ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และ
มาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสาธารณชน
ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็น
แนวทางในการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจาก
การนาเสนอในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะนาไปใช้
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายสุรพล ยงค์เจาะ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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สารบาญ
บทนา

.

๓

ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๕

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๑๐

มาตรฐานที่

๑ คุณภาพของผู้เรียน

๑๐

มาตรฐานที่

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๑๘

มาตรฐานที่

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๒๕

มาตรฐานที่

๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

๒๙

มาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๒

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินในภาพรวม .......................................................................................๓๗
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
-คาสั่งมอบหมายข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
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บทนา
การจัดทารายงานประเมินตนเองของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นการนาเสนอผล
การดาเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อสะท้อนภาพความสาเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาภายใต้บริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ประโยชน์
ในการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้
๑. ทาให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้าน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป
๒. ทาให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและผู้เกี่ยวข้องให้ความ สาคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่กาหนดไว้
ร่วมกัน
๓. ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง
ในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนา ในการให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม
๔. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
ขั้นตอนการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
การจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะ ทางาน การประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
อานวยการ อนุคณะกรรมการฝ่าย คณะอนุกรรมการภาควิชา
และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ นาเสนอในรูปแบบตาราง
แผนภาพ ความเรียง ใ ห้รายงาน การ ประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของ
สถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
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๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานประเมินตนเอง มีการ นาเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในลักษณะ เป็นความเรียง ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ กราฟ ตามบริบทของสถานศึกษา โดย
แบ่ง
สาระสาคัญออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
นาเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาตามสภาพจริง ประกอบด้วย จานวนบุคลากร จานวน
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น ผลการทดสอบระดับชาติ ฯลฯ ในรู ปของตาราง แผนภูมิ
ภาพ กราฟ ฯลฯ
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
นาเสนอผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ๕ มาตรฐาน โดยแต่ละมาตรฐาน
นาเสนอในประเด็น กระบวนการพัฒนา ผลการดาเนินงาน จุดเด่น และจุดควรพัฒนา ซึ่งในการเขียน
จุดเด่นของสถานศึกษา จะแสดงถึงผลสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา เช่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด้านการ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่น ภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม ส่วนการเขียนจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาจะแสดงถึงการดาเนินงานในด้านต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
นาเสนอสรุปผล การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยนาภาพรวมจากการประเมินทั้ง
๕ มาตรฐาน มานาเสนอในรูปแบบของจุดเด่น จุดควรพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
นาเสนอหลักฐานข้อมูลสาคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ แบบย่อ ๆ
๔. นาเสนอคณะกรรมการประจาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องนาเสนอคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลของสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อ จัดทารายงานประเมินตนเอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประจาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลแล้ว ได้นาเสนอรายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ด้วยวิธีที่ห ลากหลาย เช่น
การลง Website : http//regisfra.bpi.ac.th แผ่นพับ สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย และชี้แจง
ในการประชุมประจาวิทยาลัย เป็นต้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ SUKHOTHAI
COLLEGE OF DRAMATIC ARTS สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔ หมู่ ๕ ถนนจรดวิถีถ่อง ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๘๒๐ โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๕๐๘
ระบบฐานข้อมูลสามารถเข้าดูได้ที่ http//regisfra.bpi.ac.th
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และขับร้อง สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึง
ระดับอุดมศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งอนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ชุมชนในท้องถิ่น
ปัจจุบันจัดการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน แบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ แบ่งเป็น ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชา
ดุริยางค์ไทย สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย และสาขาวิชาดนตรีสากล
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๓ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร
๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ปรัชญา
ชาติเจริญ

นาฏตุริยางฺคสิปฺปํ ชีวิตรฎฐวฑฺฒน แปลว่า นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ ทาให้ชีวิตและ

ปณิธาน รักษ์ศิลป์ไทย รับใช้ชุมชน อุทิศตนเพื่อศิลปะ
วิสัยทัศน์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า
แก่สังคม
๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นผู้นาด้านงานศิลป์
อัตลักษณ์สถานศึกษา สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์
อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา มืออาชีพงานศิลป์
๓ การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
กลยุทธ์
๑) กลยุทธ์การแนะแนวการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก
๒) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรและระบบงาน
บริการนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ศึกษา วิจัย เพื่อถอดเป็นองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของงานศิลป์ที่มุ่งเน้น
กลยุทธ์
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๑) พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ บริการทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์
๑) กระตุ้นส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์และเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดย
การจัดกิจกรรมและจัดงบประมาณสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริการทางวิชาการที่ช่วยสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ต่างๆ
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๒) จัดทาหลักสูตรระยะสั้นทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่เป็น
หลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
กลยุทธ์
๑) .สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
๒) สร้างตัวแทนภาพลักษณ์วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
กลยุทธ์
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากาลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒) เพิ่มศักยภาพ คุณภาพบุคลากรให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัย
๓) เพิ่มความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรต่อวิทยาลัย
๔) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆกับสถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน/ศิษย์เก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สนับสนุน
กลยุทธ์
๑) ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ
การเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

กลยุทธ์
๑) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล
๒) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
๔ ข้อมูลบุคลากร
๑) จานวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข้าราชการครู
๔๙

บุคลากรทางการ
ศึกษา
๓

ลูกจ้าง
ประจา
๘

พนักงาน
ราชการ
๖

บุคลากรจ้าง
เหมา
๘

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
๓

รวม
๗๗

๒) จานวนบุคลากร(สายงานสอน) สาขาวิชาที่จบและภาระงานสอน
วิชาเอก / โท
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาชีพนาฏศิลป์
สาขาดุริยางคศิลป์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
๒
๑
๒
๓
วิทยากรทางการศึกษา ๑
๑
วิทยากรทางการศึกษา ๑
๒
๑๗
๑๘
ครูแนะแนว ๑ ,บรรณารักษ์ ๑
๕๐

ภาระงานสอนเฉลี่ย
คาบ/สัปดาห์
๑๖
๒๓
๑๖
๑๖
๑๔
๑๒
๑๔
๑๒
๒๔
๒๘
๑๔
๑๘

๕ ข้อมูลนักเรียน
สาหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๔๐๔ คน โดยแบ่งตามสาขาวิชาเอกดังนี้
วิชาเอกโขน มีจานวนนักเรียน
๓๗ คน
วิชาเอกละคร มีจานวนนักเรียน
๑๙๔ คน
วิชาเอกปี่พาทย์ มีจานวนนักเรียน
๗๙ คน
วิชาเอกเครื่องสายไทย มีจานวนนักเรียน
๓๒ คน
วิชาเอกคีตศิลป์ไทย มีจานวนนักเรียน
๘ คน
วิชาเอกดนตรีสากล มีจานวนนักเรียน
๕๔ คน
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๑) จานวนนักเรียนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ แยกตามระดับชั้น
ระดับ
ชั้นเรียน
ชาย
หญิง

เพศ

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

๒๕
๔๗
๗๒

๒๒
๓๕
๕๗
๒

๑๗
๔๖
๖๓
๒

๒๖
๔๙
๗๕
๓

๒๒
๔๙
๗๑
๓

๓๐
๓๖
๖๖

รวม
ทั้งหมด
๑๔๒
๒๖๒
๔๐๔

๒

๑๔

รวม
จานวน
๒
ห้อง
ค้างหลักสูตร ชาย ๔ คน หญิง ๕ คน รวม ๙ คน
ข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒.๑ ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET)
(
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสูงสุด

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับชาติ

สบศ.

วนศ.
สุโขทัย

ระดับชาติ

สบศ.

วนศ.
สุโขทัย

๔๘.๒๙
๒๖.๓๐
๓๒.๒๘
๓๐.๔๕

๔๘.๓๑
๒๐.๗๔
๒๙.๙๙
๒๘.๓๑

๔๔.๐๗
๑๙.๖๖
๓๐.๖๘
๒๘.๒๐

๙๘.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๘๑.๐๐
๖๔.๐๐
๖๔.๐๐
๘๔.๐๐

๖๕.๐๐
๔๘.๐๐
๔๖.๐๐
๕๐.๐๐

นักเรียนมีคะแนนสูงสุด
ด.ญ.วิไลพร นราทร
ด.ช.ณัฐนันท์ มั่นสุทธิ
ด.ญ.วาสนา รักวุ่น
ด.ญ.ฐิตาภรณ์
แสงทอง

๒.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET)
(
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ
สบศ.
๔๙.๒๕

๔๒.๐๗

วนศ.
สุโขทัย
๔๐.๔๗

ระดับชาติ
๙๘.๐๐

คะแนนสูงสุด
สบศ.
วนศ.
นักเรียนมีคะแนน
สุโขทัย
สูงสุด
๘๕.๐๐
๖๗.๐๐ น.ส.พิชญาภา มานนท์
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คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

๒๔.๕๓
๒๙.๓๗
๓๔.๗๐
๒๘.๓๑

๑๖.๕๓
๒๓.๖๓
๓๐.๐๔
๒๑.๘๐

๑๗.๐๖
๒๓.๙๓
๒๘.๓๐
๒๘.๓๐

๑๐๐.๐๐
๙๖.๘๐
๘๔.๐๐
๑๐๐.๐๐

๔๐.๐๐
๔๖.๘๐
๕๑.๐๐
๖๓.๗๕

๓๒.๕๐
๓๕.๖๐
๔๒.๐๐
๓๖.๒๕

๒.๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ภาษาไทย
๓๙.๐๒
๔๐.๕๔
๔๔.๐๗
สังคมศึกษาฯ
๔๓.๔๖
๔๘.๔๙
ไม่มีการสอบ
ภาษาอังกฤษ
๒๗.๐๗
๒๗.๕๗
๒๘.๒๐
คณิตศาสตร์
๒๕.๙๕
๒๒.๔๐
๑๙.๖๖
วิทยาศาสตร์
๓๑.๓๒
๓๒.๕๙
๓๐.๖๘
๒.๔ ) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

น.ส ทิพย์รัตน์ แดงงาม
น.ส.กนกกร เกตุทับ
นายณัฐวัฒน์ อินเอียม
น.ส.กัญญารัตน์ ไต่วัลย์

O-NET)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๓๙.๙๐
๓๔,๐๑
๑๖.๙๔
๑๙.๕๐
๒๘.๓๘

ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๔๑.๑๔
๒๙.๔๒
๒๑.๑๕
๑๘.๔๑
๒๖.๙๗

ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๔๐.๔๗
๒๘.๖๐
๒๐.๘๓
๑๗.๐๖
๒๓.๙๙

ระดับ

เฉลี่ย
๔๑.๒๑
๔๕.๙๗
๒๗.๔๐
๒๒.๖๗
๓๑.๕๓
O-NET) ระดับ
เฉลี่ย
๔๑.๗๓
๓๑.๗๖
๒๑.๐๑
๑๙.๒๘
๒๗.๔๒

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีการจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง( Brain Based Learning) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐาน หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทา และได้ใช้กระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทาลงไป เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์
ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง โดยใช้กระบวนการพัฒนา แบบการจัดการความรู้
หรือ Knowledge Management(KM)เพื่อทาให้เกิดการนิยามความรู้ การรวบรวม ความรู้ การ
กระจายความรู้ ไปสู่ผู้อื่น ทาให้ เกิดการต่อยอดของ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิด นิสัยรักการ
เรียนรู้ในผู้เรียนขึ้น ดังนี้
๑) พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนด้วยกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
๑.๑) โครงการ การเรียนรู้ Active Learning สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับชาวต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ENGLISH FOR LUNCH
๑.๓) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้เรียนด้านการประกวดแข่งขัน ส่งนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ นาฏศิลป์ ดนตรี
๑.๔) โครงการวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ กิจกรรม
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
๑.๕) โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดออกแบบสิ่งปะดิษฐ์ลดโลกร้อน
๑.๖) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเรียนอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ ณ ท้องสนามหลวง กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสุโขทัย ณ อาเภอกลไกรลาศ
๒) กิจกรรมส่งเสริมด้านลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑). โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างสี “นาฏศิลป์เกมส์ ๖๐”
๒.๒). โครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคม
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจาเดือน กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมจิตอาสาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒.๓) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

๒.๔) โครงการสืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจาปี กิจกรรม
สืบสานจารีตนาฏศิลป์คานับครูและจับมือ กิจกรรมสืบสานงานศิลป์วันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรม
สืบสานจารีตการบรรเลงดนตรีไทย “เสียงพาทย์ เสียงพิณ”
๒.๕) โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสร้างจิตสานึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมนานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสาคัญต่างๆ
๒.๖) โครงการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ กิจกรรม
ดนตรี-นาฏศิลป์ ต้านภัยเอดส์ กิจกรรมกีฬาต้ายภัยยาเสพติด
๒.๗) โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมโดยใช้ศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น ณ อุทยานแห่งชาติ
รามคาแหง จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลด
โลกร้อนปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
๓) การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
- ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการ
แก้ ปัญหาเป็น จัด แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
การติดตัง้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
- จัดให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ทั้งวิชาพื้นฐาน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ วิชาพื้นฐานวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น
- มีการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากรายงานผลการประเมินการอ่าน เขียน วิเคราะห์
ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และฉบับที่
๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นักเรียนมีผลการประเมิน ร้อยละ ๙๘.๕๒ อยู่ในระดับ ดี
- ความสามารถด้านการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร ของระดับชั้น ในระดับ ดี
ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่
๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังตาราง
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ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคเรียนที่ ๑
คะแนนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
๖๙.๓๐
๒.๗๒
๖๘.๑๕
๒.๗๐

ภาคเรียนที่ ๒
คะแนนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย
๖๑.๗๕
๒.๔๓
๖๘.๒๕
๒.๖๙

- ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ตามความเหมาะสมของระดับ
จากรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ ๕๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฏดังตาราง
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้น
คะแนนเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนต้น
๖๗.๒๕
๒.๕๗
๖๒.๑๐
๒.๓๘
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๖๗.๒๐
๒.๖๐
๖๑.๒๓
๒.๓๖
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา เป็นไปตามเกณฑ์
-นักเรียนที่จบหลักสูตรมีสมรรถนะสาคัญเป็นไปตามเกณฑ์ โดยการประเมินตามคู่มือ
การประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ รายงานผลการประเมินตามบันทึก
ข้อความภายใน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ดังนี้
สมรรถนะสาคัญ
ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
๗๐.๓๕
พอใช้
ด้านความสามารถในการคิด
๗๓.๘๑
พอใช้
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
๗๖.๓๕
ดี
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๗๕.๘๑
ดี
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๘๐.๓๔
ดี
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปตามเกณฑ์
- รายงานผลคะแนนสอบมาตรฐานกลางด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสถาบัน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายผลการสอบมาตรฐานกลางด้านภาษาต่างประเทศ (บันทึกข้อความสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ที่ วธ ๐๘๐๑/๒๙๐๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดังตาราง
ระดับชั้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาศิลปสุโขทัย
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

คะแนนสูงสุด
๓๘
๖๕

คะแนนเฉลี่ย
๑๘.๕๓
๓๐.๐๙

คะแนนสูงสุด
๓๒
๕๒

คะแนนเฉลี่ย
๒๑.๕๑
๓๕.๐๓

- รายงานผลคะแนนสอบมาตรฐานกลาง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของสถาบันทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการสอบมาตรฐานกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วธ ๐๘๐๑/๒๙๐๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) ดังตาราง

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย
๑๙
๙.๕๒
๒๓
๑๒.๐๓

วิทยาลัยนาศิลปสุโขทัย
คะแนนสูงสุด
คะแนนเฉลี่ย
๑๙
๑๔.๑๖
๒๒
๑๖.๑๕

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
- สถานศึกษากาหนดค่าเป้าหมายเกรดเฉลี่ย ที่ ๒.๕๐ จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจาภาคเรียนที่๑ และภาคเรียนที่ ๒ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง ๒ ภาคเรียน รายละเอียดดังตาราง
(รายงานการประชุมคณะการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๑)
วิชา

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม สังคม สังคม สุข
๑
๒
๓ ศึกษา

ศิลปะ

การ
งาน

๒.๘๔

๒.๓๘

๒.๗๕

๓.๐๙

ภาคเรียนที่ ๑ ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๘๓ (รวมสาขาวิชาชีพ)
เฉลี่ย
๒.๖๒
ทั้งหมด

๒.๗๑

๒.๙๐

๒.๕๘ ๒.๔๕ ๓.๓๓ ๒.๘๘

ภาคเรียนที่ ๒ ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๘๒ (รวมสาขาวิชาชีพ)
เฉลี่ย
๒.๓๕
ทั้งหมด

๒.๕๖

๒.๕๙

๒.๔๒ ๒.๔๘ ๓.๓๗ ๒.๗๔

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
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- ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกรายวิชา ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศเล็กน้อย โดยมีวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสถาบัน มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ดังตาราง
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชาติ สถาบัน วิทยาลัย
๔๘.๒๙
๔๘.๓๑
๔๔.๐๗
๒๖.๓๐
๒๐.๗๔
๑๙.๖๖
๓๒.๒๘
๒๙.๙๙
๓๐.๖๘
๓๐.๔๕
๒๘.๓๑
๒๘.๒๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชาติ สถาบัน
วิทยาลัย
๔๙.๒๕
๔๒.๐๗
๔๐.๔๗
๒๔.๕๓
๑๖.๕๓
๑๗.๐๖
๒๙.๓๗
๒๓.๖๓
๒๓.๙๓
๓๔.๗๐
๓๐.๐๔
๒๘.๓๐
๒๘.๓๑
๒๑.๘๐
๒๘.๓๐

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
- ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี อยู่ในระดับ ดี จากผล
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ มีนักเรียนไม่เข้ารับการประเมิน
จานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ปรับปรุงจานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ (บันทึกข้อความ ที่
วธ ๐๘๑๐.๐๓/๓๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
สาขาวิชาชีพ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
(๕๐คะแนน) (๕๐ คะแนน)
๓๒.๔๒
๓๗.๖๖

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
(๕๐คะแนน)
(๕๐ คะแนน)
๓๐.๘๗
๓๙.๙๐

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
๓๒.๒๐
๓๗.๓๐
๓๕.๒๕
๓๙.๔๖
สาขานาฏศิลป์
นักเรียนได้รับการ การฝึกประสบการณ์ตรงร่วมกับสถานศึกษาในการออกเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม นาความรู้ไปการประกอบอาชีพและหารายได้ในขณะเรียนด้วยตนเอง และสามารถเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ ๙๗.๘๒
๒.๒ ด้านลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) มี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี
มีการดาเนินงานเชิงประจักษ์ จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
- รายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ ๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
กิจกรรม
จานวน
จานวนทั้งหมด ผ่านร้อยละ
ผ่านร้อยละ
ทั้งหมด
ลูกเสือเนตรนารี
๑๙๘
๙๓.๔๓
๑๙๘
๙๘.๙๘
กิจกรรมแนะแนว
๔๓๑
๙๖.๕๑
๔๓๑
๙๘.๘๓
กิจกรรมชมรม
๒๓๓
๙๗.๐๐
๒๓๓
๙๘.๗๒
กิจกรรมโครงการ
๒๓๓
๘๔.๙๘
๒๓๓
๙๕.๒๗
กิจกรรมเพื่อสังคม
๔๓๑
๙๑.๑๘
๔๓๑
๙๙.๐๗
-รายงานผลการประเมินดัชนีมวลกายของผู้เรียน ตามเกณฑ์การประเมินส่วนสูงและ
น้าหนัก งานสุขภาพอนามัยและพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา (บันทึกข้อความ งานสุขภาพ
อนามัยและพยาบาล ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ )
ผลการประเมิน
ปกติ
ต่ากว่าเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์
เล็กน้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จานวน
๓๖๒
๒๕
๑๕
๐
๐
ร้อยละ
๙๐.๐๕
๖.๒๒
๓.๗๓
๐
๐
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตาม
ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และ ฉบับที่ ๑๒/
๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ มีนาค ๒๕๖๑ ในภาพรวมปรากฏผลดังกราฟ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๑ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์
ระดับ ดีเยี่ยม

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับ ดี

ผลการพิจารณา
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๑ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ ๓ มีวินัย
ระดับ ดีเยี่ยม

ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ระดับ ดี

ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ระดับ ดี

ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ระดับ ดี

ผลการพิจารณา
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๓ มีวินัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการพิจารณา

ข้อ ๗ รักความเป็นไทย
ระดับ ดีเยี่ยม

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๗ รักความเป็นไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ
ระดับ ดี

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

๓. จุดเด่น
ผู้เรียน
คนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะทางวิชาชีพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ตามอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา “มืออาชีพงานศิลป์”
เป็นที่ประจักษ์ มีสมรรถภาพทางกาย น้าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามตามเกณฑ์ ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

๔. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสตวรรษที่ ๒๑
และไทยแลนด์ ๔.๐ โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังค่านิยม
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย ต้องมีจิตสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมและจิตสานึก
ของตนเอง ปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีคนสั่ง และรู้จักนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
๑.๑ ด้านการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระทาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยกระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูล ( Data Wise Improvement Process)
การจัดการความรู้ ( Knowledge Management) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ( Learning Network)
และการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) ตามวงจรคุณภาพ PDCA ใช้ระบบ
การทางานที่บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝ่ายร่วมกันทาความเข้าใจ
จากการ พูดคุย อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สาเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด สนับสนุนด้าน
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑เน้นให้ครู ให้การศึกษาสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง ได้แก่ โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น
(create a culture of inquiry) เน้นทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา นวัตกรรม ความสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิด ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ จัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning
ในทุกรายวิชาตามความเหมาะสม จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการสร้างสื่อ
นวัตกรรมของครูผู้สอน
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

๑.๒ ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ พื้นฐานการวิจัย มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เน้น การศึกษา
สภาพปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยคานึงถึง ความต้องการที่จาเป็น ส่งเสริม บุคลากรที่มีอยู่ ให้มี
ทักษะความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการวิจัยและพัฒนา
ที่มีความเหมาะสมกับบริบท
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ของสถานศึกษา นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่างมาอนุรักษ์ โดยเชิญบุคคล
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีกับชุมชน จัดทาองค์ความรู้ ที่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถค้นคว้าแสวงหาความรู้ใน การทาวิจัย เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกั นอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับเครือข่ายทางการศึกษา
๑.๓ ด้านการบริการทางวิชาการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
มีการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา โดยผ่านระบบการบริหาร
ของหน่วยงานซึ่งมีผู้รับผิดชอบในรูปแบบของคณะกรรมการและมีระเบียบการปฏิบัติงานด้านการแสดง
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน คลอบคลุมพื้นที่การให้บริการเขตภาคเหนือตอนล่าง จัดการแสดงเพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและต่างประเทศ ทั้งงานราชพิธี รัฐพิธี ตามที่มีหน่วยงานร้องขอ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนให้มีหารบริการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ มีการจัดทา
หลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ให้บริการกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดสุโขทัย เรือนจากลางจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก โรงเรียนประชานุเคราะห์
จังหวัดตาก จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาระบบ
การให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ ด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับ งานประชาสัมพันธ์ ซึง่ เป็นหน่วยงานที่มีความจาเป็นสาหรับองค์กร
จึงมีการคัดเลือกคุณสมบัติของ ผู้ปฏิบัติงาน ใน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัย ในหลายช่องทาง ได้แก่
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รายการรักษ์ศิลFM
ป์ไทย
๙๓.๕MHz ทุกวันพฤหัสบดี เว็ปไซด์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
http://cdask.bpi.ac.th ทางfacebook ระบบการบริหารการศึกhttp://regi
ษา
stra.bpi.ac.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
cdask@bpi.mail.go.th โทรศัพท์ ๐๕๕ ๖๑๑๘๒๐ โทรสาร ๐๕๕ ๖๑๓๕๐๘ เอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์
หน้าวิทยาลัย และเครือข่ายชมรมศิษย์เก่า ทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข่าวสารข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
๑.๕ ด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพโดย
พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๘ หน่วยงานตาม
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย คือ สานักงานผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ มีการนิเทศติดตาม
ประเมิน
การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีต่อผู้บังคับบัญชา ตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กาหนด นาผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากร
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีขึ้น เช่น
การสร้างบ้านพักข้าราชการ การตรวจสุขภาพประจาปี การทาประกันชีวิตกลุ่ม ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาให้บุคลากรได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทางาน
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของบุคลกรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรใหม่ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้. จัดกิจกรรมสังสรรค์สร้างสามัคคี สร้างทัศนคติในการ
ทางาน ให้การปฏิบัติงานของ ทุกหน่วยงานคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม ความสงบ และปลอดภัย
ของสังคมส่วนรวม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่น กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง
บุคลากร กิจกรรมร่วมประชุมสังสรรค์ เปิด-ปิด ภาคเรียน
๑.๖ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการอบรมความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนนักศึกษา ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายความเร็วสูง ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และมีการให้บริการการสืบค้นข้อมูล การดาเนินงาน มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ทั้งหมด
๕ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ ก่อสร้างรั้วและระบบ
สาธารณูปโภค ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพักข้าราชการ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๒๐ เครื่อง มาทดแทนของเดิมที่ชารุด
และเสื่อมสภาพ
๑.๗ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย ร่วมรับผิดชอบดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ มีการ
นิเทศติดตาม กากับ และประเมินผลการดาเนินงาน และสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน มีการประชุม

กาหนดเป้าหมายการทางานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ และมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และเข้าใจถึง ผล
ที่เกิดขึ้นต่อการดาเนินงานของแต่ละคน มีตัวชี้วัดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดและประเมิน การปฏิบัติงานได้มี
ระบบการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ได้แก่ การบริหารองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ตามวงจรคุณภาพ PDCA และการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปใช้ในการพัฒนา
งาน เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ มีความโปร่งใสในการทางานโดยยึดระเบียบ กฎหมาย มีการ
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ประจาเดือน ปรับปรุง
การจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก เพื่อให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาคัญของสถาบันฯและการบริหารงานแบบบูรณาการ มีการดาเนินงานสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์ จัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วย
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ราชการใช้ประกอบการวัดและวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด มี การบริหารงาน
แบบเครือข่าย สามารถเชื่อมโยงระบบการทางานระหว่างวิทยาลัยกับสถาบันฯ ด้วยการประชุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานในสังกัด
เดียวกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
-มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างองค์กรการบริหารงานภายใน วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย เป็นลายลักษณ์อักษร ตามคาสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่ ๗๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพิ่มเติมในส่วนของการบริหารงานสานักงาน
ห้องเรียนเครือข่าย และจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง
โดยนาข้อมูลจากการทา SWOT ในการกาหนดแผนปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้
 แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินรายได้)
 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินงบประมาณ)
 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
-มีผลการประเมิน ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ (รายงานการประเมินตนเองของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ปรากฏผลดังนี้
รายการ
ระดับคะแนน
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจตามหน้าที่
๑. การจัดการศึกษา

๒ การวิจัยและงานสร้างสรรค์

๓ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

๔. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

๑) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
- ผล การ ประเมิน ความพึงพอใจของ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
(บันทึกข้อความ ที่ วธ ๐๘๑๐.๐๑.๐๒/๐๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ รายงานต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล วาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ปรากฏผล ดังนี้
รายการประเมิน
ม.ต้น
ม.ปลาย ค่าเฉลี่ย
ระดับ
กระบวนการรับสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
๔.๓๔
๔.๔๑
๔.๓๕
ดี
การประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศ
๔.๔๗
๔.๓๒
๔.๓๙
ดี
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
๔.๓๙
๔.๒๑
๔.๓๐
ดี
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ
๔.๕๙
๔.๔๑
๔.๕๐
ดีมาก
การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๔.๔๔
๔.๑๘
๔.๓๑
ดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔.๔๗
๔.๓๙
๔.๔๓
ดี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๔.๕๙
๔.๕๐
๔.๕๔
ดีมาก
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
๔.๕๔
๔.๒๓
๔.๓๘
ดี
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
๔.๗๑
๔.๕๙
๔.๖๕
ดีมาก
การปัจฉิมนิเทศ
๔.๗๑
๔.๕๒
๔.๖๑
ดีมาก
๒) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- กาหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงานและโครงสร้างการ
บริหารงานองค์กรโดยได้รับจัดสรรกรอบอัตรากาลังเพิ่ม ในปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
อัตราเดิม
อัตราใหม่
วุฒิการศึกษา
สาขา หลักสูตรและการสอน
๑
ปริญญาโท
สาขา ปี่พาทย์
๖
๑
ปริญญาโท
สาขา โขนยักษ์
๒
๑
ปริญญาโท
นักวิชาการพัสดุ
๑
ปริญญาตรี
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ จานวน ๒ ราย คือ
ระดับ
แหล่ง
ชื่อ
สาขาวิชา
ช่วงเวลา
การศึกษา
งบประมาณ
๑. นางเกษร เอมโอด ปริญญาเอก ดุริยางคศิลป์
๒๕๖๐-๒๕๖๑ สถาบันฯ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

๒. นายอโนทัย ส้มอ่า ปริญญาเอก วัฒนธรรมศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ สถาบันฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาย
งานและที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
 โครงการพัฒนาบุคลากรและการสร้างค่านิยมสู่การพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง ระหว่าง
วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการวิเคราะห์ SWOT รายบุคคล และการ
จัดทาWork Instruction ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้าง ร้อยละ ๙๕.๖๕
 โครงการอบรมสัมมนา การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย บุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านดุริยางคศิลป์ มีครูผู้สอนสาขาดุริยางค์ไทยเข้ารับ
การอบรม ร้อยละ ๑๐๐
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านนาฏศิลป์ มีครูผู้สอนสาขานาฏศิลป์ เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ ๑๐๐
 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๕๒.๐๘ จานวนครั้งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเฉลี่ยต่อปีการศึกษา ดังตาราง (แฟ้มหนังสือขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ )
จานวนครั้งที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้
จานวนคน
ร้อยละ
จานวน ๑ ครั้ง
๑๐
๒๐.๘๓
จานวน ๒ ครั้ง
๑๓
๒๗.๐๘
มากกว่า ๒ ครั้ง
๒๕
๕๒.๐๘
- วางแผน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
มีข้าราชการครูและบุคลากรได้รับเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จานวน ๓ ราย คือ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
เลื่อนวิทยฐานะ
๑. นายทรงเกียรติ จันทร์หอม
ครู
ครูชานาญการ
๒. นายอัศวิน โลหะการก
ครู
ครูชานาญการ
๓ นายจามร หนูเมือง
ครู
ครูชานาญการ
๓) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
- มีการดาเนินการตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศฯ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ทั้งหมด ๒ รายการ คือ คอมพิวเตอร์ จานวน ๒๐ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ จานวน ๔ เครื่อง พร้อม
ปรับปรุงระบบการสื่อสารทางไกล เชื่อมต่อเครือข่ายกับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ดาเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาอาคารสถานที่อย่างเต็มรูปแบบ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และ ปรับปรุง ภูมิทัศน์
จานวนทั้งหมด ๕ รายการ อาทิเช่น
 ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์(ปรับปรุงเสร็จแล้ว)
 ก่อสร้างรั้วและระบบสาธารณูปโภค(ปรับปรุงแล้วเสร็จ)
 ก่อสร้างอาคารจอดรถ(ปรับปรุงแล้วเสร็จ)
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านพักข้าราชการ(ปรับปรุงแล้วเสร็จ)
- ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการใช้ต้นทุนในการบริหาร
จัดการ จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหาร
จัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยมีผลสรุป บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ทุกตัวชี้วัด รายการใช้จ่ายงบประมาณ ดังตาราง
รายการ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ
๑,๕๕๔,๖๓๑.๐๐
๓๐๔,๙๑๐.๐๐
๖,๕๐๑,๑๒๖.๐๐
๘๕๓,๒๗๐.๐๐
๑๐,๙๕๐,๙๗๕.๐๐

รายจ่าย
๑,๕๕๓,๘๘๐.๐๐
๓๐๒,๔๓๐.๔๕
๖,๔๗๙,๐๙๖.๙๕
๗๙๗,๗๙๗.๔๒
๑๐,๙๕๐,๙๗๕.๐๐

เงินคงเหลือ
๗๕๑.๐๐
๒,๔๗๙.๕๕
๒๒,๐๒๙.๐๕
๕๕,๔๗๒.๒๘
-

๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
- รายงานการประชุมข้าราชการ บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง (ทุกเดือน)
- รายงการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ทุกเดือน)
- ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ(๒ เดือน/ครั้ง)
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

- รายงาน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปรา บปราม
การทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง พนักงาน เมื่อ วันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ๓
หน่วยงาน คือ ฝ่ายนิติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสุโขทัย และ
สานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อพิจารณา
ผลการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน (๒ครั้ง/ภาคเรียน)
- จัดประชุมผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศนักเรียน และวันวิชาการ (๒ ครั้ง/ปี)
- มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบในหลายช่องทาง เช่น เว็ปไซด์วิทยาลัยนาฏศิลปสุhttp://cdask.bpi
โขทัย
.ac.th ทางfacebook ระบบการ
บริหารการศึกษาhttp://registra.bpi.ac.th จดหมายอิเล็กทรอนิกส์cdask@bpi.mail.go.th โทรศัพท์ ๐๕๕ ๖๑๑๘๒๐
โทรสาร ๐๕๕ ๖๑๓๕๐๘
๒.๔ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
โปร่งใสและเป็นธรรม ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
๒ ครั้ง/ปี
- รายงานผลติดตามการใช้งบประมาณประจาปี ตามแบบรายงานที่ต้นสังกัดกาหนด
เดือนละ ๑ ครั้ง
- รายงานผลการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้าประปา
เดือนละ ๑ ครั้ง
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อการจัดการศึกษา
ของครูผู้สอน ๑ ครั้ง/ภาคเรียน
- รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ๑ ครั้ง/ปี
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ทุกโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ สิ้นปีงบประมาณ
๓. จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ทาให้
การดาเนินงานในทุกส่วนเป็นระบบ โปร่งใสและยุติธรรม ส่งผลให้เกิดความสุขในองค์กร การดาเนินงาน
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มีการกาหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานชัดเจนสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ความต้องการของชุมชน
๔. จุดควรพัฒนา
๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ได้แก่ การจัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษานอกสถานที่ การสร้างเว็บบอร์ดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็น
๒. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และนาองค์ความรู้มา
บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการศึกษา
๓. ติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมให้บุคลากรทุกส่วนมีความรู้และใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงาน สร้างสื่อและนวัตกรรม ที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งบุคลากร
ผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และที่วิทยาลัยจัดขึ้น ให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน เช่น เทคนิควิธีสอนแบบ Active Learning การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนด้านนาฏศิลป์ดนตรี งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา จัดทาหน่วยบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง โตไปไม่โกง ตามนโยบายชาติ กาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน ร่วมจัด กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครู มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมและ ใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้คาแนะนา
จากบุคลากรผู้มีความรู้ในสาขาเดียวกัน และใช้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ
Professional
Learning Community เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้บริหาร และหน่วยงาน
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสถานศึกษา และทาการรวบรวม สร้างองค์ความรู้ กระจายความรู้ สู่ครูผู้สอน
เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ ทาให้ เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน วิทยาลัย คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ ในครูผู้สอน ด้านเทคนิควิธีการสอน การสร้างสื่อนวัตกรรมการสอน
ซึ่งกระจัด
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กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน วิทยาลัย สามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สอน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้ยิ่งขึ้น
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑. กระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน
อย่างหลากหลาย มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
- รายงานการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ส่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ตามแบบรายงาน กบศ.๐๗-๐๘ มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ร้อยละ ๘๒.๐๖
- รายงานการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ส่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ตามแบบรายงาน กบศ.๑๑ มีรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ร้อยละ
๖๖.๖๗ คิดจากจานวนรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป บูรณาการกับรา ยวิชาต่างๆ ตาม
แบบรายงาน กบศ.๑๒ มีรายวิชาที่นาไปบูรณาการ ร้อยละ ๓๑.๑๘
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีสอนที่หลากสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ในทุก
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนโดยการจัดค่ายทางวิชาการ ค่ายทางวิชาชีพ ส่งผลให้
นักเรียน สามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ จนมีผลงาน รางวัล
ปรากฏดังตาราง
รายการแข่งขัน
หน่วยงานที่จัด
ผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล ๑๒ รายการ คิด
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒
เป็นร้อยละ ๖๓.๑๕
จานวน ๑๕ วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
และเหรียญทองอันดับ ๑
๑,๒๐๐ คน มีการแข่งขัน ๑๙ รายการ
รายการตัดต่อภาพยนต์สั้น
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ไพลิน จังหวัดสุโขทัย
การประกวดวงดนตรี Hot Wave
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
Music Award ๒๐๑๗
แนล จากัด
อันดับสอง
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รายการแข่งขัน
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยทานองสรภัญญะ
การประกวดรางวัลศรทอง

หน่วยงานที่จัด
สานักงานวัฒธรรม
จังหวัดสุโขทัย
มูลนิธิหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ
การประกวดดนตรีไทยภาคเหนือ ระดับ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยม

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เครื่องสายไทย

๒.๒ การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
๑) จัดหลักสูตรวิชาเลือกเสรีที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ได้แก่ รายวิชาดนตรีมังคละ กลองยาวสุโขทัย ดนตรีจีน
๒) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น
- กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
- โครงการทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ อย่างยั่งยืน กิจกรรมพานักเรียนเข้าชม
นิทรรศการพระเมรุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทาขนมไทย อาเภอกงไกรลาศ รายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ นางสาวระพีพร แก้วแสนฉาย
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาดนตรี นาฏศิลป์ สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดมุจลิน อาเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปั่นจักรยานประหยัดพลังงาน ตามโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เส้นทางวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยถึงทุ่งทะเลหลวง
๒.๓ ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งมอบหมายการจัดการเรียนการสอน
-วิทยาลัยมีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดาเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
หรือกิจกรรม ดังนี้
แนวทางดาเนินการ
๑. กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ

ผลการดาเนินการ
๑. ผู้สอนดาเนินการได้ครอบคลุมทุกด้าน
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
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แนวทางดาเนินการ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

๓. ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

๔. ศึกษาหลักการใช้สื่อ เทคโนโลยี

๕. ศึกษาหลักการวัดและประเมินผล

ผลการดาเนินการ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียนจบหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ ร้อยละ ๙๗.๘๒
๒. ครูผู้สอนมีการจัดทาสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด มาใช้ในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยเลือกวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ ๑๐๐
๔. ครูสามารถเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยี จัดทาสื่อ
นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมหลากหลาย
สอดคล้องกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ มีการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยมีรายงาน
การใช้สื่อนวัตกรรม ร้อยละ ๙๐
๕. ครูมีการประเมินผลโดยยึดหลัก ๒ ประการ คือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียน โดยมีการพัฒนาผู้เรียน
ตามตัวชี้วัด บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละ
ระดับชั้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมี
นักเรียนบรรลุตามเกณฑ์จบหลักสูตรทันตามที่
กาหนด ร้อยละ ๘๔.๔๔
- มีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือวัดโดยครู
ชานาญการพิเศษ ของแต่ละสาขาวิชา
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แนวทางดาเนินการ
๖. ให้ความรัก เมตตา เอาใจใส่ ต่อผู้เรียน

ผลการดาเนินการ
๖. ครูมีความเอื้ออาทรต่อผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
มีข้อมูลการติดตามในการช่วยเหลือผู้เรียน ใน
ด้าน การเรียน คุณภาพชีวิต โดยมีนักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา จานวน ๔๐
ทุน ได้รับการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม จานวน
๒๔ ราย
๗. มีการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
๗. ครูมีการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้
การวิจัยทางการศึกษา
มีความรู้ในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง ทุกคน
๘. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโตไป ๘. มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ไม่โกง ไปสอดแทรกในการเรียนการสอน
สอนสอดแทรกในรายวิชาต่างๆร้อยละ ๓๑.๑๘
มีการนาแนวคิดโตไปไม่โกง ไปสอนสอดแทรกใน
ทุกรายวิชา
๙. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามกาหนด
๙. ครู รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบที่
สถานศึกษากาหนด ทันตามระยะเวลา เอกสารมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๕.๘๓
- จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
จัดการ เรียนการสอนของครู โดย
แบบสอบถามออนไลน์ Goolgle Froms จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน ๓๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๘๖.๘๒ (บันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยคณะอนุกรรมการภาควิชาศึกษาทั่วไป)
ปรากฏผลดังนี้
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
SD
ระดับคุณภาพ
ด้านคุณภาพการสอนของครู
๔.๓๓
๐.๖๖
ดีมาก
ด้านการวางแผนการเรียนการสอน
๔.๓๘
๐.๖๗
ดีมาก
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
๔.๓๑
๐.๖๗
ดีมาก
ด้านการวัดและประเมินผล
๔.๓๓
๐.๖๗
ดีมาก
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ดีมาก
๔.๓๖
๐.๖๗
ภาพรวม
ดีมาก
๔.๓๔
๐.๖๗
๒. จุดเด่น
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ครูมีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาการสอน อย่างสม่าเสมอ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยการ ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สอน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๓. จุดควรพัฒนา
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วิธีการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมครูให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคโนโลยี
ทันสมัย ในการสร้างสื่อ นวัตกรรมการสอน รวมทั้งนามาสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อต่อยอดความรู้
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษา
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๕ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรม โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑) พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศมาตรฐานการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และตามประกาศของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
หรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
๒) มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ โดย
จัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่ มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านบุคลากร ด้าน
การจัดการศึกษา ด้านงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป ให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีทิศทาง
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๔) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง รายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เป็นประจาทุกเดือน
๕) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน รายงานต่อสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ การเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานหลากหลายช่องทางให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
๖) จัดประชุม บุคลากร คณะกรรมการ ประจาวิทยาลัย นาเสนอผลการดาเนินงานรายงาน
ประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา นาไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยฯ และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ตามจุดที่ควรพัฒนา มอบหมายให้
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสรุปผลการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา เป็นประจาต่อเนื่องทุกปี
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีผลคะแนน ดังนี้
มาตรฐาน
ผลการประเมิน
1. คุณภาพผู้เรียน
๓.๕
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๔
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๔
สรุปผลคะแนน
๓.๘๗ (ดีเยี่ยม)
๒.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ตาม
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
จากรายงานการประเมินตนเองของ
ผู้บริหาร นายสุรพล ยงค์เจาะ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลปรากฏดังตาราง

รายการ
ระดับ ๑

ระดับคะแนน
ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕

ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การ
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พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๑ ด้านการพัฒนาผู้เรียน
๒ ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์
๓ ด้านการบริการทางวิชาการเพื่อสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
๔ ด้านการประชาสัมพันธ์
๕ ด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
๖ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสนับสนุน
๗ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ










๒.๓ บุคลากรในทุกภาคส่วนให้ความสาคัญและเห็นประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการทางานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการพัฒนาคุณภาพ PDCA ในทุกหน่วยงาน ร้อยละ ๑๐๐
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสถานศึกษาเป็นอย่างดี
๓. จุดเด่น
บุคลากรให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา
เน้นการมีส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ เกิดการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการประจา
วิทยาลัย ชุมชน ให้ความสาคัญ สนับสนุนการประกันคุณภาพในทุกด้าน
๔. จุดควรพัฒนา
สถานศึกษาต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่
สอดคล้องกับสภาพจริง ตามบริบทของสถานศึกษา ควรมีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมต่อสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามภาระงานและโครงสร้าง
การบริหารงาน ไม่เพิ่มภาระงานให้ผู้ปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริม สนับสนับสนุน สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้
๑.๑ ศึกษา วิจัย เพื่อถอดเป็นองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าที่เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของงาน
ศิลป์ที่มุ่งเน้น โดยมีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ นาไปสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ อย่าง
ต่อเนื่อง
๑.๒ เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ในการให้บริการแก่ชุมชน
๑.๓ กระตุ้น ส่งเสริม จัดกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณ ให้มีการสร้างสรรค์ผลงงานและต่อ
ยอดงานศิลป์แบบยั่งยืน
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยจัดทาหลักสูตรระยะสั้นทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ทั้งเป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๑.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆกับสถาบัน องค์กร หน่วยงาน เอกชน ศิษย์เก่าเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยมความชื่นชมความเป็นไทย สถานศึกษา
ดาเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้
- รายงานกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกับสถานศึกษา ในวัน
สาคัญทางศาสนา เช่น การแห่เทียนพรรษา ทาบุญวันขึ้นปีใหม่
- กิจกรรมรับขวัญน้อง คล้องขวัญพี่ โดยทาพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ เพื่อส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
-กิจกรรมไหว้ครู จัดพิธีสวดมนต์เย็น และสวดมนต์เช้า มีกิจกรรมไหว้ครูวิชาพื้นฐาน
กิจกรรมไหว้ครูสาขานาฏศิลป์ไทย กิจกรรมไหว้ครูดุริยางค์ไทย ซึ่งนักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ทั้งการทาเครื่องสังเวย การจัดพานดอกไม้ การจัดขันครอบ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีแต่โบราณที่
สืบเนื่องมาแต่โบราณ
- กิจกรรมเสียงพาทย์ เสียงพิณ จัดให้มีการแข่งขันประชันวงดนตรีไทย เพื่อแสดง
ศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรีไทย โดยเชิญสถานศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดเข้าร่วมบรรเลงเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะการบรรเลงเพลงไทย
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- กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สถาบันกษัตริย์ ในวันสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์
เช่น วันที่ ๑๒ สิงหาคม วันที่ ๕ ธันวาคม วันที่ ๒ เมษายน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นต้น
- กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวสร้างความรักใน
สถาบันชาติ ภาคภูมิในความเป็นไทย
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรากเรา โดยร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนจากภายนอกที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค โดยจัด
กิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒.๒ มีกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประเพณี โดย
การเข้าร่วมปฏิบัติราชการพิเศษการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับสถานศึกษา ร้อยละ ๙๖.๙๕
รายงานผลงานติดตามและรายงานผล พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์สถานศึกษาใน
ด้านการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จาก หน่วยงานราชการทั่วไป หน่วยงานเอกชน ชุมชน/ประชาชน
ทั่วไป และสถานศึกษา/โรงเรียน มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐ คะแนนเฉลี่ย ๔.๖๕ อยู่ในระดับ
ดีมาก
๒.๓ มีการจัดงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนแหล่งเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอก
๑) ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
-นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร ได้รับทุน วิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
- นางสาว สุมาลี พรหมชาติ ได้รับทุน วิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามความคิดเห็นของ
สถานศึกษา
๒) ทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์จากวิทยาลัยนาฏศิปสุโขทัย
- งานสร้างสรรค์ชุดฉุยฉายเข้าวัด เป็นการแสดงของจังหวัดสุโขทัยท้องถิ่น
๓) ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
- จังหวัดสุโขทัยร่วมกับการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ให้งบประมาณสนับสนุนการ
แสดงแสง เสียง เพื่อการท่องเที่ยว ทุกศุกร์แรกของเดือน จานวน ๙ ครั้ง
- หน่วยงานเอกชน/ชุมชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ตามที่มีการร้องขอ
ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกสรุปดังกราฟ
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๒.๔ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
แก่กลุ่มเครือข่าย แสดงดังกราฟ

๒.๕ มีการจัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับชุมชน
อาทิ เช่น
-ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรต่างประเทศ นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช สอนนาฏศิลป์และ
ดนตรีไทยให้แก่นักเรียน ณ เมืองเซนหลุยส์ รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือกับสานัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
-ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
นาฏศิลป์ ดนตรี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ เขต ๒ และ หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก จานวน ๒๗ คน
- จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และเผยแพร่ เช่น ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
ลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย งานวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเป็นต้น
- โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงละคร พะลักพะพลาม (พระราชวังหลวงพระบาง)
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- การแสดง การบรรเลง และการขับร้องในงานพระราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ เช่น การแสดง
มหรสพในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ ณ วัดไทยชุมพล
- การแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”
- การแสดงมหรสพระหว่างการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็กปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
- การแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง

สรุปผลจากคาสั่งการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้
ประเภทของงาน
งานรัฐพิธี
งานราชพิธี
บริการชุมชน
หน่วยงานภายนอก
จานวนครั้ง
๘
๗
๕๐
๓๓
๒.๖ มีการจัดพื้นที่เพื่อการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ดาเนินการจัดกิจกรรม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
สวนสาธารณะริมน้ายม จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม
- การแสดงแสง เสียง สาหรับนักท่องเที่ยว ณ วัด
สระศรี ทุกศุกร์แรกของเดือน จานวน ๙ ครั้ง
-งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ มีการ
แสดงแสงเสียง การแสดงเวทีลานวัฒนธรรม
การแสดงหน้าวัดมหาธาตุ การแสดงลอยเรือท้าว
ศรีจุฬาลักษณ์ ๕ วัน
- การแสดงแสงเสียงวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
๓ วัน
-การแสดงแสงเสียง
-การแสดงเวทีลานวัฒนธรรม
-การแสดงเผยแพร่ชุดการแสดงและศิลปะร่วมสมัย
ดนตรีสากล ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
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หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย -แสดงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียน
นักศึกษา
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
-งานรัฐพิธี และงานราชพิธี
๒.๗ มีความร่วมมือของผู้เรียนและบุคลากรในการจัดกิจกรรม
- จากความร่วมมือของนักเรียน บุคลากร ทาให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ ที่
ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด คือ งานสร้างสรรค์ชุดฉุยฉายเข้าวัด เป็นการ
อนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านของท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
๒ .๘ มีรางวัล ได้รับการยอมรับ ยกย่องจากชุมชนสังคม ดังนี้
๑) ผลงานนักเรียน นักศึกษา
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดวงดนตรี Hot Wave Music Award
2017 จัดโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชลแนล จากัด
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ จัดโดยสานักงานวัฒธรรมจังหวัดสุโขทัย
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดรางวัลศรทอง มูลนิธิหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ
 รางวัลชนะเลิศ เครื่องสายไทย งานประกวดดนตรีไทยภาคเหนือระดับมัธยม
หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยพะเยาว์
 ผลงานจัดการการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เทคนิคการสอนนาฏศิลป์ สาหรับ
ผู้พิการ โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓ ส่งประกวดระดับชาติ
๒) ผลงานครู บุคลากร
 นางสาวพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร ได้รับทุนวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย
 นางสาว สุมาลี พรหมชาติ ได้รับทุน วิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามความคิดเห็นของ
สถานศึกษา
 นายอโนทัย ส้มอ่า ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นผู้
มีผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง จัดโดยคณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

 การจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ รายวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร ๕ ระบาสุโขทัย ได้รับรางวัลอันดับที่ ๒ จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การจัดการองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง
เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และได้รับการส่งชื่อเข้าประกวดระดับประเทศ
๓. จุดเด่น
สถานศึกษามีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร ในการดาเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง มีผลงานเชิงประจักษ์ที่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของครูและนักเรียน ชุมชนให้ความเชื่อถือและยกย่อง มีปัจจัยภายนอกที่
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นต้น
๔.จุดที่ควรพัฒนา
จัดกิจกรรมเชิงรุกในการเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อของหน่วยงาน ทางสื่อออนไลน์ ให้สาธารณชนรับทราบในวงกว้าง ส่งเสริมให้มี
การนาความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สร้างอย่างยั่งยืนในชุมชน โดยนาไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ
ต่อไป

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน ทุกมาตรฐาน
สรุปว่าได้ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐาน
ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ใน ระดับดี เยี่ยม มาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริม สนับสนับสนุน สถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้น
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น มีผล งานนักเรียนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ผู้เรียนสาเร็จตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดมากกว่าร้อยละ ๙๐ ผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ใน ระดับดี พัฒนาการของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ สามารถรักษาในระดับดี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยใน
ระดับสถาบัน และระดับชาติ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับ ดี
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการ กาหนดนโยบาย แผนงาน มีทิศทางเดียวกับกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างชัดเจน บรรลุตาม
เป้าหมายที่ว่างไว้ และครอบคลุมประเด็นหลัก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา การดาเนินงานตาม
แผนเกิดจากการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่าย มีการนาผลการดาเนินงานมา ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๒ ในระดับ ดีเยี่ยม
ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์
๔.๐ มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อการ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน ครูมี
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาของตน สามารถวิจัยและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี การประเมินผลจากสภาพจริงในทุก รายวิชาและนาผล
ย้อนกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนและให้นักเรียนนาข้อมูลปพัมนาตนเอง ดังปรากฏในมาตรฐานที่ ๓
ในระดับ ดีเยี่ยม
การจัดวางระบบประกันคุณภาพมีการ ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพในทุกหน่วยงานของสถานศึกษา เกิด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนการดาเนินงานอย่างชัดเจน ผู้เกี่ยวมีส่วนข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มั่นใจในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยและให้ความร่วมมือในทุก
ด้านเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ดังปรากฏผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ในระดับ ดีเยี่ยม
สถานศึกษา จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสเริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าความเป็นไทย รัก
และหวงแหนมรดกทาวัฒนธรรม สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้การสนับสนุน
ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒธรรมของชุมชน
ส่งผลให้ชื่อเสียงของสถานศึกษาเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานสร้างสรรค์ทาง
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ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการต่อยอด เผยแพร่สู่สาธารณชน นาไปสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เกิด
เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ดังปรากฏในมาตรฐานที่ ๕
ในระดับ ดีเยี่ยม
ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง ๕ มาตรฐาน สถานศึกษาได้ดาเนินการอย่างครบถ้วนครอบคลุม
ในทุกด้าน ตามตัวชี้วัด ผลสรุปดังตาราง
ตารางสรุปผลการประเมิน
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
1. คุณภาพผู้เรียน
ดี
2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดีเยี่ยม
4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ดีเยี่ยม
5. การส่งเสริม สนับสนับสนุน สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
ดีเยี่ยม
และวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ดีเยี่ยม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต จากคณะกรรมการ
1. ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพให้มีความยั่งยืนและให้การทางานการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. ประสานเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น
3. การสะท้อนผลการประเมินเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาเป็นสาคัญ เพื่อให้
สถานศึกษามองเห็นภาพเป็นรูปธรรม นาผลไปใช้ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
4. ยึดหลักการสอนแบบ ที่ว่า Active Learning คืออะไร ใครก็รู้ ต้องมีครูที่มีใจช่วยไขขาน
ฝึกฝนศิษย์ ให้รู้คิดจินตนาการ ได้สื่อสารทางานเป็น เห็นกิจกรรม ฝึกสังเกต วิเคราะห์แก้ปัญหา ใช้
ภาษา พูด ฟัง ตั้งคาถาม ใช้สมองซีกซ้าย-ขวา บูรณาการ สร้างผลงานการเรียนรู้
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