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ค าน า 

ิ   
 
  รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา     ที่
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากผลส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริบทของสถานศึกษา  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน มี  ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา    วิธีการพัฒนา 
ผลการพัฒนา จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา   ใน
รอบปีที่ผ่านมาให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสาธารณชน ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ประเมินใช้เป็น
แนวทางในการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจาก         
การน าเสนอในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะน าไปใช้
พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
ิิ 

(นางพีรานุช รุ่งศรี) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   
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สารบาญ 

 

หัวข้อ หน้าที่ 

บทสรุปผู้บร หาร ๔ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
-ข้อมูลทั่วไป 
-ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
-ข้อมูลบุคลากร 
-ข้อมูลนักเรียน 
-งบประมาณ 

7-9 

ผลการประเม นตนเอง  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 10-๑5 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา ๑6-20 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒1-๒3 

มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา 
สรุผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานิ 
 

๒4-๒6 
27 

ิภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ( SUKHOTHAI  COLLEGE  OF  DRAMATIC  ARTS)   เ ล ข ที ่  ๔  ห มู ่  ๕   
ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับอุดมศึกษา มีบุคลากรทั้งสิ้น ๘๑ คน แยกประเภทเป็นข้าราชการครู/อาจารย์ จ านวน ๕๒ คน 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๔ คน ลูกจ้างประจ า ๖ คน พนักงานราชการ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๔ คน 
มีนักเรียน นักศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๓๘ คน ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๒  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มีการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน ๔ มาตรฐาน ใช้เกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพของ ๕ ระดับ คือ ระดับ ยอดเยี่ยม ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี ระดับ ปานกลาง และ  ระดับ 
ก าลังพัฒนา มีผลการประเมินทั้ง ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน พิจารณาใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  ๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ผลการสรุปของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในภาพรวม ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น  
๑. ด้านผู้เรียน มีการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ จากการได้รับรางวัลในการเข้า

ร่วมแข่งขันทั้งภายในหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก มีการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านจิตพิสัย อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น     
อัตลักษณ์ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

๒. ด้านผู้บริหาร มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
PDCA ในทุกหน่วย มีภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ มีการบริหารงานแบบบูรณาการ เปิดโอกาสให้ทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ โดยมีการ
วางแผนงานที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ  

๓. ด้านครู  มีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ใน
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การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลงานทางวิชาการ ผลงารสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธาณชนอย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความโดดเด่นชัดเจน จากการจัด
โครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับ  
จุดที่ควรพัฒนา  

๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ส่งเสริมผู้ เรียนด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน โดยการจัดค่ายวิชาการ การศึกษานอก
สถานที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง 

๒ ส่งเสริมให้ครูได้น าความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัย
น ามาใช้ในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจนและสามารถ
เป็นต้นแบบแก่บุคคลอื่นได้ 

๓. การบริหารจัดการศึกษา ให้มีการจัดท าสารสนเทศที่ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้น เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการแก่ชุมชน ตามวิสัยทัศน์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีการท าข้อตกลงร่วมกันกั บหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศในการร่วมมือกันด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
และยั่งยืน รวมทั้งการน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อยอดสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนและ
ผู้เรียน 

โอกาส 

  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตั้งอยู่ ใกล้แหล่งเรียนรู้แล ะภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ นิเวศวิทยา สังคม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
อุทยานแห่งชาติรามค าแหง แหล่งเครื่องปั้นดินเผาคีรมาศ แหล่งท าขนมกงไกรลาศ แหล่งผลิตเครื่องปั้น
สังคโลกเมืองเก่า เป็นต้น ท าให้การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความหลากหลายง่ายต่อการเรียนรู้ 
และเป็นแหล่งข้อมูลในการอนุรักษ์ สืบสาน การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน 

อุปสรรค   

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตผ่านโซเชียลมากกว่าการปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมด้วยตนเองท าให้ผู้เข้าชมการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมลดลง ท าให้การให้บริการทางวิชาการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  การสร้างค่านิยมที่จะท าให้ชุมชนเห็นตระหนักถึง
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ความส าคัญของการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอยู่ในวงจ ากัด การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีจ านวนน้อย   

 การพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกันมีน้อย เนื่องจากสังกัดต่างกระทรวงกัน จึงไม่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ แม้ว่าหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจ ากัด
ของงบประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ท าให้บุคลากรไม่สามารถได้รับการพัฒนาพร้อมกัน
ทุกคน 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
๑ ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ SUKHOTHAI  
COLLEGE  OF  DRAMATIC  ARTS  สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔ หมู่ ๕   ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลบ้านกล้วย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๘๒๐ โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๕๐๘ 
ระบบฐานข้อมูลสามารถเข้าดูได้ที่  http//regisfra.bpi.ac.th 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และขับร้อง  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ถึง 
ระดับอุดมศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  ทั้งไทยและสากล รวมทั้งอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ชุมชนในท้องถิ่น  

ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 
๑ หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๓. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) 

ประกาศใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศใช้ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  

 ปรัชญา   นาฏตุริยางฺคสิปฺปํ ชีวิตรฎฐวฑฺฒน   แปลว่า นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ ท าให้ชีวิตและ
ชาติเจริญ 

 วิสัยทัศน์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึง

วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
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๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า
แก่สังคม 

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 เอกลักษณ์ เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 

 อัตลักษณ สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ 

 อัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา มืออาชีพงานศิลป์ 

๓  ข้อมูลบุคลากร 
จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ข้าราชการคร/ู
อาจารย ์

บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 

๕๒ ๔ ๖ ๕ ๑๔ ๘๑ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๔  ข้อมูลนักเรียน 
          ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๔๓๘ คน โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ วิชา
ปฏิบัติเอก ดังนี้  
วิชาโขน(พระ,ยักษ์,ลิง)    จ านวน  ๔๑ คน 
วิชาละคร(พระ,นาง)    จ านวน ๒๑๒ คน 
วิชาปี่พาทย์    จ านวน ๘๑   คน 
วิชาเครื่องสายไทย   จ านวน ๒๘  คน 
วิชาคีตศิลป์ไทย    จ านวน ๑๓ คน 
วิชาดนตรีสากล    จ านวน ๖๐ คน 
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ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกชายหญิง ตามสาขาวิชาปฎิบัติเอก 

ระดับชั้น 
นาฏศิลป ์ ดุริยางคศิลป ์

รวม 
โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย ดนตรีสากล 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๙ ๓๙ ๑๑ ๓ ๑ ๒ ๐ ๒ ๙ ๔ ๓๐ ๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘ ๓๗ ๖ ๐ ๑ ๒ ๐ ๒ ๙ ๓ ๒๔ ๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๓ ๒๖ ๑๐ ๔ ๑ ๑ ๐ ๒ ๗ ๐ ๒๑ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐ ๓๘ ๑๙ ๔ ๒ ๔ ๒ ๓ ๑๐ ๑ ๔๓ ๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๒๘ ๑๑ ๑ ๒ ๗ ๐ ๑ ๑ ๖ ๒๑ ๔๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๔๔ ๑๐ ๒ ๒ ๓ ๑ ๓ ๗ ๓ ๒๓ ๕๖ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑ ๒๑๒ ๖๗ ๑๔ ๙ ๑๙ ๓ ๑๓ ๔๓ ๑๗ ๑๖๒ ๒๗๖ 
ข้อมูล ณ   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
๕. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลยันาฏศิลปสโุขทัย งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่ใช ้

๑) การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

๑๘๔,๕๐๐.๐๐ ๓๑๑,๕๐๐.๐๐ 

๒) การวิจัยและการสร้างผลงานสรา้งสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และการเผยแพรผ่ลงานในระดับชาติปละนานาชาต ิ

๓๐,๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

๓) การบริการด้านศิลปวฒันธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ   ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๔) การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

๘๕,๐๐๐.๐๐ - 
 

๕) การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบนัการจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ ดนตร ี
คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความรว่มมือในระดับ
นานาชาติบนพ้ืนฐานการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕๐,๐๐๐.๐๐ - 

๖) การบริหารจัดการภารกิจพ้ืนฐาน ๓,๑๐๑,๖๐๑.๐๐ ๒,๖๒๑,๖๑๒.๐๐ 
๗) งบส ารองจ่าย ๑๘๓,๔๗๙.๐๐ ๑๕๘,๘๔๘ 
รวมทั้งสิ้น ๓,๖๖๙,๕๘๐.๐๐ ๓,๑๗๖,๙๖๐.๐๐ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มี ๔ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. ผลการประเมินคุณภาพ 

๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยฉบับ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม 
๒๕๖๒ ดังตาราง 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

อ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน 

ทั้งหมด/
คน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน 

ม.1 76 6 68 2 - 53 23 - 60 16 
ม.2 65 26 39 - 1 64 - 9 56 - 
ม.3 51 7 44 - - 40 11 - 51 - 
ม.4 78 26 52 - - 74 4 4 74 - 
ม.5 59 12 47 - - 59 - 2 57 - 
ม.6 67 4 63 - 1 66 - - 66 1 
สรุป
รวม 

396 81 313 2 2 356 38 15 364 17 

ร้อยละ 100 20.45 79.04 0.5 0.5 89.89 9.59 3.78 91.91 4.29 

การประเมินสมรรถนะส าคัญ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ตามบันทึก
ข้อความภายในลงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑   มีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๗๐.๔๓ พอใช้ 
ด้านความสามารถในการคิด ๗๓.๙๘ พอใช้ 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๗๖.๔๓ ดี 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๗๕.๗๑ ดี 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๘๐.๔๗ ดี 
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รายงานผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบส่วนกลางของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และปีที่ ๖ ตามบันทึกข้อความของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ วธ ๐๘๐๑/๔๔๗๙ ลงวันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  มีผลคะแนนเฉลี่ย ๑๘.๕ ซึ่ง
ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย แสดงถึงความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้
ผ่านการประเมินในระดับสถาบันต่อไป ผลการทดสอบดังตาราง 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) ๔๙ ๗ ๓๑ ๑๙ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) ๖๕ ๖ ๓๔ ๑๘ 

รวม/เฉลี่ย ๑๑๔ ๖.๕ ๓๒.๕ ๑๘.๕ 

๑.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมทุกรายวิชาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

วิชา ไทย  คณิต วิทย์  สังคม 
๑ 

สังคม 
๒ 

สังคม 
๓ 

สุขศึกษา  ศิลปะ  การ
งาน  

อังกฤษ วิชาเอก 

ภาคเรยีนที่ ๑ ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๙๕  

คะแนน ๒.๘๗ ๒.๘๒ ๒.๘๓ ๒.๕๙ ๒.๗๓ ๓.๒๔ ๓.๑๓ ๒.๘๘ ๓.๒๘ ๒.๗๐ ๓.๓๙ 

ภาคเรยีนที่ ๒ ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชา ๒.๘๕  

คะแนน  ๒.๖๖ ๒.๔๕ ๓.๐๔ ๒.๗๖ ๒.๗๙ ๒.๕๖ ๒.๗๑ ๒.๘๔ ๓.๓๗ ๒.๗๐ ๓.๔๒ 

๑.๑.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (O-NET)     
ในทุกรายวิชาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสถาบัน  ดังตาราง 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดับชาติ สถาบัน วิทยาลัย ระดับชาติ สถาบัน วิทยาลัย 

ภาษาไทย 54.42 54.86 50.55 47.31 39.60 39.08 
คณิตศาสตร์ 30.04 24.98 25.18 30.72 19.70 20.30 
วิทยาศาสตร์ 36.1 33.71 29.29 30.51 25.72 26.23 
สังคมศึกษา ไม่มีการสอบ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ ๓๐.๘๑ 
ภาษาอังกฤษ 29.45 26.94 26.86 31.41 23.88 23.68 
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 ๑.๑.๔ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน อาชีพ ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ บันทึกข้อความลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ภาควิชา
นาฏศิลป์และบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ นักเรียนมีผลคะแนน
อยู่ในระดับดีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ ๘๕  

๑.๒ ด้านลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมาย

ของสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรมีการประเมินทั้งหมด ๘ ข้อ 
ดังนี้  

ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ประเมินจากกิจกรรมเข้าแถวเข้ารพธงชาติ และการเข้าร่วม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐  

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต ใช้การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชา นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ร้อยละ ๑๐๐  

ข้อ ๓ มีวินัย ประเมินพฤติกรรมโดยงานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ควบคุมดูแลบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถานศึกษาและด าเนินการติดตามแก้ไข พฤติกรรม  นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๖.๙๗ 

ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ใช้การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของครูผู้สอนทุกรายวิชา  นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง ให้นักเรียนร่วมในการประเมินตนเองร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนและ
ผู้ปกครองในการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน ให้นักเรียนร่วมชั้นเรียนและครูประจ าวิชาสังเกตประเมิน
พฤติกรรม นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อ ๗ รักความเป็นไทย ใช้ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมวันส าคัญ การแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และการประเมินตนเอง นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ๑๐๐  

๑.๒.๒ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยเข้าร่วมในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีระดับชุมชน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

๑.๒.๓ นักเรียนที่มาจากหลายภูมิภาคสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่มีข้อขัดแย้งที่ 
สามารถท าท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี จากผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน ๔ 
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมโครงการ และ
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กิจกรรมเพ่ือสังคม ตามประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ ๒๙-๓๐/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๒ และ ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๒ นักเรียนประเมินผ่านเกณฑ์เฉลี่ย ร้อยละ 
๙๘.๒๓ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนนักเรียน(คน) ผ่านร้อยละ 
ลูกเสือเนตรนารี(ม.๑-๓) ๑๙๒ ๑๐๐ 
กิจกรรมแนะแนว(ทุกระดับชั้น) ๓๘๓ ๙๖.๖๑ 
กิจกรรมชมรม(ทุกระดับชั้น) ๓๙๕ ๙๙.๗๕ 
กิจกรรมโครงการ(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ๑๙๘ ๙๖.๙๖ 
กิจกรรมเพ่ือสังคม(ทุกระดับชั้น) ๓๑๙ ๙๗.๘๑ 
เฉลี่ย ๒๙๗.๔๐ ๙๘.๒๓ 

 

๑.๒.๔ นักเรียนมีสุขภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดี ตามบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการ
ประเมินน้ าหนักและส่วนสูงของผู้เรียนตามดัชนีมวลกาย งานฝ่ายสุขภาพอนามัยและพยาบาล นักเรียนมี
ดัชนีมวลกาย ปกติ ร้อยละ ๘๗.๑๕ สรุปผลดังนี้ 

ระดับ ๕ 
18.5-24.9 

ระดับ ๔ 
17-18,25-27.9 

ระดับ ๓ 
16.9-15,28-29.5 

ระดับ ๒  
14.9-13.8,30-33 

ระดบั ๑ 
13.8-12,33-34.5 

346 29 16 6 0 
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ผลการประเมินสุขภาวะทางกายและจิตสังคมโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรม จากการสุ่ม
แบบไม่เจาะจง จ านวนนักเรียน  ๑๒๐ คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านสุขภาวะทางกายและจิตสังคม ๓.๑๓ 
ผลการประเมิน ระดับ ดี ดังนี้ 

ข้อที่ รายการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
(๔) 

ผลการประเมิน 

๑ การเลื อกรับประทานอาหารที่ เพี ยงพอ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

๓.๑๓ ดี 

๒ นักเรียนได้ออกก าลังกายภายในโรงเรียน ๓.๑๘ ดี 
๓ นักเรียนไปพบแพทย์ รักษาอาการเจ็บป่วย ๓.๑๑ ดี 
๔ นักเรียนท าความสะอาดเครื่องแต่งกาย ๓.๒ ดี 
๕ นักเรียนท าความสะอาดวิทยาลัยและห้องพัก ๒.๗๕ ดี 
๖ นักเรียนปิดน้ า-ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ๓.๑ ดี 
๗ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมที่

ต้องเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๒.๙๕ ดี 

๘ นักเรียนช่วยเหลือครู หรือผู้ปกครองในการ
ท างาน 

๒.๙๖ ดี 

๙ นักเรียนรักษาสมบัติสาธารณะ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ๒.๙๓ ดี 
๑๐ นักเรียนไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ๓.๙๕ ดีมาก 
รวม คะแนนเฉลี่ยทุกรายการ ๓.๑๓ ดี 

 

๒. จุดเด่น 
 ๒.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีทักษะ ความรู้สามารถทาง
วิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 ๒.๒  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีความรัก
ความศรัทธาในวิชาชีพ 

๒.๓ นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีจิตสังคมและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๒.๔ นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาน ให้ความเคารพผู้
อาวุโส   
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๓. จุดทีค่วรพัฒนา 
๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศใน

การสื่อสารในชีวิตจริง โดยจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา พูดคุยกับชาวต่างชาติโดยตรง เนื่องจากมี
อุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก มีชาวต่างชาติเข้าท่องเที่ยวอยู่เป็นประจ า สามารถจัดกิจกรรม
เสริมทักษะให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

๓.๒ สนับสนุนให้นักเรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการสร้างนวัตกรรมด้านนาฏศิลป์
ดนตรี ที่มีคุณค่าต่อตนเอง ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน เช่น การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ การใช้
โปรแกรมช่วยในการแต่งเพลง เขียนโน้ต จนเกิดผลงานสร้างสรรค์ชุดใหม่และเผยแพร่สู่ชุมชน 

๓.๓ สร้างความตระหนักถึงหลักโภชนาการ ให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มากกว่าที่ชอบหรือรสชาติ และเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  คัดแยกนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อ เบาหวาน ความดัน เข้ากิจกรรมลดอ้วนลดโรค เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง  

๔. แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ จัดค่ายวิชาการทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนาทักษาด้านภาษาต่างประเทศ 

และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากกว่า ๑ ภาษา และจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้นักเรียนได้มีโอกาส
สนทนากับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง  

๔.๒ อบรมให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นให้กับนักเรียนได้น าไปประยุกต์ใช้
ใน การคิดค านวณ การวิเคราะห์งาน เพ่ือพัฒนางาน  

๔.๓ จัดตั้งกลุ่มหรือชมรม ของนักเรียนที่มีความรู้ ความสนใจด้านภาษา เทคโนโลยี เพ่ือเป็น
แหล่งความรู้ให้กับนักเรียนที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. ผลการประเมินคุณภาพ 

๑.๑   มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปี บรรลุทุกตัวชี้วัด  

๑.๒  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และการมอบหมายหน้าที่ ที่ชัดเจนในการ
รับผิดชอบด าเนินงานตามจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกก าหนด ท าให้ทุกมาตรฐาน
การศึกษามีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดแผนงาน และมาตรการด้านการบริหารบุคลากร
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงานและ
โครงสร้างการบริหารงานองค์กรโดยได้รับจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิม ในปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
ต าแหน่งอาจารย์ ๔ อัตรา  นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา  บุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อ จ านวน ๔ ราย  
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสาย
งานและความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐  

๑.๓ มีการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ของหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) และ
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ให้ประกาศใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีวิชาเลือกเสรีที่หลากหลายให้นักเรียนได้
เลือกเรียนในรายวิชาที่หลากหลายตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการในชีวิตจริง   

๑.๔   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีข้าราชการครู
และบุคลากรได้รับเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จ านวน ๓ ราย มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
และยอมรับ ที่น าเสนอในนิทรรศการและการสแดงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๖๒๒๗  มกราคม  ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยน าเสนอชุดการ
แสดงสร้างสรรค์ น่อเจียซอ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ที่ ๔.๒๘ ระดับคุณภาพ ดีมาก ได้เป็น
อันดับที่ ๘  

๑.๕  มีการด าเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาอาคารสถานที่  มีอาคารวิทยบริการพร้อมห้อง
ประชุมที่มีเวทีจัดการแสดงส าหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และก าลังด าเนินงานเพ่ือเสนอแบบก่อสร้างอาคารสังคีตศาลา เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้เข้ามีส่วนร่วมใน
การชมการแสดงผลงานด้านนาฏศิลป์ดนตรี  
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๑.๖  มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน
ทั้งหมด ๒ รายการ คือ คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๓๐  เครื่อง พร้อมปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียนได้ใช้สืบค้นข้อมูลโดยเชื่อมระบบเข้ากับห้องสมุดเครือข่ายในการให้บริการยืม
คืนหนังสือทางไกลต่อไป  

๒. จุดเด่น 
๒.๑ การบริหารมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุตาม

เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด  
๒.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง เหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลก สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๒.๓ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามานฉันท์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้

จากรุ่นสู่รุ่น ท าให้การท างานมีความต่อเนื่อง 

๓. จุดทีค่วรพัฒนา 
๓.๑ จัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายให้ชุมชนช่วยในการสืบสาน 

สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ดนตรี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชน  
๓.๒ น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  
๓.๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้าน

นาฏศิลป์ ดนตรีแก่ชุมชนอย่างมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ โดยให้องค์กรในท้องถิน่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

๔. แนวทางการพัฒนา 
 ๔.๑ ให้มีการด าเนินการตามมาตรการการปฏิรูปการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๐ 
โดยการร่วมมือกับกลุ่มคนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๔.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นใน
การจัดการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี อย่างจริงจัง   

๔.๓ สร้างค่านิยมในองค์กรและวัฒนธรรมการท างานแบบคุณภาพที่ยั่งยืนในทุกส่วน  ลด
ขั้นตอนการท างานเพื่อลดภาระผู้สอน  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑.ผลการประเมินคุณภาพ 

๑.๑. ผู้สอนด าเนินการสอนที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจบ
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

๑.๒. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล น ามาจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ในทุกรายวิชา ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ดังตาราง 

รายการประเมิน (x¯) SD ระดับคุณภาพ 
1. ด้านคุณภาพการสอนของครู 4.10 0.78 ดีมาก 
2. ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 4.07 0.79 ดีมาก 
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.06 0.81 ดีมาก 
4. ด้านการวัดและประเมินการเรียนรู้ 4.06 0.79 ดีมาก 
5. ด้านสนับสนุนการเรียน 4.13 0.81 ดีมาก 
ภาพรวม เฉลี่ย 4.09 0.08 ดีมาก 

๑.๓. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด มาใช้ ในการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การสอนแบบ Active learning หรือบูรณาการสอน
แบบ STEAM ที่มีเทคนิค วิธีสอน สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษามากกว่าร้อยละ ๙๐ 

๑.๔. ครูมีสื่อ เทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติสาระการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น  Goo;gle side, goolgleclassroom,Youtub ผ่านระบบเครือข่ายตอบสนอง
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ มากกว่า ร้อยละ ๙๐ 

๑.๕. ครูมีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย ในทุกรายวิชา 
๑.๖. ครูมกีารบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ในการติดตาม ในการช่วยเหลือผู้เรียนทุกคน  
๑.๗. ครูมกีารวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ๑ เรื่อง/ปีการศึกษา 
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๒. จุดเด่น 
ครูมีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปิดโอกาส 
ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง         
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สอน     
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓. จุดทีค่วรพัฒนา 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วิธีการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมครูให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคโนโลยี
ทันสมัย ในการสร้างสื่อ นวัตกรรมการสอน รวมทั้งน ามาสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือต่อยอดความรู้  

๔. แนวทางการพัฒนา 
๔.๑ มีนโยบาย กลยุทธ์ ที่ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการถ่ายทอด อบรม พัฒนายุทธวิธีการสอน

ใหม่ๆ ท าให้เด็กอยากเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานมากขึ้น 
๔.๒ อบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย ต่อเนื่องสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
๔.๓ ให้มีการพัฒนากลุ่มคนเป็นครูต้นแบบในสถานศึกษา เช่น ครูผู้สอนดีเด่น ครูผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้ค าแนะน า ศึกษาดูงาน 
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มาตรฐานที่ ๔  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๑. ผลการประเมินคุณภาพ 
 ๑.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ นักเรียนที่จบหลักสูตร
ระดับชั้น  ม.๓ และ ม.๖ ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการประเมิน ดังนี้ 

สาขาวิชา 
 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ดีมาก 
๘๐-๑๐๐ 

ดี 
๗๐-๗๙ 

พอใช้ 
๖๐-๖๙ 

ปรับปรุง 
๕๐-๕๙ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

นาฏศิลป์ไทย ๖๗ 29 32 6 - ๑๐๐ 
ดุริยางค์ไทย ๓๖ ๔ ๒๐ ๙ ๓ ๙๑.๖๖ 

๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์  นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถทักษะทางวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ดนตรี มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีมากกว่าร้อยละ 
๙๐ ได้เข้าร่วมการแสดงเผยแพร่นาฏศิลป์ดนตรีกับสถานศึกษา มากกว่า ร้อยละ ๙๐และสามารถน า
ความรู้ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมมากกว่าร้อยละ ๙๐ และสามารถใช้ความรู้ทางวิชาชีพไปสร้าง
รายไดแ้ละความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้แก่  

๑) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาดนตรีนาฏศิลป์สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านธารน้ าทิพย์ อ าเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

๒) นางสาวณัฐพร  แก้วจันทร์และนางสาวเบญจา ก าจาย ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
เหรียญทอง เรื่อง เทคนิคการตีบทของนาฏศิลป์ไทย โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสถาบันการพลศึกษา 
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๓)  นักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดง น่อเจี่ยซอ ได้รับผลการ
ประเมินอยู่ในรดับ ดีมาก อยู่ในระดับที่ ๘ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค ณ สนามหน้าเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗   มกราคม ๒๕๖๒  มีผู้สนใจเข้าชมในงานมากกว่า 
๑๐,๐๐ คน  

 ๒.๒ สถานศึกษามีการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปี ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ได้แก่ 

๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์ ดนตรี ส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน ๓ หลักสูตร พ้ืนที่ด าเนินการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุโขทัย 
และเรือนจ าจังหวัดสุโขทัย 



๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

๒) โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
จ านวน ๒๐๕ ครั้ง มีพ้ืนที่รับบริการทั้งสิ้น ๒๒ จังหวัด มีผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมอยู่ใน
ระดับ ดีมาก  

๓) โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ RUFA 
ROYAL UNIVERSIYT OF FINEART กรุงพนมเปญ และนครวัดนครธม จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีและด าเนินการเพ่ือท าข้อตกลงร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

๖) โครงการให้บริการทางวิชาการด้านการแสดงและการขับร้องเผยแพร่ศิลปะด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี เพ่ือสร้างรายได้ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดด้านนาฏศิลป์ดนตรี 
จ านวน ๒๒ คน ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน ๑๒ คน  

๗) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย “เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย” จัดการแสดงแสง
เสียง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ านวน ๑๒ ครั้ง 

๘) โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลาด ๘๐๐ ปี กรุงสุโขทัย จ านวน ๙ ครั้ง  

๙) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ ๑ ชิ้น ตามนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 

๒. จุดเด่น 
๑) นักเรียนมีทักษะทางวิชาชีพ มีความรัก ความศรัทธาในอาชีพ และพัฒนาตนเองอย่าง

สม่ าเสมอ  
๒) สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับการให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรี และให้ความ

ร่วมมือ สนับสนุนสถานศึกษาทั้งงบประมาณ สถานที่ ในการเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ดนตรีเป็นอย่างดี 

๓) สถานศึกษามีผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ดนตรี และด าเนินการ
พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

๓. จุดทีค่วรพัฒนา 
๑) ด าเนินการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและค่านิยมในการส่งเสริม

บุตรหลานเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  



๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

๒) เพ่ิมช่องทางให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท แสดงความคิดเห็นในการจัด
การศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลจ าเป็นได้มากข้ึน เช่น การท าเว็ปไซด์เผยแพร่ผลงานผ่านระบบเครือข่าย
ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เข้าชม ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรบิหารส่วนท้องถิ่นในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นต้น    

๓) สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าทางความคิด น ามาสร้างนวัตกรรมที่มีการบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เผยแพร่สู่ชุมชนในวงกว้าง 

๕. แนวทางการพัฒนา  

๑) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการสร้างเครือข่ายท าข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ด้านความรู้ นักเรียนแลกเปลี่ยน              
ครูแลกเปลี่ยน 

๒) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุน การแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ที่ท าให้เกิดรายได้ต่อนักเรียนและประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

สรุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มาตรฐาน/ประเด็นการพ จารณา ปีการศึกษาิ

๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ิ๑ิคุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณ ด ี
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปญัหา 
ด ี

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด ี
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  
๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ด ี ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ๒ิกระบวนการบร หารและจัดการ  
๒.๑ มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและ       
การเรยีนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ๓ิกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ิ๔ิอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลกัษณ์ของ  
4.1 ผู้เรยีนมีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดรุิยางคศิลป์ ยอดเยี่ยม 
4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
ด้านนาฏดรุิยางคศลิป ์

ยอดเยี่ยม 

 
 


