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ค ำน ำ 
    
 
  รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุง (2545, 2553) หมวด 6 มาตรา 48  ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และสาธารณชน ได้รับทราบ ผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สะท้อน     
ให้เห็นผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจากผลส าเร็จการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และบริบทของสถานศึกษา  โดยมีการประเมิน    
ใน  ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ 
การจัดการศึกษาศิลปกรรม มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  แสดงให้เห็นถึงวิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา โดยมีขั้นตอน
ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน จัดท ารายงานประจ าของสถานศึกษา 
2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ แปลผล จากการด าเนินงานประจ า ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามรูปแบบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด 
4. น าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองเสร็จสมบูรณ์ เพ่ือรับรองผลการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ต้นสังกัด 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปทีน่ าเสนอในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะ

เป็นสารสนเทศส าคัญให้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

                         
                                  (นางพีรานุช รุ่งศรี) 

                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   
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สารบาญ 

 

หัวข้อ หน้าที่ 
 

ค าน า 2 

สารบาญ 3 

ส่วนที่ิ1ิบทสรุปส าหรับผู้บร หาร 4 

ส่วนที่ิ2ิข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 7 

ส่วนที่ิ3ิมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 18 

ส่วนที่ิ4ิรายงานผลการประเม นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

28 

มาตรฐานที่ 1 ลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์  29 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษาศิลปกรรม  45 

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  58 

มาตรฐานที ่4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   63 

ส่วนที่ิ5ิสรุผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในิปกีารศึกษาิ2562 69 

ภาคผนวก 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย     

นาฏศิลปสุโขทัย ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ และ ระดับอาชีวศึกษา  
๓. Master Plan วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2568 
 
 
 

71 
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ส่วนที่ิ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บร หาร 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เริ่มจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 เมื่อปี
การศึกษา 2562 ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2562 จ านวน 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษา
ศิลปกรรม มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แบ่งระดับคุณภาพ เป็น 5 ระดับ คือ  

ค่าคะแนน 4.51-5.00  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ค่าคะแนน 3.51-4.50  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ค่าคะแนน 2.51-3.50  ระดับคุณภาพ ดี 
ค่าคะแนน 1.51-2.50  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ค่าคะแนน 0.00-1.50  ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   
ผลการประเมินตนเอง  อยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับคุณภาพ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ิ1ิลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์  อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีระดับ
คุณภาพในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ความรู้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรศิลปกรรม อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
เนื่องจากไม่มีคะแนนการประเมินเนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ในประเด็นพิจารณา ที่ 1.1.2 ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ และ ไม่มีนักเรียนในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 เข้ารับการ
ทดสอบตามประเด็นพิจารณา ที่ 1.1.3 การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

ด้านที่ 2 ทักษะและการประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จกรศึกษาในการ
ประเมินตามประเด็นพิจารณาที่ 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะ
และการประยุกต์ใช้  

  ด้านที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากไม่มีไม่
มีผู้ส าเร็จการศึกษาในการประเมินตามประเด็นพิจารณาที่ 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานที่ิ๒ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีระดับคุณภาพในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ด้านที่ 3 บริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
ด้านที่ 4 การน านโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ิ3ิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีระดับคุณภาพในแต่ละด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ4ิอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีระดับคุณภาพ ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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ด้านที่ 2 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.31 ระดับคุณภาพ ดี 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าวิธีการ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ช่วยให้ผู้บริหารก าหนดทิศทางการบริหารงานได้จาก จุดแข็งและจุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้ 

จุดเด่นิ(Strengths)ิ 
๑. ด้านลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค ์มีการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ สามารถใช้

ทักษะวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก  มีการจัดโครงการ กิจกรรม 
ส่งเสริมผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านจิตพิสัย อย่างต่อเนื่อง จนเกิด
เป็นอัตลักษณ์ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

๒. ด้านการจัดการศึกษาศิลปกรรม มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ PDCA ในทุกหน่วย มีภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ มีการบริหารงานแบบบูรณาการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ โดยมีการวางแผน
งานที่ชัดเจน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ  

๓. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ทาง
วัฒนธรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความโดดเด่นชัดเจน จากการจัดโครงการ 
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี และให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับ  

จุดอ่อนิ(Weaeknesses)ิ 
๑ ส่งเสริมให้ครูได้น าความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัยน ามาใช้ใน

การจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจนและสามารถเป็นต้นแบบแก่
บุคคลอื่นได ้

๓. ให้มีการจัดท าสารสนเทศที่ง่ายต่อการสืบค้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มี
มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบในการน าไปปฏิบัติต่อยอด สร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรม 

๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ที่มีการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนและผู้เรียน 
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๕. ปรับเปลี่ยนวิธีการในการเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางวัฒนธรรม ให้อยู่ในรูปของ
สื่อโซเชียล เพ่ือเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ท าให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะ โขน ที่จัดเป็นมรดกโลก 

โอกาส(Opportunities) 
  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
นิเวศวิทยา สังคม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง แหล่งเครื่องปั้นดินเผาคีรมาศ แหล่งท าขนมกงไกรลาศ แหล่งผลิตเครื่องปั้นสังคโลกเมืองเก่า เป็น
ต้น ท าให้การจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความหลากหลายง่ายต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลในการ
อนุรักษ์ สืบสาน การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน 

อุปสรรค(Threats)ิิ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตผ่านโซเชียลมากกว่าการปฏิสัมพันธ์กับสังคมด้วย
ตนเองท าให้ผู้เข้าชมการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนลดลง การให้บริการทางวิชาการการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีผู้ให้ความสนใจน้อย  ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอยู่ในวงจ ากัด  
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ส่วนที่ิ2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 
ประวัติสถำนศึกษำ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย( SUKHOTHAI  COLLEGE  OF  DRAMATIC  ARTS)   ตั ้ ง อ ยู ่ เ ล ขที ่  ๔  หมู ่  ๕    
ถ น น จ ร ด วิถีถ่อง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส ัง ก ัด  ส ถ า บัน บัณ ฑิต พัฒ น ศิล ป ์  
กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์  0-5561-1820 โทรสาร 0-5561-3580 สามารถเข้าดูระบบ
สารสนเทศ ที่ http// registra.bpi.ac.th เป็นสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๐ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาลัย
นาฏศิลป์ขึ้นในส่วนภูมิภาค เพ่ือขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 
๒๓ แห่งประกาศ คณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๖  ลงวันที่  ๒๔  กันยายน ๒๕๑๕ จึงให้จัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์
ชั้นต้น ถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง เริ่มจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยอาศัยอาคาร
เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และ ปี พ.ศ.2523-2524 อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
พ.ศ.2525 ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัยมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับข้ันพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 

๑ หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๓. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) 
ประกาศใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  

 ปรัชญำ   นาฏตุริยางฺคสิปฺปํ ชีวิตรฎฐวฑฺฒน   แปลว่า นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ ท าให้ชีวิตและชาติเจริญ 

 วิสัยทัศน์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ

ชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
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๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่
สังคม 

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เอกลักษณ์            เป็นผู้น าด้านงานศิลป์  
อัตลักษณ์ผู้เรียน     สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ และมืออาชีพงานศิลป์ 

ค่ำนิยมองค์กร       มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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ข้อมูลบุคลำกร 
ตาราง 1.1  จ านวนบุคลากรแยกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒ การศึกษา รวม 

ชาย หญ ง 
ต่ ากว่า
ปร ญญา ปร ญญาตร ี ปร ญญาโท ปร ญญาเอก  

ข้าราชการคร ู 20 22 - 16 25 1 42 

อาจารย ์ 5 1 -  3 3 6 

บุคลากรทางการศึกษา 1 3 - 3 1 - 4 

พนักงานาราชการ 2 4 - 4 2 - 6 

ลูกจ้างประจ า 5 1 6 - - - 6 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ๔ - 6 - - 6 

จ้างเหมา ๖ ๖ ๑๐ ๑ ๑  ๑๒ 

ครูพิเศษรายชั่วโมง 9 2 - 10 1 - 11 

รวม 50 43 16 40 33 4 93 

ข้อมูล ณ 18  พฤศจิกายน 2562 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติมในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และการบริหารงานทั่วไป และทดแทนต าแหน่งบุคลากรที่เกษียณอายุ มีการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา ต าแหน่ง อาจารย์ สาขานาฏศิลป์ไทย ๑ 
อัตรา สาขาเครื่องสายไทย  ๑ อัตรา และอยู่ระหว่างเปิดสอบแข่งขัน สาขาดนตรีสากล ๒ อัตรา  
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ตาราง 1.2 จ านวนผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน แยกตามภาควิชา เพศ และวุฒิการศึกษา 
ภาคว ชา เพศ วุฒ ทางการศึกษา รวม 

ชาย หญ ง ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ภาคว ชาศึกษาทั่วไป       

ภาษาไทย  2  2  2 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3 2 1  3 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1  2  2 

คณิตศาสตร ์ 1  1   1 

การงานอาชีพ  1  1  1 

สุขศึกษาและพลศึกษา      ไม่มีอัตรา 

ศิลปะ 1  1   1 

ภาษาต่างประเทศ 1  1   1 

การศึกษา/สายสนับสนุน 2 1 1 1 1 3 

ภาคว ชานาฏศ ลป ์       

นาฏศิลปไ์ทย-ละคร  11 3 8  11 

นาฏศิลปไ์ทย-โขน 8  1 5 2 8 

ภาคว ชาดุร ยางคศ ลป ์       

ดุริยางคไ์ทย-ปี่พาทย ์ 8  2 6  8 

ดุริยางคไ์ทย-เครื่องสาย 1 3 2 1 1 4 

ดุริยางคไ์ทย-คีตศลิป ์  2 1 1  2 

ดนตรสีากล 4 1 2 3  5 

รวม 27 25 17 31 4 52 

 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
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ข้อมูลผู้เรียน 
ตาราง 1.3  แสดงจ านวนผู้เรยีนแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพวิชาปฏิบัติเอก 

  

ระดับชั้น 

นาฏศิลป ์ ดุริยางคศลิป ์
รวม รวม

ทั้งหมด โขน ละคร ปี่พาทย ์
เครื่องสาย

ไทย คีตศิลปไ์ทย ดนตรสีากล 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ปวช.1/1 4 17 6 1 2 0 0 0 5 2 17 20 37 

ปวช.1/2 2 15 3 2 1 0 0 2 7 0 13 19 32 

ปวช.1/3 2 15 4 1 2 2 0 0 7 1 15 19 34 
รวม
ทั้งส ้น 8 47 13 4 5 2 0 2 19 3 45 58 103 

  ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 
 
ข้อมูลอำคำรเรียน 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภทห้อง ขนาดห้องและ 

ความจุ ห้องเรียน ปฏิบัติการ 
อาคารเรียน 1 ห้องเรียน 6 3 36 ตารางเมตร 
อาคารเรียน 2 ห้องเรียน 16 - 36 ตารางเมตร 
อาคารนาฏศิลป์ไทย ห้องปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย - 12 42 ตารางเมตร 
อาคารดุริยางค์ไทย ห้องปฏิบัติดนตรีไทย-สากล - 16 36 ตารางเมตร 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

งบประมำณ 
   สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเน้นการการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

ตาราง 1.4 แสดงงบประมาณประจ าปีตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

แผนงาน/ยุทธศาสตร ์ งบประมาณที่ใช ้
แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,700,660.00 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 366,740.00 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 2,313,059.00 
แผนงานยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน 45,000.00 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 66,126.00 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 

1,556,330.00 

แผนงานบูรณากรต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 178,827.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านศิลปวฒันธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด ์4.0 

1,111,875.28.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บน
พ้ืนฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย และการเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

112,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ   

1,680,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม 

127689 

ยุทธศาสตร์ที่๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการจัดการศึกษาชั้นน าด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติบนพื้นฐานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1,289,298.25 

รวมทั้งส ้น 9,435,729.25 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์
กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. การพัฒนาผูเ้รียนและผู้ส าเรจ็
การศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ 

1.การสร้างคณุภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการสนับสนุนและส่งเสรมิให้
ผู้สอนจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้ 
STEAM Education 
 
 
 
๒. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านภาษาตา่งประเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
๓. โครงการส่งเสรมิ อบรมนักเรียน    
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศลิป
สุโขทัย 
 
4.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
ศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาใน
รายวิชาทีใ่ช้การสอนแบบ 
STEAM Education 
 
ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันบัณพติพัฒนศิลป ์
 
ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 
ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา 
 
 
 

๒.๐๐ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๕ 
 

 

๓.๐๐ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

 

๓.๕๐ 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๕ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักเรียน  
นักศึกษา ที่ส่งเสรมิทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

1. โครงการบูรณาการการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning และ STEAM 

จ านวนนวัตกรรมที่นักเรียน 
นักศึกษาสร้างขึ้น 

4 4 4 4 

2. การวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรคต์่อยอดงานศลิป์บนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็น
ไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

1.พัฒนานักวิจัย และการ
สร้างสรรคต์่อยอดงาน
ศิลป ์
 
 
 
 
 
 
2. เผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
3. จัดหาแหล่งทุน
ภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อ
ผลิตผลงานช้ินใหม่ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพด้านการวิจัย และการสรา้ง
ผลงานสร้างสรรคต์่อยอดงานศลิป ์
 
2. โครงการพัฒนางานสรา้งสรรคต์่อ
ยอดงานศิลปส์ู่นวตักรรมบนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนอื
ตอนล่าง 
 
1. โครงการสนับสนุนเผยแพร่
ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรคข์อง
ผู้วิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
1. โครงการจัดทุนสนับสนุนผู้วิจัย และ
สร้างสรรคต์่อยอดงานศลิป ์
 
 
 

จ านวนครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา   ที่
ด าเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ 
 
จ านวนงานสร้างสรรค ์
 
 
 
 
จ านวนผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาต ิ
 
จ านวนผู้ได้รับทุน 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

๒ 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๒ 

๒ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๒ 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3. การบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

1. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ี
การบริการวิชาการทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
 
 
 
2.การให้บริการหลักสตูร
ระยะสั้นด้านนาฏศลิป์ 
ดนตรี คตีศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ท่ีเป็นหลักสตูร
ภาษาไทยและหลักสตูร
นานาชาติ 

1.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรเครือขา่ย
ความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตร ี
 
1.โครงการฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คตีศิลป์ ส าหรบัผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

จ านวนครั้งในการ
แลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรม
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
จ านวนบุคลากรเครือข่าย 
 
 
ระดับความพงึพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

๑ 
 
 
 

๒๐ 
 
 

๕ 

๑ 
 
 
 

๒๕ 
 
 

๕ 

๑ 
 
 
 

๓๐ 
 
 

๕ 

๑ 
 
 
 

๓๕ 
 
 

๕ 

4.การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมคุณคา่ทางสังคมและมลูค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และ
ประเทศชาตดิ้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาต ิ
 

1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
 
2. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติ และวันส าคญัทางพุทธ
ศาสนา และศาสนาอื่นๆ 

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

5 
 
 
 

4 

5 
 
 
 

4 

5 
 
 
 

5 

5 
 
 
 

5 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 2. สรา้งเสริมคณุค่าทาง
สังคมและมลูค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
และประเทศชาตดิ้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการส่งเสรมิการแสดง และ
เผยแพร่นาฏศลิป์ ดนตรี เพื่อสรา้งเสริม
คุณค่าทางสังคมและเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง และประเทศชาต ิ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๕ ๕ ๕ ๕ 
 

5. การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบนัจัด
การศึกษาช้ันน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศลิป์ ในระดบัชาติ 
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติบนฐานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
และระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการ
เรียนและการท างานอย่าง
มีความสุข ปลอดภยั 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปรับเปลีย่น ต าแหน่ง และจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพตาม master plan วิทยาลัย 
นาฏศิลปสุโขทัย 
๑.หลังคาคลุมพร้อมลานเอนกประสงค์ 
๒.คันคอนกรตีรอบสระน้ าพร้อมปรับภูมิ
ทัศน์ 
๓.ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์
ประกอบ 
๔.อาคารปฏิบัตดิุริยางค์สากล 
๕.อาคารเก็บพัสดุ ครุภณัฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ ์
๖.อาคารรักษาความปลอดภัย(ป้อมยาม) 
๗.อาคารปฏิบัตินาฏศลิป์โขน ละคร 
๘.อาคารหอสมดุ 
๙.ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๑๐.ห้องน้ า/สุขา 

จ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เปลี่ยนต าแหน่ง และมีวิทย
ฐานะ /ผลงานทางวิชาการ 
                                                      
จ านวนอาคารสถานท่ี
สร้างใหม ่
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 
๑ 
 

๑ 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
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๑ 
๑ 
๑ 
- 
- 
- 
- 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
๑ 
๑ 
- 
- 
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- 
- 
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- 
- 
- 
- 
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๑ 
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ส่วนที่ิ3ิ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินตามประกาศสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 ลงนาม
ศาสตราจารย์วิษณุ  เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2562 
ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ตามประเด็นการประเมิน ดังนี้   

มาตรฐานที่ิ๑ิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
 การจัดการศึกษาศิลปกรรม เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรมแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ิ๑ิความรู้ 
ค าอธ บาย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีความรู้ตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนหรือท างาน เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรม 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๑.๑ ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำของหลักสูตรศิลปกรรม 
ประเด็นกำรประเมิน 

๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด 
การเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 

๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนด าเนินการวัดผลและการประเมินผล 
การเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู 

๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 
เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

๕. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน 
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย 

( ๑ ) การระบุปญหา 
( ๒ ) การระบุวัตถุประสงค 
( ๓ ) วิธีการด าเนินการ 
( ๔ ) การเก็บขอมูล 
( ๕ ) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อน าความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 
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ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ  
ประเด็นกำรประเมิน 

ร้อยละของผู้สอบผ่าน =
จ านวนผู้ผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
x๑๐๐ 

 
ข้อมูลประกอบ 
 การสอบมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การด าเนินการโดยสถาบันเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์วัดระดับความรู้ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปกรรม พร้อมทั้งมีการด าเนินการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ โดยคณะกรรมการที่จัดตั้ง
จากสถาบันฯ เข้ามามีส่วนร่วมในออกข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ จัดท าคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ด าเนินการ
จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประมวลผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  และประกาศผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาทราบ 
ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๑.๓ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ(Vocational National   
           Educational)  
ประเด็นกำรประเมิน 

 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายด้านของมาตรฐาน 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 

ด้ำนที่ ๒ ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ค ำอธิบำย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรมแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด า รงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๒.๑ ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนำทักษะและกำร  
             ประยุกต์ใช้ 
ประเด็นกำรประเมิน 
  ๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดท าแผนกิจกรรมดานทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 โดยก ากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม 

จ านวนผู้สอบผ่านมาตรฐานระดับชาติ 

จ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียนครบตาม

หลักสูตร 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ = X ๑๐๐ 

ผลรวมของค่าคะแนนการประเมินของทุกประเด็นพิจารณาในแต่ละ

ด้าน 

พิจารณานระดับชาติ 

จ านวนประเมินประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน 
             คะแนนที่ได้ = 
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  ๒. แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา 
ดังต่อไปนี้ กิจกรรมส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

๓. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๔. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมไป

ปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๒.๒ ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนทักษะและกำร 
         ประยุกต์ใช้ 
ประเด็นกำรประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 
สูตรกำรค ำนวณ 

 

 
 

ข้อมูลประกอบ 
 ๑.  สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.  สถานศึกษาส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษา    ที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด้ำนที่ ๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ค ำอธิบำย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

ทั้งหมด 

            คะแนนที่ได้ = X ๑๐๐ 
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ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึง  
       ประสงค์ 
ประเด็นกำรประเมิน  
    ๑.  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดท าแผนกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์โดยก ากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม 
  ๒.  สถานศกึษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมจะต้องมี กิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา 
ดังต่อไปนี้  กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  ๓. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรม ตามท่ีก าหนด 

๔. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

๕. สถานศึกษามีการน าผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรม     
ไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๑.๓.๒ ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนคุณธรรม   
      จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์  
ประเด็นกำรประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ 
สูตรกำรค ำนวณ 

 
 
 

ข้อมูลประกอบ 
 ๑.  สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ที่ได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.  สถานศึกษาส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล จากสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

ทั้งหมด 

คะแนนที่ได้ = X ๑๐๐ 
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มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรศึกษำศิลปกรรม 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

สถานศึกษา ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 

ด้ำนที่ ๑ หลักสูตรศิลปกรรม  

ค ำอธิบำย 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมและประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง  

ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๑.๑ ระดับคุณภำพของหลักสูตรศิลปกรรม 

ประเด็นกำรประเมิน 

๑. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร ชุมชน 

สถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒. สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามข้อก าหนดของ

สถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน ความเหมาะสมของรายวิชา เนื้อหาวิชาและการวัดผล

ประเมินผล ของหลักสูตร  

๕. สถานศึกษาน าผลการประเมินหลักสูตร ในข้อ ๓ และ ๔ มาพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้

ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน  

ด้ำนที่ ๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนศิลปกรรม 

ค ำอธิบำย  

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิศิลปกรรมศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา



23 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอน

รายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๒.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 

ประเด็นกำรประเมิน 
 ๑.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ    
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗  
 ๒.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน 
 ๓.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
และเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาหรือสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับรองหรือองค์ความรู้ใหม่ที่
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 
 ๔.  สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/
๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๕. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

ด้ำนที่ ๓ บริหำรจัดกำร 
ค ำอธิบำย  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำร  
      สถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณ 

 

ประเด็นกำรประเมิน 
 ๑.  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 
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 ๒.  สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 
สวยงาม 
 ๓.  สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ เหมาะสมเพียงพอและ
มีความปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 ๔.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการ
ให้บริการด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           ๕ สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  และน าผลประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุง 

ด้ำนที่ ๔ กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
ค ำอธิบำย 

สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน       
ต้นสังกัด โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๔.๑ ระดบัคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ประเด็นกำรประเมิน 
 ๑.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย      
ได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีความสามารถในการสื่อสารให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและ
ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
 ๓.  ผู้อ านวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียน มีส่วนร่วมการก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๔.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 ๕.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๒.๔.๒ ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ประเด็นการประเม น 
 ๑.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ 
 ๒.  สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษา การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงาน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่งต่อผู้เรียน
ไม่เกิน ๔๐ คน 
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 ๓.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 ๔.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสัดส่วน ๑ ทุนต่อผู้เรียน ๕๐ คน 
 ๕.  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

สถานศึกษามีการจัดระดับคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยให้บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะสาขาต่างๆ สถานศึกษามีการจัด

ระดับคุณภาพในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย  โดยผู้บริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคลชุมชน  องค์กรต่างๆ  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วย ๒ ด้าน ดังนี้ 

ด้ำนที่ ๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำย  

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ใน

การจัดการศึกษา  การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๓.๑.๑ ระดับคุณภำพกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ประเด็นกำรประเมิน 

๑.  สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม 

๒.  สถานศึกษาสร้างจ านวนเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมกับบุคคล ชุมชน  

และองค์กรต่างๆ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า  ๒ เครือข่ายต่อปี 

๓.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก    

ไม่นอ้ยกว่า ๒ แห่ง 

๔.  สถานศึกษามผีลการประเมินแหล่งการเรียนรู้และการให้บรกิารวิชาการและวิชาชีพตั้งแต่  ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๕.  น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  

ผลรวมของค่าคะแนนการประเมิน 

ของทุกประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน 
จ านวนประเมินประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน 

             คะแนนที่ได้ = 
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ด้ำนที่ ๒ ด้ำนนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย 

ค ำอธิบำย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน  องค์กรต่างๆ  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

ประเด็นพิจำรณำที่  ๓.๒.๑ ระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนวิชำกำร วิชำชีพ กำรเผยแพร่และ                             
         น ำเสนอผลงำน ด้ำนนวัตกรรม งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

ประเด็นกำรประเมิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน  กิจกรรม/โครงการเพ่ือสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการพัฒนา 

ผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย   หรือผลงานวิชาการ 

 ๒.  สถานศึกษามีผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ โดยครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  

ของครูทั้งหมดและผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

 ๓.  สถานศึกษามีแนวทางน าเสนอผลงาน  กิจกรรม/โครงการ  ผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ผลงาน

วิชาการ  ของครูและผู้เรียน สู่สาธารณชนและการน าไปใช้ประโยชน์ 

๔.  สถานศึกษามีการประเมินผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการของครูและผู้เรียน 

 ๕.  ครูและผู้เรียน ได้รับสนับสนุนหรือได้รับรางวัล ผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงาน

วิชาการ จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ 

มำตรฐำนที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา มีการก าหนดแผน 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
 ด้านที่ ๑ ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน 

ค ำอธิบำย 
สถานศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค ์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๔.๑.๑ ระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์ และสืบสาน    

       สร้างสรรค์งานศิลป์ 

ประเด็นกำรประเมิน 
  ๑. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาอัตลักษณ์ ผู้เรียนด้านมืออาชีพ
งานศิลป์ และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ 
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๒. สถานศึกษาด าเนินงานครบตามแผนงานที่ก าหนด 
๓. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
๔. สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 

   ๕. ผู้เรยีนได้รับรางวัลจากหนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาติด้านสร้างสรรค์งานศลิป์อย่างน้อย ๕ รางวลั 
ข้อมูลประกอบ 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่าข้ึนไปหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
ด้ำนที่ ๒  ด้ำนเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

ค ำอธิบำย 
สถานศึกษาก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ

โดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 

ประเด็นพิจำรณำที่ ๔.๑.๒ ระดับคุณภาพของเอกลักษณ์สถานศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน 

๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ตามบริบทของท้องถิ่น 
 ๒. สถานศึกษามีการด าเนินการครบตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม ที่ก าหนด 
 ๓. สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม โครงการ /กิจกรรม 
 ๔. สถานศึกษามีการประเมินโครงการ กิจกรรม โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

๕. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินรายด้านของมาตรฐาน 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนการประเมินของทุกประเด็น

พิจารณาในแต่ละด้าน 

พิจารณานระดับชาติ 

จ านวนประเมินประเด็นพิจารณาในแต่ละด้าน 
             คะแนนที่ได้ = 
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ส่วนที่ิ4 
รายงานผลการประเม นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ผลการประเม นเป็นรายมาตรฐาน 
มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.1ิความรู้ 
ประเด็นพ จารณา 1.1.1ิระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายว ชาของหลักสูตรศ ลปกรรม 

 

ผลการด าเน นงานิ 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการด าเน นงานิ: วิทยาลัยมีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน (1.1.1-01) ตามแนวทาง
การจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครู (1.1.1-02) ทั้ง 3 ภาควิชา พบว่า
ครูร้อยละ 75 มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ Active 
Learning และ รูปแบบ STEAM โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอนกับวิชาอ่ืนๆ ที่มีตัวชี้วัด/
จุดประสงค์ที่สอดคล้องกัน ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเชื่อมโยงให้เกิด
ความรู้ใหม่ มีการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้มีความครอบคลุมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะ ด้านพุทธพิสัย 
ด้านจิตวิสัย และด้านทักษะ/กระบวนการ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม ในสาระการเรียนรู้   
2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน 
ผลการด าเน นงานิ:ิหัวหน้าภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชามอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (1.1.1-03 ) 
รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการและตรวจ
บันทึกหลังสอน (1.1.1-04) โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการท าบันทึกหลังสอน ดังนี้ 
 

แนวปฏิบัติการบันทึกหลังสอน 

1. บันทึกหลังสอน 1 เล่ม ใช้บันทึกการสอน 1 รายวิชาต่อ 1 ห้องเรียน กรณีสอนรายวิชาเดียวกัน
หลายห้องเรียน ให้ครูผู้สอนท าบันทึกเพียง 1 เล่ม 

2. ให้ผู้สอนท าบันทึกหลังสอน 1 รายวิชา ให้ตรงกับแผนการสอนที่ส่งมาแล้ว ส าหรับภาคเรียนต่อไป
ให้ท าแผนการสอนและบันทึกหลังสอนในรายวิชาใหม่ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยท ามาแล้ว 

3. การบันทึก 
 3.1 กรอกรายละเอียดที่ปกหน้าตามแบบให้ครบถ้วน 
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3.2 กรอกลักษณะรายวิชา ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร และการก าหนดหน่วยการสอน/
รายการสอน 

3.3 ศึกษาตารางแสดงรายละเอียด เนื้อหาสาระในการสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรมในระหว่าง
การสอนเพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในระหว่างสอน 

3.4 เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้ครูผู้สอนบันทึกรายละเอียดเป็นล าดับให้ครบ 
 1)  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ให้ระบุเฉพาะหัวข้อที่สอนในครั้งนั้น 

 2)  กิจกรรม/วิธีการสอน ให้ระบุกิจกรรมวิธีการสอนของครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นล าดับ
ตลอดคาบเรียน 

3) สื่อการสอน ให้ระบุสื่อหลักท่ีใช้ประกอบการสอนในครั้งนั้น ๆ โดยระบุรายละเอียด
ประเภทสื่อที่ใช้ ชื่อเรื่องที่สอน ให้ชัดเจน หรือระบุแหล่งการเรียนรู้ที่มอบหมายให้
ผู้เรียนค้นคว้า 

4) สาระที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม หรือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ระบุสาระ              
ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ ใน
แต่ละครั้งว่าสอดแทรกในเรื่องอะไร อย่างไร 

 5)  การประเมินผลหลังสอน ให้ระบุวิธีที่ใช้ในการประเมินผล ในแต่ละครั้ง 
 6)  สมรรถนะที่ผู้เรียนที่ได ้ในกลุ่มวิชาสมรรถนะแกนกลางหรือกลุ่มวิชาสมรรถนะ

วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร 
7)  ผลการใช้แผนการสอนและปรับปรุงแผนการสอนให้ระบุผลที่เกิดข้ึนในการเรียนการ

สอนครั้งนั้น 
4. ในทุกสัปดาห์ผู้สอนส่งบันทึกหลังสอนให้หัวหน้ากลุ่มวิชา ให้ความเห็นแล้วรวบรวมส่งหัวหน้า

ภาควิชา 
5.  เมื่อสิ้นภาคเรียนให้ประเมินตนเอง ตามแบบ เพ่ือทราบสถานะของตนเอง และส่งให้หัวหน้า

ภาควิชา เสนอต่อผู้อ านวยการรับทราบต่อไป 
ในปีการศึกษา 2562 เริ่มการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ครูผู้สอน

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับปรุงบันทึกหลังสอนให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด   
3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนด าเนินการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการด าเน นงานิ:ิหัวหน้าภาควิชามอบหมายให้ครูที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึ้นไป(1.1.1-05) 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ด าเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบหรือแบบวัดผล กับ
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูทุกคนอย่างน้อย ๑ รายวิชา  

ตัวอย่าง 
แบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 2000-1301  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1  
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2562  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

………………………………………………………………………… 
สรุปผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ิลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความเหมาะสม
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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          +1    หมายถึง   แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                 0    หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                -1    หมายถึง   แน่ใจว่าข้อสอบไม่สามารถวัดได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

สูตรในการค านวณ 

N
R=IOC Σ

 

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
ผลการด าเน นงานิ:ิภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในภาควิชา (1.1.1-06) และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน(1.1.1-07) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง และจัดท ารายงานผลเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งผลการประเมินให้ครูผู้สอนรับทราบและน าไป
ปรับปรุงพัฒนา วิธีการสอน สื่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของครูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาควิชา
ศึกษาทั่วไป โดยใช้แบบประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดไว้ ๕ ด้าน ให้ผู้ประเมินตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ จาก Goolgle From ทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทุก
ด้าน เท่ากับ ๔.๒๒ อยู่ในระดับ มาก ดังนี้ 

ด้านคุณภาพการสอนของครู                      4.21        ระดับ มาก 
ด้านการวางแผนการสอน                          4.22        ระดับมาก    
ด้านกระบวนการเรียนการสอน                   4.21        ระดับ มาก 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้            4.21        ระดับมาก          
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                        4.22         ระดับ มาก 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) การระบุปัญหา 
(๒) การระบุวัตถุประสงค์ 
(๓) วิธีการด าเนินการ 
(๔) การเก็บข้อมูล 
(๕) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
ผลการด าเน นงานิ:ิหัวหน้าภาควิชามอบหมายให้ครูผู้มีความรู้ (1.1.1-08) เป็นที่ปรึกษา สนับสนุน 
ช่วยเหลือรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ด าเนินการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และมี
การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 รายการ ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการท าวิจัยในชั้นเรียนให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง 5 หัวข้อ และน าเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชา 
หัวหน้าภาควิชาสรุปรายงานต่อสถานศึกษา รูปแบบขั้นตอนงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน 
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ขั้นตอนที่ิ1 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน พิจารณาผลจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ขั้นตอนที่ิ2 ก าหนดวิธีการที่จะด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างมีเหตุผล โดยการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และน าหลักการที่ได้มาสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  
ขั้นตอนที่ิ๓ ด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนการด าเนินงานในการแก้ปัญหา กับกลุ่มผู้เรียนที่ต้องได้รับการ

แก้ปัญหา  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการท่ีได้ศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ิ4 วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล 
ขั้นตอนที่ิ5 เขียนรายงานการวิจัย ตามประเด็นที่ท าการวิจัย,ที่มาของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา

,เป้าหมายของการวิจัย,วิธีการหรือขั้นตอนส าคัญของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา ,ผลของการแก้ไขหรือ
พัฒนา,ข้อเสนอแนะ 

ในการประเมินคุณภาพของงานวิจัยของคร ู(1.1.1-09) บางส่วนยังท าวิจัยในชั้นเรียนไม่ครบ 5 หัวข้อ
และไม่ครบทุกรายวิชา 

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 4 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย () สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิิ  
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 
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หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 
1.1.1-01 ค าสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
1.1.1-02 แผนการจัดการเรียนรู้ของครู ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาดุริยาคศิลป์ ภาควิชาศึกษา

ทั่วไป จ านวน 52 รายวิชา 
1.1.1-03 บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน วิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์ศักยภาพ

ผู้เรียน แบบประเมินแบบทดสอบ ของ ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาศึกษาท่ัวไป ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1.1-04 บันทึกมอบหมายหน้าที่การนิเทศภายในภาควิชา 
1.1.1-05 บันทึกมอบหมายหน้าที่การตรวจประเมินแบบทดสอบของภาควิชา ทั้ง 3 ภาควิชา 
1.1.1-06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในภาควิชา 
1.1.1-07 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนของครู 
1.1.1-08 บันทึกมอบหมายผู้มีความรู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การท าวิจัยในชั้นเรียน 
1.1.1-09  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคร ูทั้ง 3 ภาควิชา  
 

 

มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.1ิความรู้ 
ประเด็นพ จารณา 1.1.2ิร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานว ชาชีพ 

ประเด็นการประเม น 

 
ร้อยละของผู้สอบผ่าน  = X 100  

 
ผลการด าเน นงานิไม่ประเมินในประเด็นการประเมินต่อไปนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ เสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.1ิความรู้ 
ประเด็นพ จารณา 1.1.3ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ด้านอาชีวศึกษา 

(Vocational National Educational) 

ประเด็นการประเม น 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา = X 100  
 
 
ผลการด าเน นงานิไม่มีการประเมินในประเด็นต่อไปนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 

จ านวนผู้สอบผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนผู้สอบผ่านมาตรฐานระดับชาติ 

จ านวนผู้เข้าเรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 
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มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.2ิทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ประเด็นพ จารณา 1.2.1ิระดับคุณภาพในการจัดก จกรรมเสร มหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและการ

ประยุกต์ใช้ 
 

ผลการด าเน นงานิิ 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท าแผนกิจกรรมด้านทักษะและการประยุกต์ใช้โดยก ากับดูแล 
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลการด าเน นงานิ:ิฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ   
(1.2.1-01) โดยมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานกิจกรรมนอกหลักสูตรและงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนรับผิดชอบก ากับติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
2. แผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ จะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
ผลการด าเน นงานิ:ิฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดกิจกรรมตามโครงสร้างตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาศิลปกรรม ในกลุ่มกิจกรรม เสริมหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน(1.2.1-02)  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางหรือสมรรถนะวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย และให้มีการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์
ตามแนวคิด STEAM กิจกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ส าหรับกิจกรรมนอก
หลักสูตรมอบหมายให้ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบิการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศรตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะแกนกลาง และด้านสมรรถนะวิชาชีพ(1.2.1-03) ได้แก่ 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีด าเนินการ 
1  โครงการพัฒนาศักยภาพและสง่เสริมให้นักเรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

  

-กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 5 มิ.ย.-21 ก.ค.62 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 26 ก.ค.62 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   
-กิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 3-6 ก.ย.62 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
3. โครงการศึกษาเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย 23 ก.พ.63 ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนต้นแบบ ต าบลป่าแฝก 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
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4. โครงการสร้างจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยมิติ
ทางวฒันธรรม 

  

-กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อตา้นทุจริต 24 ก.พ.2563 
29 ก.พ.2563 

-วิทยาลัยนาฏศลิปสุโขทัย 
-โรงเรียนเดินวัวราษฏ์รังสรรค์ 
อ าเภอ วังเจ้า จังหวัดตาก 

-ถนนคนเดิน จังหวัดสโุขทัย 
-กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

21 ม.ค.63 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

5. โครงการส่งเสรมิสมรรถนะทางกาย   
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาสภีายในระหว่างสี 3-4 ก.พ.63 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
6.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
29 พ.ย.62 พระราชวังบางปะอิน วัดพัญเชิง

และวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. โครงการวันส าคญั   
-กิจกรรมท าบญุตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่ 27 ธ.ค. 63 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 11 ม.ค.63 โรงเรียนบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย 
8.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 17 ม.ค.63 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีและ

โรงเรียนวินติศึกษาในพระ
ราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุร ี

9.โครงการวันวิชาการนาฏศิลป์ ดนตรี ครั้งท่ี ๑๙ 
-กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 
-กิจกรรมการแสดงทักษะทางวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 

21 ก.พ.63 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

3. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผลการด าเน นงานิ:ิมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.256๓ 
และรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นการท าโครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/
โครงการ (1.2.1-04 ถึง 1.2.1-12) รวบรวมรายงานส่งผู้อ านวยการวิทยาลัย 
4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมอบหมายงานนโยบายและแผน รับผิดชอบ ด าเนินการก าหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผล โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ ดังนี้ 

1.ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2.ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
3.ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผลทุกเดือน 
4.ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้อย่างคุ้มค่า ตรง

ตามวัตถุประสงค ์
5.ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
6.ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
7.การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับต่อกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม 
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งานติดตามและรายงานผล รวบรวมรายงานสรุปการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายงานให้สถาบันบัณฑิตทราบต่อไป (1.2.1-13 ถึง 1.2.1-15)   

 
5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมไปปรับปรุง 
แผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ผู้เรียน 
ผลการด าเน นงานิ:ิฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาประชุมคณะท างาน(1.2.1-16)ท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้วยกระบวนการ SWOT ANALYSIS  เพ่ือน าผล
การวิเคราะห์ไปพัฒนาการการท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม นักเรียนเสนอต่อสถานศึกษาผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะท างานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหา 
อุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา 

2. น าข้อมูลที่ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
3. คณะท างานจัดท าร่างแผนกิจกรรม/โครงการ นักเรียน จากข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. คณะท างานจัดท าน าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
5. น าส่งแผนต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย 
6. น าแผนมาจัดท าโครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยีย่ม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 
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หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 
1.2.1-01 โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  
              พ.ศ.2562 
1.2.1-02 บันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.2.1-03ิแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.2.1-04 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2560-2564 
1.2.1-05 รายงานโครงการวันวิชาการนาฏศิลป์ ดนตรี   
1.2.1-06 รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
1.2.1-07 รายงานโครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
1.2.1-08 รายงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.2.1-09 รายงานโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย 
1.2.1-10รายงานโครงการสร้างจิตส านึกให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
1.2.1-11 รายงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย 
1.2.1-12 รายงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2.1-13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
1.2.1-14 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1.2.1-15 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
1.2.1-16ิรายงานการประชุมคณะท างานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ิ 
 

 

ประเด็นการประเม น 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงใจที่มีต่อคุณภาพของส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 

สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได้  = X 100  

 
ผลการด าเน นงานิไม่มีการประเมินในประเด็นการประเมินต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
  

มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.2ิทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ประเด็นพ จารณา 1.2.2ิระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและ

การประยุกต์ใช้ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.3ิคุณธรรมิจร ยธรรมิและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประเด็นพ จารณา 1.3.1ิระดับคุณภาพในการจัดก จกรรมด้านคุณธรรมิจร ยธรรมิและคุณลักษณ์ที่

พึงประสงค์ 
 

ผลการด าเน นงานิิ 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท าแผนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ โดยก ากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลการด าเน นงานิ:ิฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รับผิดชอบการจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ  ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
(อ้างอิง 1.2.1-03-1.2.1-04) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มอบหมายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานคุณลักษระอันพึงประสงค์  ก ากับดูแลให้ผู้เรียน
แต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมจะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหา 
ดังต่อไปนี้ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ 
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามทบาท หน้าที่ของ 
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก     
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ครอบคลุมตามประเด็นเนื้อหาครบทุกด้าน ดังนี้ 

1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม น าสู่จิตอาสา  ประกอบด้วย  
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรมน านักเรียนเข้าค่ายธรรมะ จ านวน 2 วัน 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา เนื่องในวันส าคัญ 

2  โครงการเสริมและสร้างความรักความสามัคคี จิตส านึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ วันส าคัญของชาติ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับสถาบันชาติ 
- กิจกรรมวันคัญเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
- กิจกรรมวันเด็กประจ าปี 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมรับขวัญน้องคล้องขวัญพ่ี 

1.3 โครงการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ประกอบด้วยกิจกรรม 
- กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้าน หอพัก แหล่งมั่วสุม 
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- กิจกรรมศึกษาดูงานสถานบ าบัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและภัยร้ายจากเอดส์ 
- กิจกรรมนาฏศิลป์-ดนตรี กีฬา สันทนาการ ป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ ในชุมชน 
- กิจกรรมปรึกษาดูแลแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ 
- กิจกรรม ดูแล เยี่ยมบ้านนักเรียน 

1.4 โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 
- กิจกรรมพิธีสวดมนต์เย็น 
- กิจกรรมพิธีไหว้ครูสามัญ 
- กิจกรรมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ 

 1.5 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ประกอบด้วย 
- กิจกรรมให้ความรู้การอบรมวินัยจราจร 
- กิจกรรมให้ความรู้และทดสอบทักษะบนท้องถนน 

3. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนจัดกิจกรรม ตามที่ก าหนด 
ผลการด าเน นงานิ: วิทยาลัยมอบหมายให้แต่ละฝ่าย ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วัน โดยใช้แบบรายงานโครงการ นผ 03 
ตามล าดับ(อ้างอิง 1.2.1-13)   

แบบรายงานผลโครงการ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 ไตรมาสที่  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 
1.ช่ือโครงการ            
2.ผูร้ับผดิชอบโครงการ         จ านวน...........คน 
3.สนองเป้าประสงค์ข้อที่      ……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.สนองกลยุทธ์ที่               ……………………………………………………………………………………………………………………. 
5.สนองจุดเน้นด้าน/ข้อที่      …………………………………………………………………………………………………………………… 
6.งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร จ านวน ………………………… บาท   
                         เบิกจ่าย   จ านวน ..............................บาท 
                         คงเหลือ   จ านวน...............................บาท 
7.ระยะเวลาด าเนินการ ………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  (ระยะเวลาด าเนินการจริง จ านวน.................เดือน................วัน) 
8. วัตถุประสงค์   

9.  เป้าหมาย 
 9.1 เชิงปรมิาณ 
          9.2 เชิงคุณภาพ 
10. วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นข้ันตอนว่าท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 
11.ผลการด าเนินกิจกรรม (สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินการตามข้อ 10 พร้อมแนบไฟลร์ูปประกอบ  ถ้ามี ) 
12.การประเมินผล  

12.1 เชิงปริมาณ 
12.2 เชิงคุณภาพ    
13.ปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
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4. สถานศึกษามีการประเมินผล กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
ผลการด าเน นงานิ:ิคณะท างานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ติดตามให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายให้ข้อเสนอแนะ และน าเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวข้อง โดยมีแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2.ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
3.ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผลทุกเดือน 
4.ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้อย่างคุ้มค่า ตรง

ตามวัตถุประสงค ์
5.ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
6.ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
7.การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับต่อกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมิน กิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมไปปรับปรุง 
แผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการด าเน นงานิ:ิคณะท างานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา น าผลการประเมิน
กิจกรรม/โครงการ ท าการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ SWOT ANALYSIS  เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนาการการท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา เสนอผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารต่อไป (อ้างอิง 1.2.1-16ิ) ิ 

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย () สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ระดับคุณภาพิิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 

อ้างอิง 1.2.1-02 แผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
อ้างอิง 1.2.1-03ิแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
อ้างอิง 1.2.1-13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
อ้างอิง 1.2.1-16ิรายงานการประชุมคณะท างานฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ิ 
 

มาตรฐาน 1ิิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้าน 1.3ิคุณธรรมิจร ยธรรมิและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประเด็นพ จารณา 1.3.2ิระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรมิ

จร ยธรรมิและคุณลักษณ์ที่พึงปะสงค์ 

ประเด็นการประเม น 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงใจที่มีต่อคุณภาพของส าเร็จการศึกษาด้านด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ 

สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได้  = X 100  

 
ผลการด าเน นงานิไม่มีการประเมินในประเด็นการประเมินต่อไปนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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สรุปจุดเด่นิจุดที่ควรพัฒนาิแนวทางการพัฒนาิมาตรฐานที่ิ1 

จุดเด่น 
 ๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีทักษะ ความรู้สามารถทางวิชาชีพ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 ๒  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีความรักความ
ศรัทธาในวิชาชีพ 

๓ ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีจิตสังคมและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๔ ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาม มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่   

จุดทีค่วรพัฒนำ 
๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารในชีวิตจริง โดยจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา พูดคุยกับชาวต่างชาติโดยตรง เนื่องจากมีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก มีชาวต่างชาติเข้าท่องเที่ยวอยู่เป็นประจ า สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

๒ สนับสนุนให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการสร้างนวัตกรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี ที่มี
คุณค่าต่อตนเอง ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน เช่น การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ การใช้โปรแกรมช่วยใน
การแต่งเพลง เขียนโน้ต จนเกิดผลงานสร้างสรรค์ชุดใหม่และเผยแพร่สู่ชุมชน 

๓ สร้างความตระหนักถึงหลักโภชนาการ ให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
มากกว่าที่ชอบหรือรสชาติ และเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  คัดแยกผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ 
เบาหวาน ความดัน เข้ากิจกรรมลดอ้วนลดโรค เพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑ จัดค่ายวิชาการทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่า ๑ ภาษา และจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษาโดยตรง  

๒ อบรมให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นให้กับผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ใน การคิด
ค านวณ การวิเคราะห์งาน เพ่ือพัฒนางาน  

๓ จัดตั้งกลุ่มหรือชมรม ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความสนใจด้านภาษา เทคโนโลยี เพ่ือเป็นแหล่งความรู้
ให้กับผู้เรียนที่สนใจ 
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มาตรฐาน 2.ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม 
ด้าน 2.1ิหลักสูตรศ ลปกรรม 
ประเด็นพ จารณา 2.1.1ิระดับคุณภาพของหลักสูตรศ ลปกรรม 

 

ผลการด าเน นงานิปานกลาง 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากร ชุมชน สถาน 
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสมรรถนะนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (2.1.1-01) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2553) พระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพ่ือผลิตก าลังคนที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ทั้งไทยและสากล ตลอดจนศิลปะการแสดงและ
ดนตรีพ้ืนบ้าน ในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ ตลอดจนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีการพัฒนาหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จากความร่วมมือของวิทยากรจากคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ผู้บริหารและครูอาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีประกาศใช้หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2562 ตามค าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ 189/2562  ลงวันที่ 24  มีนาคม พ.ศ.2562 เริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน ๖ สาขาวิชา 
ได้แก่ 

1.สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน 
2. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 
3. สาขาวิชาปี่พาทย์ 
4 สาขาวิชาเครื่องสายไทย 
5. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย 
6. สาขาวิชาดุริยางค์สากล 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือและวัดผลหลักสูตร วันที่ 2-5  

สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ (2.1.1-02) และเข้าร่วมประชุมการทางไกล
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่งทั่วไปในการจัดท าเกณฑ์และเครื่องมือการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 (2.1.1-03)  
2 .สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามีการใช้หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยมีการใช้หลักสูตร ได้ดังนี้  

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง การด าเนินการใช้การบูรณาการสอนผสมผสานเนื้อหาสาระของแต่
ละกลุ่มวิชา โดยใช้รูปแบการสอน Active Learning และ รูปแบบ STEAM  โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ  

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้พิจารณาความสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนมาก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ด าเนินการให้มีการเปิดวิชาเลือกเสรีที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาขาวิชา  
3. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัย เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานประเมินการใช้หลักสูตร โดยก าหนดให้มีการประเมินการใช้
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 และให้น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์มุง่หมายในการประเมิน 
 2. ก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
3. การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีม่ีความเชื่อถือได้และมีความเที่ยงตรงสูง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
5. วิเคราะห์ข้อมูล เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมินที่บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรมีคุณภาพ

หรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก 
7. น าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

4. สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียน ความเหมาะสมของรายวิชา เนื้อหาวิชาและการวัดผล
ประเมินผล ของหลักสูตร 
ผลการด าเน นงานิ:ิวางแผนด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
5. สถานศึกษาน าผลการประเมินหลักสูตร ในข้อ 3 และ 4 มาพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ 
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผลการด าเน นงานิ:ิวางแผนด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 2 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย (  ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย () ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิ 
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ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

 
หลักฐานเอกสารอ้างอ งิ 

2.1.1-01  หลักสูตรนาฏดุรยิางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภท
วิชาศิลปกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2.1.1-02 รายงานไปราชเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือและวัดผลหลักสูตร 
2.1.1-03 รายงานการประชุมทางไกล เรื่องการจัดท าเกณฑ์และเครื่องมือการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
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ผลการด าเน นงานิ 
 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนครูทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนทั้งหมดตาม 
เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทงานทั่วไป โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประสาน
ภาควิชาทั้ง 3 ภาควิชา ส ารวจอัตราก าลังของครูผู้สอนและเสนอขอจ้างบุคลากรภายนอกเป็นครูสอนพิเศษ
รายชั่วโมง(2.2.1-01) โดยผา่นความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารและเสนอขออนุมัติจ้างต่อสถาบันบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อวิทยาลัยด าเนินการออกค าสั่งจ้างต่อไป(2.2.1-02) โดยวิเคราะห์ให้มีจ านวนครู
ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลง
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗โดยใช้สูตรการค านวณ T=GC     การค านวนณเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังใน
สถานศึกษา แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้                          L 
                           

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ได้แก่ 
กลุ่มวิชาภาษาไทย จ านวน 2 คน 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 คน 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  เกษียณอายุราชการ มีการจ้างวิทยากรภายนอกมาสอนพิเศษรายชั่วโมง  
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จ านวน 3 คน 
กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   มีการจ้างวิทยากรจากภายนอกมาสอนพิเศษรายชั่วโมง 

T = จ านวนครูผู้สอนต้องท าหน้าที่สอน 
G = จ านวนห้องเรียนที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบ 14 ห้องเรียน  
C=  จ านวนชั่วโมงท่ีนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรรายวิชาสามัญ  7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
L=  จ านวนชั่วโมงสอนของครู 1 คน เท่ากับ 18 ชั่วโมง 
จากการค านวณ จ านวนครูตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คน วิทยาลัยมีครูประจ าการในหมวดวิชาสมรรถนะ
แกนกลางทั้งหมด จ านวน 8 คน เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานแต่ไม่ครบตามกลุ่มวิชา 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
สาขาวิชานาฏศิลป์โขน จ านวน 6 คน 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละคร จ านวน 10 คน 
สาขาวิชาปี่พาทย์ จ านวน 5 คน 
สาขาวิชาเครื่องสายไทย จ านวน 4 คน 
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย จ านวน 2 คน 
สาขาวิชาดุริยางค์สากล จ านวน 4 คน  

T = จ านวนครูผู้สอนต้องท าหน้าที่สอน 
G = จ านวนห้องเรียนที่ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบ 14 ห้องเรียน  

มาตรฐาน 2.ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม 
ด้าน 2.2ิการจัดการเรียนการสอนศ ลปกรรม 
ประเด็นพ จารณา 2.2.1ิระดับคุณภาพในการบร หารจัดการด้านบุคลากร 
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C=  จ านวนชั่วโมงท่ีนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรรายวิชาสามัญ  21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
L=  จ านวนชั่วโมงสอนของครู 1 คน เท่ากับ 15 ชั่วโมง 
จากการค านวณ จ านวนครูตามเกณฑ์ เท่ากับ 19 คน วิทยาลัยมีครูสอนหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพทั้งหมด
31 คน เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีครูครบทุกสาขาวิชา  
 
2.สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน 
ผลการด าเน นงานิ:ิิ วิทยาลยัมีการเสนอขอกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง ครู โดยวิเคราะห์จากความต้องการ
ของภาควิชาและความขาดแคลนของครูในสาขาวิชาตามวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีการรับย้าย/สอบบรรจุ ท าให้ครูแต่ละรายวิชา
ทุกคนมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอน (2.2.1-03)  

วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมครูทุกสาขาวิชา ได้รับการอบรมพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2.2.1-04) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาและการจัดท าองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ใน
รูปแบบดิจิทัล (2.2.1-05) 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาส่งเสริมด้านดนตรีนาฏศิลป์ 
(2.2.1-06) 

ครูผู้สอนในรายวิชาทุกกลุ่มวิชา ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ร้อยละ 80 
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษาฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
และเป็นหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาหรือสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับรองหรือองค์ความรู้ใหม่
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี โดยจัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM ประกอบด้วย 
(2.2.1-07) 

      1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM วันที่ 22-23  
มิถุนายน 2562 ณ ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน12 ชั่วโม 

2. กิจกรรมออกแบบแผนการเรียนรู้ รูปแบบ STEAM วันที่ 24-25  สิงหาคม 2562         
ณ โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย 

มีครูเข้ารับการอบรม ร้อยละ 98.7 ของผู้สอนทั้งหมด  
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมอบให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ
จัดท าภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อด าเนินการสอบ/รับโอน
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ต่อไป ให้มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
(2.2.1-08) เป็นไปตามสูตรการค านวณ     P=   aG+b 
                                                            30 
P =  จ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา 
a =  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา มีค่าเท่ากับ 8.5  
G =  จ านวนห้องเรียน 
b =  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 24.5 
30 = จ านวนชัว่โมงปฏิบัติในหนึ่งสัปดาห์ 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่นับรวมบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ดังนี้ 

ครูแนะแนว                  จ านวน 1 คน 
ครูคอมพิวเตอร์             จ านวน 1 คน 
ครูบรรณารักษ์              จ านวน 1 คน 
ครูวัดผลการศึกษา          จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา    จ านวน 1 คน 
 จากจ านวนอัตราก าลังที่ท าหน้าที่สนับสนุนการสอนในสถานศึกษาที่ค านวณได้ เท่ากับ 4.78 

ปัจจุบันวิทยาลัยมีบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน จ านวน 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
คัดเลือกจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก(2.2.1-09) ดังนี้ 

1. โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เสนอบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือก จ านวน ๒ คน ไม่ได้รับการคัดเลือก 

2. การสรรหาครูดี สกสค.จงหวักสุโขทัย ของส านักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย เสนอบุคลากรเข้ารับ
การคัดเลือกจ านวน 2 คน ได้รับการคัดเลือก 2 คน 

3. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ไม่มีผู้ประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือก 
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก จ านวน 42 คน ได้รับการคัดเลือก จ านวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.76 ต่ ากว่าร้อยละ 5 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 4 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ระดับคุณภาพิิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

 
หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 

2.2.1-01 บันทึกขออนุมัติจ้างบุคลคลภายนอกเป็นครูสอนพิเศษรายชั่วโมง 
2.2.1-02 ค าสั่งจ้างบุคคลภายนอกเป็นครูพิเศษรายชั่วโมง 
2.2.1-03 บันทึกรายงานข้อมูลครูผู้สอนในรายวิชาเอกแต่ละสาขา หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2.2.1-04 รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
2.2.1-05  รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาและการจัดท าองค์ความรู้เพ่ือ

เผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล 
2.2.1-06. รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาส่งเสริมด้านดนตรี

นาฏศิลป์ 
2.2.1-07 รายงานโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบSTEAM 
2.2.1-08 บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน 
2.2.1-09 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกบุคลากร  
ิิ 
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มาตรฐาน 2.ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม 
ด้าน 2.3 การบร หารจัดการ 
ประเด็นพ จารณา 2.3.1ิระดับคุณภาพในการบร หารจัดการด้านสภาพแวดล้อมภูม ทัศน์ิอาคาริ

สถานที่ิด้านครุภัณฑ์ิเทคโนโลยีสารสนเทศิและงบประมาณ 
 

ผลการด าเน นงานิ 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ของสถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมอบหมายให้งานแผนและนโยบายด าเนินการจัดท าแผนค าของบประมาณ
และขออนุมัติแผนต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาอาคารสถาน ทั้งแผน
ระยะยาวและแผนระยะสั้น (2.3.1-01) ท าวิทยาลัยมีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา เช่น มี
อาคารวิทยบริการส าหรับการจัดการศึกษาปริญญาตรี  ส านักงานผู้อ านวยการ พร้อมห้องประชุมและเวที
จัดการแสดง มีห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย ห้องปฏิบัติการดุริยางค์ไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้อง
บันทึกเสียง มีการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ส าหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ สร้างรั้วและปรับปรุงสาธารณูปโภค เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการศึกษา ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารสังคีตศาลา 
ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์สู่ชุมชน จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (2.3.1-02) มีการจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ จ านวน ๑๐๘ 
ตัว มีการจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอาคารและหอพัก จ้างเหมาคนสวนดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ(2.3.1-
03) มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีสื่อ
ทัศนูปกรณ์ในการผลิตสื่อและห้องบันทึกเสียง บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โสตทัศศึกษา ให้บริการทางการศึกษา
และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(2.3.1-04)  
2. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาวิทยาลัย ในการพัฒนาและปรับปรุง 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย  
ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิง 2.2.1-02,2.2.1-04) ดังนี้ 

1. ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ  1 งาน งบประมาณ  6,600,000บาท   
2. สร้างคันคอนกรีตรอบสระน้ าพร้อมภูมิทัศน์ ๑ งาน งบประมาณ 5,500,000 บาท  
3. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ 

8,000,000 บาท 
4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ๑ งาน งบประมาณ 147,232 บาท 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารวิทยบริการ ๑ งาน งบประมาณ 485,000 บาท 
6. ชุดเครื่องเสียงส าหรับใช้จัดการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง  1 ชุด งบประมาณ 470,000 บาท 
7. ระบบไฟส าหรับเวทีกลางแจ้ง 1 ชุด งบประมาณ 300,000 บาท 
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8. บอร์ดอิเล็กทรอนิก   2 เครื่อง งบประมาณ 440,000 บาท 
9. ไมค์ประชุมระบบอะนาล็อก จ านวน 16 ตัว งบประมาณ 49,600 บาท 
10.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 131 เครื่อง งบประมาณ 2,454,000 บาท 
11. ติดตั้งระบบ WiFi intenet  อาคารวิทยบริการ 1 งาน งบประมาณ 164,673 บาท   

3. สถานศึกษามีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีความ 
ปลอดภัยในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเน นงานิ:ิงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยงานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลในการจัดซื้อ วัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปรงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับ
การอนุมัติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดท าทะเบียนคุมการรับและส่งมอบ ให้ผู้รับผิดชอบน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและดูแลรักษา งานอาคารสถานที่ ด าเนินการส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในอาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563  
มีการจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
(อ้างอิง 2.2.1-02,2.2.1-04) 

1 ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย สาขานาฏศิลป์โขน สาขานาฏศิลป์ละคร 37 รายการ งบประมาณ 
3885300 บาท  

2. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย และสากล 10 รายการ งบประมาณ 480,000 บาท 
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี 4 เครื่อง  งบประมาณ 106,000 บาท 
4. เครื่องขยายเสียงช่วยสอน จ านวน 6 เครื่อง งบประมาณ 54,570 บาท 
6. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ 2 ชุด งบประมาณ 27,800 บาท 
7. เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล 1 ตัว งบประมาณ 42,500 บาท 

4. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้ประโยชน์จากการให้บริการ 
ด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเน นงานิ : งานอาคารสถานที่ จัดท าบันทึกการขอใช้อาคาร แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบอาคารเรียนบันทึกรายงานต่อผู้บริหารประจ าทุกวัน มีการขอใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ และ
ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสารสนเทศิได้แก่ (2.3.1-05) 

1. อาคารรักษ์ศิลป์ไทย ใช้แสดงผลงานกลุ่มสาระวิชาชีพ และจัดอบรมให้ความรู้ และให้บริการแก่
ชุมชน  

2. ห้องประชุมเทวีศรีสัชนาลัย ใช้ในการประชุม จัดอบรม และแสดงผลงานการแสดงในรายวิชา
กลุ่มสาระวิชาชีพ 

3. อาคารโรงอาหาร ใช้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน จัดกิจกรรมในวันส าคัญ จัดกิจกรรม
การแข่งขันประกวดร้องเพลง 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้จัดการเรียนการสอน จัดอบรมความรู้ให้แก่บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ด้านการใช้โปรแกรม สื่อดิจิทัล 

5. ห้องบันทึกเสียง ให้บริการบันทึกเสียงสื่อการสอน การบริการแก่บุคคลภายนอก 
6. อาคารอเนกประสงค์ ใช้จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสต่างๆ 
7. เครื่องแต่งกาย โขน-ละคร ให้บริการจัดการแสดง การท ากิจกรรม ทั้งแบบุคลภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  
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8. เครื่องเสียงเทคนิคเวที  ให้บริการจัดการแสดงทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3.51 และน าผลประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาปรับปรุง 
ผลการด าเน นงานิ:ิในปีการศึกษา 2562 งานอาคารสถานที่ยังไม่ได้ด าเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งมีการวางแผนที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
 

 
การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 4 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย ( ) สูงกว่าเป้าหมาย () เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 
 
 

หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 
2.3.1-01 แผนพัฒนาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Master Plan 
2.3.1-02 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครุภัณฑ์ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
2.3.1-03 บันทึกการจ้างลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 
2.3.1-04 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 
2.3.1-05 บันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการด าเน นงานิ 
ประเด็นการประเม น 
1 ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง

ถูกต้อง 
ผลการด าเน นงานิ:ิมีการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาชั้นน า ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ เป็นที่ยอมรับระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย ระยะ ๔ ปี ( ๒๕๖๒-๒๕๖๕ )และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้แถลงนโยบายต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ด้าน และแถลงต่อที่ประชุม
บุคลากรของวิทยาลัย (2.4.1-01) ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทย แลนด์ ๔.๐   

๒. ด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. ด้านการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  

4. ด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

5. ด้านการพัฒนาองค์การให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน าด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ใน
ระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับชาติ บนฐานการบริหารจัดการตาม หลักธรรมมาภิบาล  

ซึ่งนโยบายทั้ง 5 ด้านสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีความสามารถในการสื่อสารให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและผู้เรียน 
ได้รู้และเข้าใจในนโยบายส าคัญที่หน่วยงานตันสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
ผลการด าเน นงานิ:ิผู้อ านวยการมีการสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เรียนเข้าใจใน
นโยบายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. จัดประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดนโยบายส าคัญ ที่ได้จากการประชุมผู้บริหารของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และรายงานความคืบหน้าของการการด าเนินงานตามนโยบาย ทุกเดือน (2.4.1-02)  

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน ได้รับทราบนโยบายและผลการด าเนินงานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย จัดประชุมผู้ปกครอง 1 ครั้ง/ภาคเรียน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ติดประกาศในสถาน
ต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียล (2.4.1-03)  

๓. จัดโครงการ กิจกรรม ที่ตอบสนองนโยบายส าคัญของสถาบัน เช่น กิจกรรมรณรงค์ค่านิยม
องค์กร กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือผู้พิการและด้อยโอกาส 
3. ผู้อ านวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและผู้เรียน มีส่วนร่วมการก าหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ผลการด าเน นงานิ:ิมีการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตามพันธกิจ     
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน ดังนี้  

มาตรฐาน 2.ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม 
ด้าน 2.4ิการน านโยบายสู่การปฏ บัต  
ประเด็นพ จารณา 2.4.1ิระดับคุณภาพในการด าเน นการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย (2.4.1-04) 

2. ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติด าเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ 
3. งานนโยบายและแผน ติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ทุกไตรมาส 
4. งานรายงานและติดตามผล ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม/

โครงการแล้ว ภายใน 15 วัน ต่อผู้บริหารตามล าดับ    
4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
ผลการด าเน นงานิ:ิผู้อ านวยการมอบหมายให้งานแผนงานและนโยบาย งานติดตามรายงานผล ด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรม/โครงการที่อยู่ใยแผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานผลทุกไตร โดยใช้วงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA ยกระดับของค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น  
(2.4.1-05) 
5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและก าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
ผลการด าเน นงานิ:ิผู้อ านวยการมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้วยกระบวนการประเมินในด้านต่าง ๆ 
ครอบคลุมทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่ก าหนด ยึดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและการมีส่วนร่วม ภายใต้การสังเกต การบันทึก ประเมินตามล าดับชั้น โดยอยู่บน
พ้ืนฐานและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสถานศึกษา น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบท างาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน
กลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ( 2.4.1-06) โดยใช้
กระบวนการ SWOT Analysis และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงในการบริหารงานใน
ทุกด้าน 

 
การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย () สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

ระดับคุณภาพิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

 
หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 

2.4.1-01 บันทึกรายงานการประชุมแถลงนโยบายของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
2.4.1-02 บันทึกรายงานกาประชุมบุคลากรประจ าวิทยาลัย 
2.4.1-03 ข่าวประชาสัมพันธ์   
2.4.1-04 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
2.4.1-05 รายงานผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
2.4.1-06 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

มาตรฐาน 2.ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม 
ด้าน 2.4ิการน านโยบายสู่การปฏ บัต  
ประเด็นพ จารณา 2.4.2ิระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบร หารจัดการศึกษา 

 

ผลการด าเน นงานิิดีเล ศ 
ประเด็นการประเม น 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากร ความร่วมมือ 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ระดมทรัพยากรและความร่วมมือกับชุมชน ได้แก่ 

1. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีการท าโครงการร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ในการสนับสนุนงบประมาณการแสดงเพ่ือการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เชิง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ (2.4.2-01)  

2. กิจกรรมเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนได้แก่ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (2.4.2-02)  

3. การขอสนับสนุนทุนการศึกษา จากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและในสถานศึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส (2.4.2-03)    
         ตามหลักสูตรนาฏดริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเวทีสังคีตศาลา เพ่ือผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเริ่มด าเนินการก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วิทยาลัยมีการวางแผนที่จะใช้เวทีสังคีตศาลาเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2563 (2.4.2-04) 
2.สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด 
การศึกษา การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพการศึกษาดูงาน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง 
ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามีการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม ในการเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาการ ได้แก่ 

- การท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย จัดการแสดงประกอบ แสงเสียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 9 ครั้ง/ปี  

- สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนการแสดงดนตรีจีนประเพณีแห่จ้าว ประจ าปี จ านวน 
40  คน/ครั้ง 

 - มีการสร้างชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรม จ านวน 5 ชุมชน มีนักเรียนเข้าร่วมในการจัด
กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

ปัจจุบันสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และบุคคล ในการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการแสดงเผยแพร่ อนุรักษ์วัฒนธรรม ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ทุกคน จ านวนไม่น้อยกว่า 25 แหล่ง เฉลี่ยต่อนักเรียน ไม่เกิน 40 คนต่อ
แหล่ง (2.4.2-05)  
3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามีการเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (2.4.2-06) และมีการจ้างบุคคลภายนอกเป็นครูพิเศษทางการศึกษา สอนในกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน และ
กลุ่มวิชาชีพ จ านวน 11 ราย ในสาขาวิชา ต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา 
เครื่องสาย ปี่พาทย์ ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทยโขน (2.4.2-07)    
4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียน 50 คน 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงาน ชุมชน ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 103 คน ได้รับทุนการศึกษา 11 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ทุนต่อ
นักเรียน 10 คน (2.4.2-08)  
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
ผลการด าเน นงานิ:ิมีชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษามากกว่า 5 รายการ(2.4.2-09) ได้แก่ 

1. เทศบาลต าบลบ้านกล้วย ให้การสนับสนุนการดูแลก าจัดขยะ และถังสูงส าหรับเก็บน้ า 
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแสดงเพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งาน

ประเพณีของจังหวัดสุโขทัย  
4. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

หรือ อพท สนับสนุนงบประมาณการสร้างสรรค์ชุดการแสดง เมืองสร้างสรรค์ 
5. ชมรมศิษย์เกา่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สนับสนุนทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
6. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงาน สมาคมในจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนทุนการศึกษาและวัสดุ 

อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมในสถานศึกษา  
 
 
 
 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย () สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย (  ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 

ระดับคุณภาพิิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 
2.4.2-01 แผนงานอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
2.4.2-02 รายงานโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.4.2-03 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุน 
2.4.2-04 รายงานการก่อสร้างเวทีสังคีตศาลา 
2.4.2-05 รายงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
2.4.2-06 หนังสือเชิญเป็นวทิยากร 
2.4.2-07 บันทึกขอจ้างครูพิเศษรายชั่วโมง 
2.4.2-08 บันทึกรายงานผู้มอบทุนการศึกษา 
2.4.2-09 บันทึกหลักฐาน/ภาพถ่าย แสดงการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน 

สรุปจุดเด่นิจุดที่ควรพัฒนาิแนวทางการพัฒนาิมาตรฐานที่ิ2 

จุดเด่น 
1.ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ และมีจ านวนเพียงพอในการจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษามีแผนแม่บทในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ท าให้สถานศึกษามีภูมิทัศน์สวยงาน เหมาะ

กับการจัดการเรียนรู้ 
3. หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันสอดคล้องกับการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 20 และไทยแลนด์ 4.0  
4. การบริหารจัดการสถานศึกษา ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

จุดควรพัฒนา 

1. การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียน ต้องด าเนินการให้ทันท่วงที มี
ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการ รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน โดยท าข้อตกลงร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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มาตรฐาน 3.ิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้าน 3.1ิด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นพ จารณา 3.1.1ิระดับคุณภาพการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ผลการด าเน นงานิ 
ประเด็นการประเม น 
1.สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ โดยงานบริการวิชาการรับผิดชอบในการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการ(3.1.1-01) และแผนการจัดการองค์ความรู้ (3.1.1-01) มีการปฏิบัติตามแผน 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (3.1.1-03) ได้แก่ 

1. โครงการสืบสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ 30,000 บาท 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาศักยภาพ พัฒนาส่งเสริมด้านดนตรีนาฏศิลป์ 

งบประมาณ 50,000 บาท 
3. โครงการสร้างสรรค์ชุดการแสดง งบประมาณ 200,000 บาท 
4. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน งบประมาณ 

200,000 บาท 
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์ดนตรีส าหรับผู้พิการ งบประมาณ 150,00บาท 
6. โครงการการให้บริการจัดการแสดงบรรเลงและการขับร้องเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้าน

นาฏศลิป์ ดนตรี เพ่ือสร้างรายได้ งบประมาณ 150,000 บาท 
2. สถานศึกษาสร้างจ านวนเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมกับบุคคล ชุมชน และ 
องค์กรต่าง ๆ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่ายต่อปี 
ผลการด า เน น งาน ิ : ิ วิ ทย าลั ย มี ก า รท า ข้ อตกลง  MOU (Memorandum of Understanding)           
(3.1.1-04) เป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือกับ จ านวน 2 แห่ง คือโรงเรียนวัดท่าช้าง และโรงเรียน
บ้านกล้วย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง
สื่อโซเชียล เว็ปไซด์  เฟสบุ๊กของวิทยาลัย  และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (3.1.1-05)  
3 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 
2 แห่ง 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยสนับสนุนด้านทรัพยากร ในการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา(3.1.1-06) ดังนี้ 

1. ห้องเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรี ส าหรับให้บริการทางวิชาการ  
2. ห้องบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ความรู้  
3. หอประชุมพร้อมเวทีการแสดงส าหรับให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงผล

งานในสาขาวิชา เวทีสังคีตศาลา ส าหรับการเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีสู่สายตา
ประชาชน 

4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับให้บริการนักเรียน จ านวน  40 เครื่อง 
5. ห้องสมุด พร้อมระบบสืบค้นข้อมูล 
6. ห้องเรียนพร้อมสมาร์ททีวี 14 ห้องเรียน 
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4. สถานศึกษามีผลการประเมินแหล่งการเรียนรู้และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตั้งแต่ 3.51 ขึ้น 
ผลการด าเน นงานิ:ิงานบริการทางวิชาการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ ที่มาขอใช้บริการโดยใช้แบบสอบถาม ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ทุกรายการ(3.1.1-07) 
5. น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ผลการด าเน นงานิ:ิยังไม่มีการประชุมน าผลจากการประเมินมาพัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการ
เสนอต่อผู้บริหารหริอสาธารณชน ที่เป็นรูปแบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติหรือแผนงานที่ชัดเจน  

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4  

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 4 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย () สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

 
หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 

3.1.1-01 แผนบริการทางวิชาการ 
3.1.1-02 แผนจัดการองค์ความรู้ 
3.1.1-03 รายงานการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการ 
3.1.1-04 บันทึกข้อตกลง MOU (Memorandum of Understanding) 
3.1.1-05 องค์ความรู้ บทความท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
3.1.1-06 บันทึกข้อมูลการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.1.1-07 บันทึกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
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มาตรฐาน 3.ิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้าน 3.2ิด้านนวัตกรรมิงานสร้างสรรค์และงานว จัย 
ประเด็นพ จารณา 3.2.1ิระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ิผลงานว ชาการิว ชาชีพการเผยแพร่และ

น าเสนอผลงานิด้านนวัตกรรมงานว จัยิและงานสร้างสรรค์ 
 

ผลการด าเน นงานิยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษามีแผนงาน กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีการพัฒนาผลงาน 
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ 
ผลการด าเน นงานิ:ิมีแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(3.2.1-01) ได้ก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนา ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพ่ือผลผลิต
งานชิ้นใหม่ กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม หรือการต่อยอดผลงาน กลยุทธ์ที่ 
๔ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ นานาชาติ 
2. สถานศึกษามีผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ โดยครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของครู 
ทั้งหมดและผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์(3.2.1-02) ที่ได้รับทุนในการวิจัย ดังนี้  

1. โครงการงานสร้างสรรค์ เรื่อง อินทกะอสุรบาล นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์จากคติความเชื่อเรื่อง
ยักษ์ในพระพุทธศาสนา โดยนายเจษฎา เนตรพลับ 

2. โครงงานการสร้างสรรค์ เรื่อง ท าขวัญควาย โดยนางสาวชิสา ภูจอมจิตร 
3. โครงงานการสร้างสรรค์ เรื่อง นบพระบาทลักษณ์ โดยนายภุมรินทร์  มณีวงษ์ 
 

3 สถานศึกษามีแนวทางน าเสนอผลงาน กิจกรรม/โครงการ ผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ ของครูและผู้เรียน สู่สาธารณชนและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมีการด าเนินงาน (3.2.1-03)ดังนี้ิ 

1. จัดท าโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   
2. ด าเนินการจดสิทธิบัตรผลงาน  ส่งบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีการ

รับรอง  
3. เผยแพร่ผลงาน ผ่านเว็ปไซด์  น าเสนอผลงานผ่านเวทีทางวิชาการในระดับชาติ จัดการแสดง

เผยแพร่สู่สาธารณชน ในปีการศึกษา 2562 มีผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดง  ศรีสวายะ 
4. จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่ได้ท าข้อตกลง เพ่ือให้ชุมชน

สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้    
4. สถานศึกษามีการประเมินผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการของครูและผู้เรียน 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ(3.2.1-04) เพ่ือด าเนินการ พิจารณาเสนอหัวข้อ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ที่เพ่ือขอรับทุนสนับสนุน ทั้งทุนภายในและทุนภายนอก เสนอผ่านความเห็นชอบ
จากผู้อ านวยการ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญารับทุน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่
สาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ 
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การตรวจประเมินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูผู้ส อน ภาควิชามอบหมายให้
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา เป็นผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินผลงานของนักเรียน ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เป็นผู้พิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วม วิพากย์ผลงาน 
5. ครูและผู้เรียน ได้รับสนับสนุนหรือได้รับรางวัล ผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย หรือผลงานวิชาการ  
จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 
ผลการด าเน นงานิ:ิวิทยาลัยสนับสนุนให้ครูฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น
การประกวดวงดนตรีร่วมสมัย การประกวดการแสดงพ้ืนบ้าน การแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนักเรียนได้รับรางวัลในรายการต่อไปนี้ 

-การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 17  มกราคม 2563  มี
สถานศึกษาเข้าร่วม จ านวน 12 แห่ง ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการต่อไปนี้ (3.2.1-05)  

- การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
- ตัดต่อคลิปวีดีโอ 
- เทคนิคผสมวาดภาพระบายสี 
- คณิตคิดเร็ว 
- พูดภาษาอังกฤษ 
- เล่านิทานคุณธรรม 
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 

- ทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(3.2.1-06) 
         - ได้รับรางวัล ด้านดนตรีไทย จ านวน 1 รางวัล  

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย (  ) สูงกว่าเป้าหมาย () เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิยอดเยี่ยม 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 
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หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 
3.2.1-01 แผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.2.1-02 หนังสือสัญญารับทุน 
3.2.1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการเสนอขอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 
3.2.1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
3.2.1-05 รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3.2.1-06 ประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัลมูลนิธิมนตรี ตราโมท 

 
สรุปจุดเด่นิจุดที่ควรพัฒนาิแนวทางการพัฒนาิมาตรฐานที่3 

จุดเด่น 
1. มีการสนับสนุนทุนให้กับครู บุคลากรและผู้เรียน ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่อง  
2. มีการท างานอย่างเป็นระบบ ที่น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน มีการถ่ายทอดและ

ต่อยอดความรู้สู่ชุมชน ในรูปแบบของการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน 

ตรงตามสาขาวิชา 

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง  
2. ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรการสร้างผลงานทางวิชาการ  

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดให้ผู้ที่ท างานวิจัยและมีผลงานวิจัย เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2. แต่งตั้งคณะท างานหารระดมทุนสนับสนุนงานวิจัย 
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มาตรฐาน 4.ิอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ด้าน 4.1ิอัตลักษณ์ผู้เรียน 
ประเด็นพ จารณา 4.1.1ิระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศ ลป์และสร้างสรรค์ 

งานศ ลป์ 
 

ผลการด าเน นงานิยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเม น 
1. สถานศึกษามีแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาอัตลักษณ์ ผู้เรียนด้านมืออาชีพงาน
ศิลป์และสืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามอบหมายให้ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา(4.1.1-01) อัตลักษณ์ เป็นผู้สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์ อย่างมืออาชีพ  ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่สายตาประชาชน โดยให้นักเรียนเข้า
ร่วมการแสดงในงานต่างๆ เช่น งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทง งานวันพ่อขุนรามค าแหง งานย้อน
รอยอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ตรง  

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เช่น การเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ การ
จัดค่ายพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพมาถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
จัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ทักษะการปฏิบัติด้วยตนเอง สนับสนุนให้มี
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีในสถานศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างครู ผู้เรียน 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ให้เกิดการพัฒนาผลงานทางนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งระดับชาติ นานาชาติ   
2. สถานศึกษาด าเนินงานครบตามแผนงานที่ก าหนด 
ผลการด าเน นงานิ: สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. มอบหมายฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม สู่สายตาประชาชน  

2. ภาควิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางค์ไทย ภาควิชาศึกษาทั่วไป รับผิดชอบโครงการส่งเสริม
นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมการแสดง การสร้างผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
4. มอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ผลงานของผู้เรียนสู่สาธารณชน ในหลาย

ช่องทาง 
5. จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด ให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือ

เป็นงขวัญและก าลังให้กับผู้เรียน ทั้งยังเป็นแบบอย่างทีด่ีให้นักเรียนคนอื่นอยากท าตาม 
6. มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  
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3 สถานศึกษามีการประเมินโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
ผลการด าเน นงานิ:สถานศึกษาก าหนดให้ทุกโครงการตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต้องมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ โดยมอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบสอบถาม
และเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม  

มีการประเมินผลงานผู้เรียนประเมินจากการน าเสนอผลงานในวันวิชาการ โดยมีบุคคลภายนอกเข้า
ร่วมชมการจัดการแสดงและประเมินผลงาน วันวิชาการนาฏศิลป์-ดนตรี ครั้งที่ 18 วันที่ 15 มีนาคม 
2563 ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ณ ลานทรงกลม หน้าหอประชุมรักศิลป์ไทย กิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี มีการประเมินผลงานของนักเรียนและสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(4.1.1-02)   
4. สถานศึกษาน าข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 
ผลการด าเน นงานิ: งานแผนและนโยบายรวบรวมข้อมูลจากการประเมินโครงการ/กิจกรรมของผู้เข้าร่วม
โครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ประชุมพิจารณาน าผลการประเมินเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนต่อไป (4.4.1-03) 
5.ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติด้านสร้างสรรค์งานศิลป์อย่างน้อย 5 รางวัล 
ผลการด าเน นงานิ: นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ส าคัญและได้รับรางวัลในระดับชาติ ได้แก่ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 17  มกราคม 2563  
มีสถานศึกษาเข้าร่วม จ านวน 12 แห่ง ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน 8 รางวัล ต่อไปนี้  

- การประดิษฐ์เศษวัสดุ 
- ตัดต่อคลิปวีดีโอ 
- เทคนิคผสมวาดภาพระบายสี 
- คณิตคิดเร็ว 
- พูดภาษาอังกฤษ 
- เล่านิทานคุณธรรม 
- ร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
ผลจากการได้รับรางวัลของผู้เรียนท าให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นสถานศึกษาที่

ได้รับเหรียญทองเป็นอันดับ 1 (4.1.1-04)  
  

 
หลักฐานอ้างอ ง 

4.1.1-01 แผนการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 
4.1.1-02  รายงานผลการด าเนินการโครงการวันวิชาการ 
4.1.1-03  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
4.1.1-04  รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย () สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิดีเล ศ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 
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มาตรฐาน 4.ิอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ด้าน 4.2ิอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ประเด็นพ จารณา 4.2.1ิระดับคุณภาพของเอกลักษณ์สถานศึกษา 

 

ผลการด าเน นงานิยอดเยี่ยม 
ประเด็นการประเม น 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม สนับสนุนเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ตามบริบทของท้องถิ่น 
ผลการด าเน นงานิ:ิฝ่ายศิลปวัฒนธรรมมีการจัดแผนอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม     
มีกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นการเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด วางแผนปฏิบัติ
หรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ ดังนี้ (อ้างอิง 4.1.1-01)   

1. โครงการ/กิจกรรม ที่ส าคัญร่วมกับชุมชน จ านวน ๓ โครงการ 
2. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ จ านวน ๓ โครงการ 

2. สถานศึกษามีการด าเนินการครบตามแผนงานโครงการ /กิจกรรม ที่ก าหนด 
ผลการด าเน นงานิ:สถานศึกษามีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ที่ส าคัญร่วมกับชุมชน จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ 
๑) โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง มี

พ้ืนที่รับบริการในเขตภาคเหนือตอนล่างและพ้ืนที่ข้างเคียง ทั้งสิ้น ๒๒ จังหวัด เฉลี่ย จ านวน ๑๒๐ ครั้ง/ป ี
๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย “เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย” จัดการแสดงแสง

เสียง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ านวน ๙ ครั้ง/ป ี

๓) โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙ ครั้ง/ป ี

 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ จ านวน ๓ โคงการ ได้แก่ 
๑) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ ๑ ชิ้น ตามนโยบายของกระทรวง

วัฒนธรรม มีผู้เรียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณ 420,000.บาท จัดกิจกรรม    ณ 
โรงเรียนวัดท่าช้าง ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์ ดนตรี ส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน ๓ หลักสูตร พ้ืนที่ด าเนินการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุโขทัย และ
เรือนจ าจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ150,000 บาท 

๓) โครงการแนะแนวเชิงรุกและกิจกรรมค่าศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี จัดกิจกรรมวันที่ 25-
27 มีนาคม 2562 และวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 งบประมาณ 100,000 บาท 
3 สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม โครงการ /กิจกรรม 
ผลการด าเน นงานิ:ิสถานศึกษามอบหมายฝ่ายศิลปวัฒนธรรมก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการโดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานต่อผู้อ านวยการ และต้นสังกัด 

 ฝ่ายนโยบายและแผนิก ากับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วไม่เกิน 15 วัน งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการจัด
โครงการ/กิจกรรมสู่สาธารณชน  
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4. สถานศึกษามีการประมินโครงการ กิจกรรม โดยผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.51 ขึ้นไป 
ผลการด าเน นงานิ: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแบบประเมิน/แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยสอบถามความพึงพอใจและผลการประเมินทุกโครงการ/กิจกรรม มีผล
ความพึงพอใจ มากกว่า 3.50 ขึ้นไป 
5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง 
ผลการด าเน นงานิ:ิหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนน าผลการด าเนินงานรายงานคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเสนอของบประมาณในการท าโครงการในปีต่อไป (4.1.2-02) 

 

การประเม นผลจากการด าเน นงาน 
เป้าหมาย มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4 

ผลการประเม นตนเองิ มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 

คะแนนอ งเกณฑ์ิ 5 

การประเม นเทียบกับเป้าหมาย ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพิดีเล ศ 
ผลการประเม น ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5  5 ยอดเยี่ยม (excellent) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2, 3 และ 4  4 ดีเลิศ (great) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1, 2 และ 3  3 ดี (good) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1 และ 2  2 ปานกลาง (fair) 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

หลักฐานเอกสารอ้างอ ง 
อ้างอิง 4.1.1-01 แผนการอนุรักษ ์ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2-01 รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ มำตรฐำนที่ ๔ 

จุดเด่น 
๑ ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ มีความรัก ความศรัทธาในอาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
๒ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับการให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรี และให้ความร่วมมือ 

สนับสนุนสถานศึกษาทั้งงบประมาณ สถานที่ ในการเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์
ดนตรีเป็นอย่างดี 

๓ สถานศึกษามีผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ดนตรี และด าเนินการพัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

จุดทีค่วรพัฒนำ 
๑ สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในการสร้างค่านิยมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมบุตรหลานให้เข้า

ศึกษาต่อกับวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
๒ สนับสนุนให้มีการน านวัตกรรมไปการบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่สู่ชุมชน เพ่ือให้

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑.  จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุ ก ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี 

2.  เพ่ิมช่องทางการให้บริการกับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมางออไลน์ให้มากขึ้น ให้มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้เข้าชม 
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ส่วนที่ิ5 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

 

สรุปผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2562 ฉบับลง
วันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2562ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปีการศึกษา 2563  มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน ๔ มาตรฐาน ๑2 ประเด็นพิจารณา  

 

 

 

 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนประเมิน = 0.01 - 5.00 หมายถึง ผลคะแนนเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตาม
คะแนนที่ได้ ดังนี้ 

 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม (excellent) 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดีเลิศ (great) 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ ดี (good) 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ปานกลาง (fair) 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (poor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรวมของประเด็นพิจารณา  

จ านวนประเด็นที่พิจารณา  
คะแนนเฉลี่ยิ= 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนราย
ประเด็นพ จารณา 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ิ1ิคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาศ ลปกรรมที่พึงประสงค์ ปานกลาง 
ด้านที่ิ1ิความรู้   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาหลักสูตรศิลปกรรม 

4 ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ 

ไม่ประเมิน - 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1.3 การทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา 

ไม่ประเมิน - 

ด้านที่ิ2ิทักษะและการประยุกต์ใช้   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้  

5 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ไม่ประเมิน - 

ด้านที่ิ3ิคุณธรรมิจร ยธรรมิและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.1 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

5 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ไม่ประเมิน - 

มาตรฐานที่ิ2ิการจัดการศึกษาศ ลปกรรม ดีเลิศ 
ด้านที่ิ1ิหลักสูตรศ ลปกรรม   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.1.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ศิลปกรรม 

2 ปานกลาง 

ด้านที่ิ2ิการจัดการเรียนการสอนศ ลปกรรม   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

4 ดีเลิศ 

ด้านที่ิ3ิบร หารจัดการ   
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ 

4 ดีเลิศ 

ด้านที่ิ4ิการน านโยบายสู่การปฏ บัต    
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

5 ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนราย
ประเด็นพ จารณา 

ระดับคุณภาพ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4.2 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ3ิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเลิศ 
ด้านที่ิ1ิด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1.1 ระดับคุณภาพการสร้างเครือข่าย
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

ด้านที่ิ2ิด้านนวัตกรรมิงานสร้างสรรค์ิและงานว จัย   
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2.1 ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ4ิอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
ด้านที่ิ1ิด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.1.1 ระดับคุณภาพของอัตลักษณ์ผู้เรียน
ด้านมืออาชีพงานศิลป์และงานสร้างสรรค์งานศิลป์ 

5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ิ2ิด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
ประเด็นพิจารณาท่ี 4.2.1 ระดับคุณภาพของเอกลักษณ์
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุปิค่าคะแนนเฉลี่ยิิ3.31ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิระดับคุณภาพิิิิิิิ ด ี
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