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ส่วนที่ิ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ( SUKHOTHAI  COLLEGE  OF  DRAMATIC  ARTS)   ตั้ งอยู่ เลขที่  ๔ หมู่  ๕    
ถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม  หมายเลขโทรศัพท์  0-5561-1820 โทรสาร 0-5561-3580 สามารถเข้าดู
ระบบสารสนเทศ ที่ http// registra.bpi.ac.th เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
นาฏศิลป์ดนตรีและคีตศิลป์ จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-3 และ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5-๖  มีผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สามารถจ าแนก
มาตรฐานการประเมินออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น  
๑. ด้านผู้เรียน มีการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ จากการได้รับรางวัลในการเข้า

ร่วมแข่งขันทั้งภายในหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก มีการจัดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริม
ผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะ และด้านจิตพิสัย อย่างต่อเนื่ อง จนเกิดเป็น     
อัตลักษณ์ผู้เรียนอย่างชัดเจน 

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

๓. ด้านครู  มีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
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และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณชน สร้าง
มูลค่าเพ่ิม วัฒนธรรมที่ยั่งยืนแก่สังคม 

๔. ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความโดดเด่นชัดเจน จากการ 
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับ  
จุดที่ควรพัฒนา  

๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ส่งเสริมผู้ เรียนด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน โดยการจัดค่ายวิชาการ การศึกษานอก
สถานที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง 

๒ ส่งเสริมให้ครูได้น าความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัย
น ามาใช้ในการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลในตัวผู้เรียนอย่างชัดเจนและสามารถ
เป็นต้นแบบแก่บุคคลอื่นได้ 

๓. การบริหารจัดการศึกษา ให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันน าเข้าถึงง่าย
สะดวกต่อการสืบค้น เพ่ือให้บริการแก่ชุมชน ตามวิสัยทัศน์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

๔. ส่งเสริมการท าข้อตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับแบบยั่งยืน และ     
น าองคค์วามรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อยอด ถ่ายทอดลงสู่ชุมชนและผู้เรียน 

โอกาส 

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

อุปสรรค   

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตผ่านโซเชียลมากกว่าการปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมด้วยตนเองท าให้ผู้เข้าชมการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมีผู้สนใจลดลง การให้บริการทาง
วิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  การสร้างค่านิยมที่จะท าให้ชุมชนเห็นตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอยู่ในวงจ ากัด ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีจ านวนน้อย   
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ข้อมูลทั่วไป  

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

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และขับร้อง  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ถึง 
ระดับอุดมศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  ทั้งไทยและสากล รวมทั้งอนุรักษ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ชุมชนในท้องถิ่น ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 

๑ หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๓. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) 
ประกาศใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔. หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศใช้ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  

 ปรัชญา   นาฏตุริยางฺคสิปฺปํ ชีวิตรฎฐวฑฺฒน   แปลว่า นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ ท าให้ชีวิตและ
ชาติเจริญ 

 วิสัยทัศน์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 พันธกิจ  
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึง

วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า

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

 เอกลักษณ์สถานศึกษา  เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 
 อัตลักษณผู้เรียน             มืออาชีพงานศิลป์ 

 

โครงสร้างการบริหารองค์กร 
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ข้อมูลบุคลากร 
ตาราง 1.1  จ านวนบุคลากรแยกตามเพศและวุฒิทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒ การศึกษา รวม 

ชาย หญ ง 
ต่่ากว่า
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 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้มีการสรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการในปี
การศึกษาที่ผ่านมา จ านวน ๕ อัตรา โดยรับโอนย้ายต าแหน่งครูคณิตศาสตร์ ๑ อัตรา ต าแหน่งอาจารย์
สาขาเครื่องสายไทย ๑ อัตรา ต าแหน่งอาจารย์สาขานาฏศิลป์ไทย ๑ อัตรา และอยู่ระหว่างการรับย้าย 
ต าแหน่ง อาจารย์ สาขาวัดและประเมินผล ๑ อัตรา ขอเปิดสอบบรรจุ ต าแหน่ง อาจารย์ สาขาดนตรี
สากล ๑ 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 4  2 1 1 4 

ดุริยางคไ์ทย-คีตศลิป ์  2 1 1  2 

ดนตรสีากล 4 1 2 3  5 

รวม 30 22 17 31 4 52 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน  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 

ม.1/1 3 15 1 2 0 2 0 0 3 1 7 20 27 

ม.1/2 4 14 2 1 0 1 0 0 5 2 11 18 29 

ม.2/1 5 21 5 2 1 1 0 1 3 0 14 25 39 

ม.2/2 2 12 6 1 0 4 0 0 6 4 14 21 35 

ม.3/1 5 18 3 0 0 1 0 2 4 2 12 23 35 

ม.3/2 2 19 3 0 1 0 0 0 5 0 11 19 30 

ม.5/1 4 19 8 2 1 1 1 1 3 1 17 24 41 

ม.5/2 6 13 9 2 1 1 0 1 5 0 21 17 38 

ม.6/1 3 17 2 1 2 1 0 0 0 1 7 20 27 

ม.6/2 3 8 8 0 0 5 0 0 1 4 12 18 30 
รวม
ทั้งส ้น 37 156 47 11 6 17 1 5 35 15 126 205 331 

 

    ข้อมูล ณ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

    หมายเหตุ ไม่รวมจ านวนนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
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งบประมาณ 
   สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยตามแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ 
โดยเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ิ งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒(1 เมษายน ๒๕๖๒-30 กันยายน 2562) และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(1 ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) ดังตาราง  

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

แผนงาน/ยุทธศาสตร ์ งบประมาณทีใ่ช ้
แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,700,660.00 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 366,740.00 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 2,313,059.00 
แผนงานยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน 45,000.00 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 66,126.00 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 1,556,330.00 

แผนงานบูรณากรต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 178,827.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาผูเ้รียนและผ้ าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด ์4.0 

1,111,875.2
8.00 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐาน

เอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย และการเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติปละนานาชาติ 

112,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ
นานาชาติ   

1,680,000.0
0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

127689 

ยุทธศาสตร์ที่๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการจัดการศึกษาชั้นน าด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติบนพื้นฐานการบริหาร
จดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

1,289,298.2
5 

รวมทั้งส ้น 9,435,729.2
5 
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ส่วนที่ิ๒ 
ผลการประเม นคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

 

 
การประเมินตนเองของการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ปีการศึกษา

๒๕๖๒  มีการประเมินตามก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ฉบับลงวันที่ ๒๗  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ มีการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ๔ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน ที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ใช้เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของ ๕ ระดับ คือ  

ระดับ ยอดเยี่ยม 
ระดับ ดีเลิศ 
ระดับ ดี 
ระดบั ปานกลาง 
ระดับ ก าลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ิ๑ิิคุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ิดีเล ศิิ 

๑.๑ิด้านผลสัมฤทธ ์ทางการเรียน   
๑.๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ จ านวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน

การอ่านจากหนังสือ ต าราเรียน เอกสาร และสื่อต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ การแสดงความ
คิดเห็น การสังเคราะห์ และสร้างสรรค์การแก้ปัญหา และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่ มีการใช้
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ภาษาที่ถูกต้อง มีเหตุมีผลสามารถน าเสนอให้แก่ผู้อ่านได้เข้าใจตามระดับความสามารถ ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 

 
 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 

สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน ดีเยี่ยม ร้อยละ 62.90 ดี ร้อยละ 36.29 
ไม่ผ่าน 0.81  

2. ความสามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง ดีเยี่ยม ร้อยละ 
16.22 ดี ร้อยละ 83.78 

3. ความสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับและ
ความเป็นไปของเรื่องที่อ่าน ดีเยี่ยม ร้อยละ 11.36 ดี ร้อยละ 88.64 

4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน    ดีเยี่ยม ร้อยละ 8.11 ดี     
ร้อยละ 91.89 

5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว 
โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ดีเยี่ยม ร้อยละ 11.36 ดี ร้อยละ 88.64 

ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้  ประสบการณ์  และการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ดีเยี่ยม ร้อยละ 62.90 ดี ร้อยละ 36.29 ไม่ผ่าน 0.81  
2. ความสามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน ดี

เยี่ยม ร้อยละ 62.90 ดี ร้อยละ 36.29 ไม่ผ่าน 0.81  
3. ความสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ ดีเยี่ยม ร้อยละ 62.90 ดี ร้อยละ 36.29 ไม่ผ่าน 0.81  
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย  

ดีเยี่ยม ร้อยละ 62.90 ดี ร้อยละ 36.29 ไม่ผ่าน 0.81  
5. สามารเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุน อย่าง

เพียงพอและสมเหตุสมผล ดีเยี่ยม ร้อยละ 62.90 ดี ร้อยละ 36.29 ไม่ผ่าน 0.81  
ผลการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน โดยคณะกรมการประเมินการ อ่าน คิด 

วิเคราะห์  เขียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ตาราง 2.1 แสดงผลการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

ภาคเรียนที่ จ านวนผู้รับประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 319 23 296 0 0 
2 307 100 207 0 0 

ร้อยละ 313 39.30 60.70 0 0 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ 73/2562 ลว 25 ต.ค.62 , 17/2563 ลว 12 มี.ค.
2563 , 31/2653 ลว 18 มี.ค.2563 
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ผลการประเมินทักษะการค านวณประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ร้อยละ ๖๙.๙๑ 

แนวทางการด่าเน นงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาใช้รูปแบบการประเมิน โดยการบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ร่วมกับการประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าผลการประเมินของครูผู้สอน
ทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ไปรวมเป็นภาพรวม ร่วมกับการใช้เครื่องมือแบบทดสอบการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน โดยใช้แบบทดสอบของสถานศึกษาท่ีสร้างข้ึน น าผลมาประเมินร่วมกันและตัดสินผล 

การพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก ได้แก่ การแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ คัด
ลายมือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น การเป็นพิธีกร
ในกิจกรรมต่างๆทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การบรรยายชุดการแสดงเป็นภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมรักการอ่านการตั้งชมห้องสมุด การแข่งขันคณิตคิดเร็ว เป็นต้น  

1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนผ่านการประเมิน  
จากรายงานผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๒   ปรากฏผลดังตาราง 

ตาราง 2.2  แสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น(ม.3) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 

สมรรถนะส าคัญ ม.3 ม.6 

ค่าเฉลี่ย คุณภาพ ค่าเฉลี่ย คุณภาพ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 77.79 ดี 80.62 ดี 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 72.89 พอใช้ 80.88 ดี 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 74.48 พอใช้ 79.03 ดี 

ความสามารถในการคิด 73.94 พอใช้ 74.81 พอใช้ 

ความสามารถในการสื่อสสาร 71.88 พอใช้ 73.21 พอใช้ 

รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น 74.20 พอใช้ 77.72 ดี 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง บันทึกรายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ลงวันที่ 17  พฤษภาคม 2563.  
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ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ดีกว่า 
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 75.96  
แนวทางการด่าเน นงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน โดยเชิญวิทยากรในชุมชุนมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
ความร่วมมือกันระหว่างครู ผู้บริหาร นักเรียนและบุคลากร ในการจัดประสบการณ์ตรงให้นักเรียน เช่น 
การมีส่วนร่วมในการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันในเวทีระดับชาติ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการ โดยรูปแบบ STEAM  และ วิธีสอนแบบ Active Learning   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น  อภิปรายถ่ายทอดความรู้ สร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง  

1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ 75  จากหลักฐานเชิงประจักษ์ จาก
การแสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ในกิจกรรมโครงการวันวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ในวันศุกร์ที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พบว่าผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการจัด
แสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ด้วยตนเอง จากผลการประเมินโครงการ มีนักเรียนเข้าร่วม
ร้อยละ 93.7  ผลการประเมิน ดังนี้ 

- ความเหมาะสมของผลงานนักเรียน  4.38  ระดับ มากที่สุด 
- ความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามของนักเรียนผู้แสดง 4.48 ระดับ มากท่ีสุด  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการพัฒนาผลงานให้
เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่น าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตนเองและชุมชน โดยการส่งเสริมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามตามแนวคิด STEAM และกิจกรรมโครงงาน ท าให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ชุดการแสดง
ประกอบการแสดงแสง เสียง เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ที่จังหวัดสุโขทัยจัดการแสดงขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตนเองและชุมชน 

1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ระดับคุณภาพ ดี 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ  

ผลการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลางด้านภาษาต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้จัดทดสอบในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น(ม.๓)และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) ผลการประเมินผู้เรียน
ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 32.74 ผลคะแนน ดังนี้ 
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ตาราง 2.3 แสดงผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน 

 
คะแนนเฉลี่ย 

(๓๐) 
ผ่านเกณฑ์ 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) 60 9.65 7 
มัธยมศกึษาตอนปลาย(ม.๖) 53 13.77 30 
ค่าเฉลี่ย 113 11.71 ร้อยละ 32.74 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง บันทึกข้อความสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ี วธ 0801/3067 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563  
ผลจากการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) มีผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ดังนี้ 

ตาราง 2.4 แสดงผลการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน 

 
คะแนนเฉลี่ย 

(2๐) 
ผ่านเกณฑ์ 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) 60 9.02 26 
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) 53 12.45 49 
ค่าเฉลี่ย  113 10.74 ร้อยละ 32.30 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง บันทึกข้อความสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์ ท่ี วธ 0801/3067 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ ให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น มีการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาให้กับผู้เรียน  ส่งเสริมการจัดค่ายวิชาการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษประจ าวันหลังเคาแถวเคารพธงชาติ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขอสอบบรรจุแต่งตั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง เพ่ือพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายความเร็วสูงบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
สถานศึกษา มีการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ โดยการติดตั้งสมาร์ท ทีวี ให้ครบทุก
ห้องเรียนในปีการศึกษา 2563  

๑.๑.๕ ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ  
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนใน 8 สาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้ 
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ตาราง 2.5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

วิชา ไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

เกรดเฉลี่ย 69.89 69.79 71.50 71.82 72.74 74.67 72.76 69.49 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

เกรดเฉลี่ย 68.74 62.87 71.64 66.43 70.13 69.53 70.39 64.81 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ 71/2562 ลว 21 ต.ค.62 20/2563 
ลว 13 มี.ค.63 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษามีการมอบหมายให้ภาควิชา ก ากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  โดยเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ ต่อไปนี้ 

 ๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยเน้นการสอนแบบ จัดกิจกรรมโครงการ ๑ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6) 

  ๒) ทักษะการใช่สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ ชั่วโมง/
สัปดาห์ ให้ทุกระดับชั้น 

๓) ทักษะชีวิตและอาชีพ จัดให้ผู้เรียนร่วมกับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรีกับสถานศึกษา ชุมชน และการแสดงผลงานในวันวิชาที่จัดขึ้นทุกปี 

จากผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน สถานศึกษาจึงเน้นให้มีการ
จัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการเป็นพลโลกที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน 
โครงการอบรมต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น 

๒) ผลการสอบวัดระดับชาติ (O-NET)  
ผู้เรียนมีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ซึ่งเป็นไปตามสภาพจริงของการจัด

การศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ผู้เรียนส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจในการเรียนสาขาวิชาชีพ
มากกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน ท าให้มีผลการทดสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังตาราง 

 
 



๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

 
 

ตาราง 2.6 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีท่ีิ๓ มัธยมศึกษาปีท่ีิ๖ 
ระดับชาต  สถาบัน ว ทยาลัย ระดับชาต  สถาบัน ว ทยาลัย 

ภาษาไทย 55.14 54.74 50.16 42.21 35.04 33.29 
คณิตศาสตร์ 21.55 21.76 26.73 25.41 16.23 13.27 
วิทยาศาสตร์ 30.07 28.00 26.90 29.20 24.28 23.03 
สังคมศึกษา ไม่มีการสอบ 35.70 31.60 30.37 
ภาษาอังกฤษ 33.25 29.50 27.87 29.20 22.39 20.89 

แหล่งข้อมูลอา้งอิง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษามอบหมายภาควิชาศึกษาทั่วไปจัดท าโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
  ๑ โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูให้ใช้วิธีสอน
แบบ STEAM  
  2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 ส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบ จัดชั่วโมงเรียนเสริมให้กับผู้เรียนใน
ระดับชั้น มธัยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกเวลาเรียน  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการก ากับ
ติดตาม ดูแลเพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   ๑.๑.๖ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
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สถานศึกษาก าหนดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยคณะกรรมการประเมินของ
ภาควิชานาฏศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๓ และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายปีที่ ๖ ก่อนจบหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลปรากฏ ดังนี้ 

 

ตาราง 2.7  แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ม.๓ และ ม. ๖ ปีการศึกษา 2562 
สาขาว ชาชีพ มัธยมศึกษาปีท่ีิ๓ มัธยมศึกษาปีท่ีิ๖ 

ปฏ บัต (๕๐) ทฤษฎี(๕๐) ปฏ บัต (๕๐) ทฤษฎี(๕๐) 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 44.4 39.1 42.84 37.96 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 37.26 43.68 41.60 44.81 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง  เริ่มด าเนินการก่อสร้างใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนาฏศิลป์ดนตรี เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมปฏิบัติราชการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์  สู่
สายตาประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ แนะน าเทคนิค และทักษะด้าน
วิชาชีพให้กับผู้เรียน เพ่ือเตรียมผู้เรียนในการเรียนสาขาวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น หรือเพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพ 

๑.๒ ด้านลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
โดยประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘ ข้อ ดังนี้  

ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ประเมินจากกิจกรรมเข้าแถวเข้ารพธงชาติ และการ
เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สถานศึกษาก าหนด   

ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชา และการเข้า
ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี และการเข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรมทีส่ถานศึกษาก าหนด  

ข้อ ๓ มีวินัย ประเมินพฤติกรรมโดยงานฝ่ายกิจการผู้เรียน นักศึกษา ควบคุมดูแล
บันทึกข้อมูลการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถานศึกษาและด าเนินการติดตามแก้ไข พฤติกรรม และ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมวินัยจราจร กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
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ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ใช้การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียนโดยครูผู้สอนทุกรายวิชาเป็นผู้ประเมินจากหลักฐาน สมุดบันทึกเวลาเรียน บันทึกการส่งงาน
และผลการ ประเมินผลการเรียน  

ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง  ให้ผู้เรียนร่วมในการประเมินตนเองร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน
และผู้ปกครองในการสังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และการใช้ 
ดูแลรักษา สิ่งของที่เป็นส่วนรวม ด้วยความรับผิดชอบคุ้มค่า   

ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน ให้ผู้เรียนร่วมชั้นเรียนและครูประจ าวิชาสังเกตประเมิน
พฤติกรรม ประเมินทุกรายวิชา 

 ข้อ ๗ รักความเป็นไทย ใช้ข้อมูลจากการร่วมกิจกรรมวันส าคัญ การร่วมแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และการประเมินตนจากเพ่ือนและการประเมินตนเองของผู้เรียน  

ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ ประเมินจากบันทึกสมุดกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  

ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ข้อ 3 วินัย มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 18.79 เนื่องจากขาด
ความรับผิดชอบในการมาเรียนให้ทันเวลา การแต่งกายผิดระเบียบ  

ตาราง 2.8 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
รายการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 100 0 
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์ สุจริต 100 0 
ข้อ ๓ มีวินัย 81.21 18.79 
ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 100 0 
ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 100 0 
ข้อ ๖ มุ่งม่ันในการท างาน 100 0 
ข้อ ๗ รักความเป็นไทย 100 0 
ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ 100 0 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับที่ 76/2562 ลว 31ต.ค.62,16/2563 ลว 12 ม.ีค.63 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการก ากับ ดูแล จัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนครบทั้ง ๘ ข้อ ให้มีการก ากับ ติดตาม รายงานผลเป็นระยะๆ    
จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  เพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการ
ติดตาม ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทันท่วงที และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส าหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ใช้
กระบวนการติดตามและประเมินผลผลที่หลากหลาย เพ่ือสะท้อนคุณลักษณะของผู้เรียนตามสภาพจริง  
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 ๑.๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น

คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยมีการ
ด าเนินการโดยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
การศึกษาการท ากล้วยฉาบ อ าเภอกงไกรลาศ ศึกษาการปั้นเครื่องดินเผา อ าเภอคีรีมาศ ทัศนศึกษาภูมิ
ปัญญาไทยหมู่บ้านควาย จังหวัดสุพรรณบุรี การเข้าร่วมการแสดงประกอบแสง สี เสียง  งานประเพณี
ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  จากรายงานการแสดง ค าสั่งการแสดง และภาพกิจกรรม 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี มากกว่า
ร้อยละ ๘๐  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่

สายตาประชชาน มีการสร้างร่วมมือกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับชาติ  มีโครงการกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
- วันพ่อขุนรามค าแหง 
- วันอนุรักษ์มรดกไทย 
- วันพระนเรศวรมหาราช 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

2. โครงการแสดงเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
- กิจกรรมการแสดงโขน เพ่ือเสริมสร้างความรู้เรื่องโขนไทย จ านวน 7 ครั้ง 

3. กิจกรรมการแสดงงานเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 
- การแสดง แสง สี เสียง  
- การแสดงข้าวขวัญวันเล่นไฟ 
- การบรรเลง รับอรุณ ท าบุญ ตักบาตร 

4. จัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติสาสตร์สุโขทัยและ
อนุรักษ์ประเพณี จังหวัดสุโขทัย จ านวน 9 ครั้ง 
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๑.๒.๓ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ในทุกภาค ท าให้มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก ทั้งภาษา อาหารการกิน ความเป็นอยู่และความเชื่อ  มีผู้เรียน
ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 

ตาราง 2.9 แสดงภูมิล าเนาเดิมของนักเรียน 
ภูมิภาค จังหวัด/จ านวน 

ภาคใต้ ชุมพร พัทลุง  นราธิวาส ราชบุรี สุราฎร์ธานี 
 

ภาคกลาง 
(20 คน) 

กรุงเทพมหานคร 11 คน  อุทัยธานี 4 คน สมุทรสาคร 2 คน ลพบุรี 2 คน 
สระบุรี 1 คน 

ภาคเหนือตอนล่าง 
(380 คน) 

ก าแพงเพชร 51 คน ตาก 43 คน พิษณุโลก 52 คน พิจิตร 28 คน 
นครสวรรค์ 14 คนสุโขทัย 192 คน 

ภาคเหนือตอนบน 
(27 คน)   

ล าปาง 2 คน น่าน 7 คน  อุตรดิตถ์ 14 คน เชียงใหม่ 2 คน พะเยา 1 คน 
เชียงราย 1 คน  

ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
(13 คน) 

เพชรบูรณ์ 8 คน  บุรีรัมย์ 1 คน สกลนคร 2 คน อุดรธานี 1 คน กาฬสินธุ์ 
1 คน  

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
(1 คน) 

ระยอง 1 คน  

หมายเหตุ ผลส ารวจจากข้อมูลนักเรียน งานทะเบียน เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างของความแตกต่างตั้งแต่ของ

ผู้เรียนใหม่ที่ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรพีจัดให้มีรุ่น
พ่ี ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่รุ่นน้องทั้งในสาขาวิชา ในหอพัก ได้แก่  

1.  กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนใหม่  
3. กิจกรรมรับขวัญน้องคล้องขวัญพ่ี ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี 
5. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
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6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   
 
 

๑.๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคม  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย
และจิตสังคม  

สถานศึกษามอบหมายให้งานสุขภาพอนามัยและพยาบาล ด าเนินการบันทึกข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ทั้งน้ าหนักและส่วนสูงทุกภาคเรียนเพ่ือติดตามพัฒนาการทางร่างกายผู้เรียนมีดัชนี
มวลกาย ในระดับ ๕ หมายถึง มีดัชนีมวลกายปกติ มากกว่าร้อยละ ๘๕  จากบันทึกข้อความรายงาน
สรุปผลการประเมินน้ าหนักและส่วนสูงของผู้เรียนตามดัชนีมวลกาย งานฝ่ายสุขภาพอนามัยและ
พยาบาล จ านวน 309 คน ดังนี้ 

ตาราง 2.10 แสดงผลการประเมินน้ าหนักและส่วนสูงของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 ระดับ ๕ 

18.5-24.9 
ระดับ ๔ 

17-18,25-27.9 
ระดับ ๓ 

16.9-15,28-29.5 
ระดับ ๒  

14.9-13.8,30-33 
ระดับ ๑ 

13.8-12,33-34.5 
220 45 42 2 0 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
มีการก าหนดแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  โดยเชิญวิทยากร

ภายนอกมาให้ความรู้ การจัดท าป้ายนิเทศ การติดป้ายแจ้งเตือน การติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมโดย
การบันทึกในสมุดกิจกรรม ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนชั่วโมงที่หลักสูตร
ก าหนด  ได้แก่ 

1.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรค  
- กิจกรรมการก าจัดยุงลาย 
- กิจกรรมวันเอดส์โรค 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

2. โคงการส่เสริมสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
- กิจกรรมการประกวดกองเชียร์ 
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จุดเด่น 
 ๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีทักษะ ความรู้สามารถทาง
วิชาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 ๒  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีความรัก
ความศรัทธาในวิชาชีพ 

๓ ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีจิตสังคมและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๔ ผู้เรียนเป็นผู้มีมารยาทความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงาน มีความอ่อนน้อมต่อ
ผู้ใหญ่   

จุดทีค่วรพัฒนา 
๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ให้มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการ

สื่อสารในชีวิตจริง โดยจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา พูดคุยกับชาวต่างชาติโดยตรง เนื่องจากมีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก มีชาวต่างชาติเข้าท่องเที่ยวอยู่เป็นประจ า สามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

๒ สนับสนุนให้ผู้เรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการสร้างนวัตกรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี 
ที่มีคุณค่าต่อตนเอง ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน เช่น การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ การใช้โปรแกรม
ช่วยในการแต่งเพลง เขียนโน้ต จนเกิดผลงานสร้างสรรค์ชุดใหม่และเผยแพร่สู่ชุมชน 

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

แนวทางการพัฒนา 
๑ จัดค่ายวิชาการทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาทักษาด้านภาษาต่างประเทศ และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่า ๑ ภาษา และจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนากับ
ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง  

๒ อบรมให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นให้กับผู้เรียนได้น าไปประยุกต์ใช้ใน 
การคิดค านวณ การวิเคราะห์งาน เพ่ือพัฒนางาน  

๓ จัดตั้งกลุ่มหรือชมรม ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความสนใจด้านภาษา เทคโนโลยี เพ่ือเป็นแหล่ง
ความรู้ให้กับผู้เรียนที่สนใจ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๑.๑   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

สถานศึกษามีการด าเนินการตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ เน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์  (Performanace Based Management) ภายใต้ งบประมาณ ที่ มุ่ ง เน้ นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Stratigic Performance Based Budgeting) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกส่วน โดยการระดมสมองร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาแวดล้อม
ภายนอกหรือที่เรียกว่า SWOT ANALYSIS   ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(Stakeholders) มาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของชาติ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

๑) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในหมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

๒) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗) ก าหนดยุทธศาสตร์ 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๓) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๘) คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑  

นโยบายการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการประจ าปี ก าหนดไว้ 
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑) นโยบายการพัฒนาการบริหารองค์กรและบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารงานและพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี  



๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

๒) นโยบายด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

๓) นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์  และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๔) นโยบายการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะและค่านิยม ๑๒
ประการ 

๕) นโยบายการพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคม ตามความต้องการของสังคมและให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน  

๖) นโยบายที่เป็นจุดเน้น และส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การส่งเสริมทักษะด้านภาษา การแข่งขันทางวิชาการ และวิชาชีพ และเอกลักษณ์ของ
นักเรียน 

สถานศึกษามีการจัดแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย บริหารงานในรูปของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ และการบริหารงานภายในโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีตัวแทนบุคลากรทุกฝ่ายร่วม
เป็นคณะกรรมการ มีส่วนในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ มีคณะท างานในการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ตามกลยุทธ์ และประเมินผล
การด าเนินงานทุกตัวชี้วัด จากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พบว่ามีการ
ด าเนินการครบทุกประเด็นยุทธ์ และบรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด 
ทุกตัวชี้วัด  
 (แหล่งข้อมูลอ้างอิง งานนโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา  
สถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยด าเนินการใน 3 

ประเด็นหลัก คือ 
๑. ก าหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน และประกาศให้ที่ประชุมรับทราบ มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนตั้งแต่การเขียนโครงการ การขออนุมัติด าเนินการโครงการ การรายงานโครงการและ
การติดตามผลการด าเนินงานที่มีการรายงานอย่างเป็นระบบต่อหน่วยงานต้นสังกัดและทุกฝ่ายรับทราบ
ในการประชุมบุคลากรทุกเดือน    

๒. พัฒนาบุคลากร มีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมองค์กร ทุกปี เพื่อให้
บุคลากรร่วมวิเคราะห์องค์กรโดยการท า SWOT น าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา สนับสนุน
บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในหน่วยงานและนอกสังกัด ตามสายงานเพ่ือพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 



๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการจัดท าแผนแม่บทและด าเนินการขออนุมัติที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนแม่บทของสถานศึกษา ของบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น
ไปจนถึงเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้การท างานให้มีประสิทธิภาพ   

 ๑.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
มีการน านโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา

วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นน า ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ เป็นที่ยอมรับระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
โดยด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ระยะ ๔ ปี ( ๒๕๖๒-๒๕๖๕ )และ
สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้  

๑. ผลักดันให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน ๓ ปี ควบคู่
กับสร้างคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

๒. สร้างความสุข ความมั่นคง และความมั่นใจให้บุคลากรทุกฝ่ายเพื่อหลอมรวมดวงใจ มุ่งมั่น
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มที่ 

๓. ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนจัดท าข้อตกลงร่วมกัน ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ 

๔. สร้างและขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น
และจังหวัดใกล้เคียง 

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ด้วยการยกระดับ
ของค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น แล้วจึงมาก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และลงมือปฏิบัติตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการประกาศค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จแจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายรับทราบร่วมกัน  เพ่ือน าไปวางแผนเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท าให้ทุกมาตรฐานการศึกษามีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการวางมาตรการเพ่ิม
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดังนี้ 
๑. มีระบบการบริหารองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ในการก าหนดเป้าหมาย ความต้องการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการท างาน น ามาก าหนดแนวทางการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน าผล
การประเมินของสถานศึกษา ทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมา
พิจารณาร่วมกันเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ แล้วน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา



๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์การ

พัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
๒. ใช้หลักการบริหารแบบบูรณาการ โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือพัฒนางานให้เป็น

ระบบในทุกงาน 
๓. จัดประชุมบุคลากรของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานข้อมูล ข่าวสาร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งกฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปเป็นแนวทางด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อไป 

๔. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามทุจริตปลูกฝัง
จิตส านึกให้บุคลากรทุกคนได้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกปี 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ด้านการเงิน ที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานได้จริง  

๑.๓ิการด่าเน นงานพัฒนาว ชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายิ 

ระดับคุณภาพิยอดเยี่ยม 
สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ของหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒) และ
หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ให้ประกาศใช้จัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบตาม
ชั่วโมงที่หลักสูตรก าหนด มีวิชาเลือกเสรีที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและ
สอดคล้องกับความต้องการสามารถน าใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูการใชทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จากการเรียนแบบลง
มือท า กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐานการเรียนรู้สาระวิชาหลัก ทักษะการอาน 
(Reading) ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการค านวณ (Arithmetic) และทักษะวิชาชีพในการ
สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning และ  STEAM Education ผู้ เรียนสามารถสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และสามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตนเองและสังคม ประกอบการแสดงงาน
วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ STEAM ของ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



๒๙ 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
สถานศึกษามีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
๑ การพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน ระดับขั้นพ้ืนฐานวิชาชีพและระดับ

อาชีวศึกษา ในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๔ หลักสูตร คือ 
 ๑) หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๒) หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๓) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

๒๕๖๒) ประกาศใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๔) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศใช้  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนด้วยการกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 

ได้แก่ โครงการทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันใน
เวทีในระดับต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ
สถานศึกษา 

๓. เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เว็บไซด์  จัดให้มีการน า
องค์ความรู้ไปเผยแพร่และบริการวิชาการให้แก่ผู้รับบริการ  เช่น นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียนและชุมชน 

๑.๔   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
มีการส่งเสริมกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่

ตลอดเวลา ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างในการท างานส่งเสริมให้บุคลากร 
ได้รับการอบรม ทั้งภายในหน่วยงานและนอกสังกัด ตามสายงานเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน มี
ระบบการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้  

๑. จัดหาทุนสนับสนุน ทั้งแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก  และมีระบบการจัดการทุน
วิจัยด้านวิชาการและวิชาชีพ อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัยอย่างทั่วถึง 

๒. มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชุมชนหรือสังคม โดยท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนในประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าช้าง โรงเรียนบ้านกล้วย ในการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และในต่างประเทศท าข้อตกลงร่วมมือกันประเทศบูรไน 

๓. มีระบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สู่สังคม ระดับประเทศ โดยการลง
บทความทางวิชาในฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการรับรอง 
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4. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เชิงดิจิทัล เพ่ือให้มีทักษะ  ในการน า
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน ให้มีความทันสมัย สามารถสร้างคุณค่า และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน ซึ่งได้ด าเนินการให้
ความรู้เทคนิคพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สร้างความเข้าใจในฐานข้อมูล
ของสารสนเทศเพ่ือการค้นหา ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน
สื่อดิจิทัลที่หลากหลายและการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคลากรในทุกสายงานได้รับการเรียนรู้ในหลากหลายช่องทาง เช่น การ
จัดอบรมในสถานศึกษา การเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้โดยกระบวนการจัดการความรู้   บุคลากรทั้งหมดได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามสายงาน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีข้าราชการครู
และบุคลากรได้รับเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2562  จ านวน 2 ราย มีผลงานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์ และ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและน าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลทั้งสายการสอนและการปฏิบัติงานทั่วไป 

ดังนี้ 
๑. ก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารงานบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่

มีความรู้ความสามารถ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยการวางแผนอัตราก าลั งคนให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและโครงสร้างของสถานศึกษา เพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร
เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง  

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามมาตรฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ได้รับสวัสดิการตามกรอบงบประมาณ 
สร้างความรักความผูกพันในองค์กรด้วยการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กร
กิจกรรมปีใหม่ การประกันชีวิต  

๔ ส่งเสริมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิชาการหรือวิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

๑.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  

ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
มีการด าเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาอาคารสถาน ทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
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1. ปรับปรุง ตกแต่ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารวิทยบริการและปรับภูมิทัศน์ ส าหรับ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

2. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม  

๓. ก่อสร้างอาคารสังคีตศาลา ส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

๔. มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อความต้องการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บ ดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัย  

๕. จัดท ารั้วกั้นคอนกรีต รอบสระน้ า สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษามีการด าเนินการเพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้  ดังนี้ 
๑. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ

ตามแผนแม่บทพัฒนาอาคารสถานที่ การก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
ห้องสมุด ให้อยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีระบบการจัดการขยะ จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค 
ที่เพียงพอ เป็นต้น 

๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น เผยแพร่แก่ครู นักเรียน หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ด้วย
ช่องทางที่หลากหลาย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรในหน่วนงาน ชุมชน และ สถาบันอ่ืน   ที่จัดการศึกษา ในการจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
            ๓. ส่งเสริม สนับสนนุให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เรียนรู้วิธีการท าขนมบ้านกงไกรลาศ เรียนรู้ประวัติศาสตร์
และสัมมนาทางวิชาการร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เชิญวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านให้ความรู้
เรื่องของวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบ้านสุโขทัย 

 ๑.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการ
บริหารจัดการทางการศึกษา เช่น การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ทุกภาควิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีสื่อทัศนูปกรณ์ในการ
ผลิตสื่อและห้องบันทึกเสียง จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการศึกษา
และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๓๐  เครื่อง ทีวีอัจฉริยะ ให้กับ
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ห้องเรียน จ านวน ๑๒ เครื่อง พร้อมระบบเครือข่ายความเร็วสูง ๒ ระบบ จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพแก่บุคลากร จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อผ่านระบบ 
การศึกษาและการจัดท าองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล  

แนวทางการด าเนินงาน 
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอน คือ 
๑. พัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบการสื่อสาร และระบบการจัดการข้อมูล ได้แก่ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สนับสนุนการปฏิบัติการของส านักงานเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ การเงิน พัสดุ ธุรการ การประชุมทางไกล การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กร สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกได้และเผยแพร่สู่สาธารณชน และ ระบบสารสนเทศ
ประเภทการสร้างองค์ความรู้ โดยการน าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และการจัดเก็บ
องค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ 

  ๒. ก าหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คือ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
นเรศวรในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างสื่อ นวัตกรรมการสอน การน า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาให้บริการทางวิชาการ เช่น Electronic Mail, World Wide Web เป็นต้น 
ปรับปรุงเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีจ านวนมากมายที่เชื่อมโยง
ในเครือข่ายทั่วโลก 

 ๓.ปรับปรุงการใช้งานในห้องสมุด เป็นการประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหนังสือ วารสาร หรือ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ผลงานการวิจัยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ๔.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน มอบหมายบุคลากรในการดูแลรักษา ให้ค าปรึกษาแก่ครูและนักเรียน ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการพัฒนา ฝึก นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมช่วยงาน เพ่ือให้บริการที่ทั่วถึง   

จุดเด่น 
๑ การบริหารมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุตามเป้าหมาย

ในทุกตวัชี้วัด  
๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยมีความสอดคล้อง เหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลก สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๓ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้

จากรุ่นสู่รุ่น ท าให้การท างานมีความต่อเนื่อง 
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จุดทีค่วรพัฒนา 
๑ สร้างระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายให้ชุมชน ที่ช่วยใน

การสืบสาน สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ดนตรี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชน  
๒ ควรมีแผนงานในการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการ

สอน ที่เป็นระบบชัดเจน  
๓ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้าน

นาฏศิลป์ ดนตรีแก่ชุมชนอย่างมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ โดยให้องค์กรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑ ให้มีการด าเนินการตามมาตรการการปฏิรูปการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๐ 
โดยการร่วมมือกับกลุ่มคนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๒ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ให้เห็นประโยชน์และความจ าเป็นในการ
จัดการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี อย่างจริงจัง   
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๓.๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ 80 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของหลักสูตร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  

สถานศึกษามอบหมายให้ภาควิชา ทั้ง 3 ภาควิชา  ก ากับ ติดตาม ดูแลการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด ให้ครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบ Active 
learning หรือรูปแบบการสอน STEAM ที่มีเทคนิค วิธีสอน นวัตกรรม สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
มากกว่า ร้อยละ ๘๐ จากการนิเทศการสอนและผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
สอนของครูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับ มาก ทุกรายการ ดังนี้ 

ตารางแสดง 3.1  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประสิทธิภาพการสอนของครูและสิ่งสนับสนุน    
การเรียนรู้ 

รายการประเมิน คะแนนการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย 

ด้านคุณภาพการสอนของครู 4.21 0.72 มาก 
ด้านการวางแผนการเรียนการสอน 4.22 0.72 มกา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.21 0.71 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.21 0.71 มาก 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 4.22 0.72 มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.22 0.71 มาก 
แหล่งข้อมูล รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของครูและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของภาควิชาศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา 2562 

แนวทางการด่าเน นงานเพื่อพัฒนา 
มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด าเนินการตามแนวทางจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
๑) ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report-SAR ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 

๒) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูต้องมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓) ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด มาใช้ในการออกแบบแผนการเรียนรู้ 
โดยเลือกวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้  การวัดการประเมินผล ด้วยกระบวนการที่
หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐   

๔) ศึกษาหลักการใช้สื่อ เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพหรือจัดท าสื่อนวัตกรรม ที่มีความ
เหมาะสมหลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างของ
ผู้เรียน หรือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐ โดยจัดหา จัดท า พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อ
ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มา
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง 

๕) ศึกษาหลักการวัดและประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอยู่
บนหลักพ้ืนฐาน ๒ ประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินผลตามตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการวัดที่หลากหลาย 

๖) ให้ความรักความเมตตา เอาใจใส่ เอ้ืออาทรชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนทุกคนอย่าง
ใกล้ชิด มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนในการให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน 

๗) มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรู้ ในการ
วิจัย มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ อย่าง
น้อย ๑ รายการ ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนแสดงถึงการแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียนได้ มีการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๘) ให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ  STEAM  และ Active Learning จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ 70 ของครูใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมหลากหลาย
สอดคล้องกับธรรมชาติสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดยการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้การใช้
โปรแกรม  Goo;gle side, goolgleclassroom,Youtube สร้างสื่อ นวัตกรรมผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือ
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ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และไทยแลนด์ ๔.๐  จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น พัฒนาห้องสมุด ระบบเครือข่าย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆด้วย
ตนเอง จากการสัมภาษณ์ ครูประจ าการมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมากกว่าร้อยละ 80  

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้กับชุมชน เช่น โครงการทัศนศึกษาภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นแบบยั่งยืน โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย 
๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมอย่างง่าย

ในการสร้างผลงานทางวิชาการ นาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อ 
ออนไลน์ 

๓. ครูผู้สอนได้รับการอบรมให้ความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาสร้างสื่อ นวัตกรรมการสอน
ผ่านออนไลน์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียน 

๔.  จัดระบบจัดเก็บองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีและเผยแพร่ผ่านทาง 
เว็บไซด์ของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาที่เชื่อถือได้  

๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ มีการส ารวจความเพียงพอของโต๊ะเก้าอ้ี 

อุปกรณ์  มีห้องปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานศึกษา 

ครูมีการสร้างบรรยากาศของการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรักความศรัทธาต่อครู โดย
การให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยจัดกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติจริง จากการสัมภาษณ์ครูประจ าการ นักเรียน พบว่าครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก มากกว่าร้อยละ ๘๐  

แนวทางการด่าเน นงานเพื่อพัฒนาิ 
๑. มีวางแผนจัดห้องเรียนที่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนจากประมาณการรับนักเรียนใหม่

และนักเรียนที่มีอยู่เดิม อัตราเฉลี่ย 30-40 คนต่อห้องเรียน โดยมีผู้เรียนในแต่ละชั้นทุกสาขาวิชา เพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสาขา ส่งผลดีต่อการท างานร่วมกันในการจัดการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
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๒. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ครูที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการก ากับ ติดตาม โดยภาควิชา  

๓. ก าหนดให้ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการสอนรูปแบบ Active Learning หรือรูปแบบ 

STEAM อย่างน้อย ๑ รายวิชา พร้อมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
๔.ก าหนดให้ทุกภาควิชามีการนิเทศการสอน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 
๕.  ทุกภาควิชาร่วมกันพิจารณาวิชาชีพเลือก วิชาเลือกเสรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม

เสริมหลักสูตร ที่สอนในแต่ละภาคเรียนตามความต้องการของผู้เรียน ความสามารถของครูผู้สอนและ
ความเหมาะสมของสร้างหลักสูตร  

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับผู้เรียน  เช่น การเข้าร่วมอบรมทาง
วิชาการ การแข่งขันทักษะความรู้ ค่ายฝึกทักษะดนตรีสากล เป็นต้น  

๓.๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ ๗๕ ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสม      
ในการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือหัวหน้าภาควิชา  

2. ครูผู้สอน เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น การประเมินโครงงาน       
การอภิปรายหน้าชั้นเรียน และมีการประกาศผลการประเมิน รวมทั้งการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ มีการปฏิทินและประกาศก าหนดการสอบ การขอแก้ไขผลการเรียน 
การลงทะเบียนเรียนซ้ า ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบอย่างชัดเจน ท าให้ในมีนักเรียนส า เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

3. ครูผู้สอนมีการประเมินแบบทดสอบโดยครูที่มีวิทยฐานะช านาญการประเมินแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาค่า IOC  ดังตัวอย่าง 
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สูตรในการค านวณ 

N
R=IOC Σ

 

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ตัวอย่างแบบประเม นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ ์ทางการเรียน 
วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 22101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2562  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
………………………………………………………………………… 
สรุปผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับความ
เหมาะสมความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/ตัวชี้วัด ดังนี้ 

     +1    หมายถึง   แน่ใจวา่ข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                 0     หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                -1     หมายถึง   แน่ใจว่าข้อสอบไม่สามารถวัดได้ตรงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 
 

ข้อที่ 
ผู้เชียวชาญคนที่  

RΣ  
N
R=IOC Σ

 
1 2 3 

1 +1 +1 0 2 0.67 
2 +1 +1 -1 1 0.33 
3 +1 +1 +1 3 1.0 
.      

     ค่าคะแนน ที่ใช้ 0.67  ขั้นไป 

 

แนวทางการด่าเน นงานเพื่อการพัฒนาิ 
๑. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดสัดส่วนคะแนน การวัดผลระหว่างเรียน การวัดประเมินระหว่าง
ภาคเรียน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาการท าวิจัยทางการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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3.  ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเทคนิค วิธีสอน การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมแต่ละระดับชั้น 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้      ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ร้อยละ ๗๐ ของครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ
อบรมเพ่ือเติมเต็มความรู้ในสาขาวิชาชีพ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านดุริยางคศิลป์ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูด้านนาฏศิลป์ โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEAM  โครงการสืบสาน     
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  ครูมีการบูรณาการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน และ
กลุ่มวิชาชีพโดยใช้การสอนรูปแบบ STEAM น าสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันมาบูรณาการร่วมกันใน
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีการบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้พิการ โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นาฏศิลป์-ดนตรี ส าหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   

- โครงการเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ ๑ ชิ้น ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย และ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
๑. มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรม เข้าร่วมการ

อบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับครูผู้สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง ใช้กระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Proess) เพ่ือพัฒนาความรู้ให้เกิดข้ึนในองค์กร  

๒. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ความ
สนใจในการท างาน การท างานเป็นทีม มีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีให้คงอยู่ 

๓. ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนและประเมินผลเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียน น าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ แก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ใช้ในวางแผนพัฒนาความรู้ ทักษะ และ เจตคติของผู้เรียน 
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๔. สนับสนุนการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  

จุดเด่น 
ครูมีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาการสอนอย่าง

สม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ
จริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สอน     
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
จุดทีค่วรพัฒนา 

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วิธีการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมครูให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเทคโนโลยี
ทันสมัย ในการสร้างสื่อ นวัตกรรมการสอน รวมทั้งน ามาสร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือต่อยอดความรู้  

แนวทางการพัฒนา 
๑ มีนโยบาย กลยุทธ์ ที่ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการถ่ายทอด อบรม พัฒนายุทธวิธีการสอนใหม่ๆ 

ท าให้เด็กอยากเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานมากขึ้น 
๒ อบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่

ทันสมัย ต่อเนื่องสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการจัดท าสื่อ นวัตกรรมได้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
๓ ให้มีการพัฒนากลุ่มคนเป็นครูต้นแบบในสถานศึกษา เช่น ครูผู้สอนดีเด่น ครูผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีในการให้ค าแนะน า  
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มาตรฐานที่ ๔  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

๔.๑ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านนาฏดุรยิางคศิลป์  
ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

๑. ร้อยละ๙๐ ของผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ ตามเกณฑ์มีผลการเรียนในรายวิชาชีพ เกรดเฉลี่ย ๓ ขึ้นไป มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีคะแนนเฉลี่ยดังตาราง  

ตาราง 4.1 แสดงผลการเรียนเฉลี่ย วิชาปฏิบัติวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ปีการศึกษา 2562 ม.1 ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที่ 1 77.69 76.11 78.07 76.37 81.70 
ภาคเรียนที่ 2 74.61 76.69 78.26 77.38 82.03 
คะแนนเฉลี่ย 76.15 76.40 78.17 76.88 81.87 
(แหล่งข้อมูล บันทึกข้อความ รายงานข้อมูลผลสุมฤทธิ์ทางการเรียน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)  

๒.  ร้อยละ๙๐ ของผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สถานศึกษาจัดให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงและบรรเลงดนตรีกับสถานศึกษา ในงานราชพิธิ รัฐพิธี งานประเพณีเผา
เทียนเล่นไฟลอยกระทง งานวันพ่อขุนรามค าแหง งานย้อนรอยอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทอง
ลายโบราณ งานที่มีผู้ร้องขอ มากกว่า ร้อยละ ๙๐ และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีและ
คีตศิลป์ไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการสร้างรายไดแ้ละความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 (แหล่งข้อมูล ค าสั่งปฏิบัติราชการงานแสดง)  

๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด ผู้เรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้น  ม.๓ และ ม.๖ ได้รับการประเมินโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกคน  

4. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอ่ืนๆ  
โดยมอบหมายให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
ด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสีการประกวดกองเชียร์ กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และน าเสนอผลงานในวันวิชาการโดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชมการ
แสดง เข้าร่วมการจัดการแสดงและประเมินผลงาน วันวิชาการนาฏศิลป์-ดนตรี ครั้งที่ 18 วันที่ 15 
มีนาคม 2563 ประกอบด้วย 

- กิจกรรมนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ณ ลานทรงกลม หน้าหอประชุมรักศิลป์ไทย 
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- กิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.34 ระดับ มากที่สุด นักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลงาน ร้อยละ 93.7 ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 53.7 ของ
จ านวนนักเรียน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้     

แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

นานาชาติ เพ่ือฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้คิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง จัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ทักษะ
การปฏิบัติด้วยตนเอง สนับสนุนให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีในสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือระหว่างครู ผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ให้เกิดการพัฒนาผลงานทาง
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ นานาชาติ   

 ๔.๒ สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๑. สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด 
วางแผนปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ 

๑) โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
มีพ้ืนที่รับบริการในเขตภาคเหนือตอนล่างและพ้ืนที่ข้างเคียง ทั้งสิ้น ๒๒ จังหวัด เฉลี่ย จ านวน ๑๒๐ 
ครั้ง/ป ี

๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุโขทัย “เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย” จัดการแสดง
แสงเสียง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จ านวน ๙ ครั้ง/ปี 

๓) โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙ 
ครั้ง/ป ี

๒. สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรครัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ท าให้โครงการในการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ที่ท าไว้กับประเทศบูรไนต้องเลื่อนออกไป ไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด แต่มีการ
ส่งบุคลากร จ านวน ๒ ราย เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในงานประเพณีไทยฟูดแฟร์     
ณ วัดอัมพวันอเมริกา เมืองมอร์ฟรีสโบโร่ มลรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา    
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๓. สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ จ านวน ๓ โคงการ ได้แก่ 
๑) โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ ๑ ชิ้น ตามนโยบายของกระทรวง

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

๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์  ดนตรี ส าหรับผู้ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส จ านวน ๓ หลักสูตร พ้ืนที่ด าเนินการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดสุโขทัย และเรือนจ าจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ150,000 บาท 

๓) โครงการแนะแนวเชิงรุกและกิจกรรมค่าศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี จัดกิจกรรมวันที่ 
25-27 มีนาคม 2562 งบประมาณ 100,000 บาท 

๔. ชุมชนให้การยอมรับว่าสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์พัฒนาสืบสาน 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

 สถานศึกษามีด าเนินการสร้างเครือข่ายการให้บริการทางวิชาการกับชุมชนที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนสาธิตโสตศึกษา จังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย เรือนจ า
จังหวัดสุโขทัย และชุมชนวัดท่าช้าง อย่างต่อเนื่องชุมชนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือสร้าง
รายได้เสริมให้กับชุมชน   

๕. สถานศึกษามีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ มากกว่า ๑ เรื่อง/ปี   
สถานศึกษาจัดโครงการสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ ที่

ได้รับจัดสรรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษา  66,126.บาท ในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ 

STEAM EDUCATION  โดย นางสาวเนตรทราย ย่อยพรมราช ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  

- การจัดการความรู้ของนักศึกษา เรื่อง เทคนิคการแต่งกาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกษร เอมโอด ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

- การจัดการความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเพลง
ขอทานจังหวัดสุโขทัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร เอมโอด ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

- ผลงานสร้างสรรค์การแสดง ชุด ศรีสวายะ ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย  
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา  

๑. จัดโครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับ ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้าน
ต่างๆ  เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดท าป้ายนิเทศประกาศเกียรติรางวัล เพ่ือเป็นแบบอย่างต่อไป 

๒. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรม  โครงการของสถานศึกษาสู่สาธารณชนในหลาย
ช่องทาง เช่น เว็ปไซด์ การกระเสียงทางสถานีวิทยุ  สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ บุคลากร 
การด าเนินงานด้านอนุรักษ์  สืบสาน ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีมากข้ึน 

๓. การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้มีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เป็นลายลักษณ์อักษร 

๔. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ    
น าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด น าความรู้ไปพัฒนาชุมขนแบบยั่งยืน 

 จุดเด่น 
๑ ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ มีความรัก ความศรัทธาในอาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
๒ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับการให้บริการทางศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรี และให้ความ

ร่วมมือ สนับสนุนสถานศึกษาทั้งงบประมาณ สถานที่ ในการเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ดนตรีเป็นอย่างดี 

๓ สถานศึกษามีผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ด้านนาฏศิลป์ดนตรี และด าเนินการ
พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

จุดทีค่วรพัฒนา 
๑ ด าเนินการเชิงรุก สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในการสร้างค่านิยมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ส่งเสริมบุตรหลานให้เข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
๒ ท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจง่าย เพ่ิมช่องทางการให้บริการกับ

ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางออไลน์ให้มากขึ้น ให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เข้าชม  
๓ สนับสนุนให้มีการน านวัตกรรมไปการบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่สู่ชุมชน 

เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาความร่วมมือกับเครื่อข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดถ่ายทอดให้กับองค์กร 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาให้มีมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
ให้บริการองค์ความรู้แก่ชุมชน  
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ส่วนที่ ๓ 

สรุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐาน/ประเด็นการพ จารณา คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ิ๑ิคุณภาพของผู้เรียน 4.50 ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 4.17 ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสารและการคิดค านวณ 4 ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ

แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปญัหา 
4 ดเีลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 5 ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3 ดี 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 4 ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 5 ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ด ี 5 ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 5 ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ๒ิกระบวนการบร หารและจัดการ 5 ยอดเย่ียม 
๒.๑ มเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 5 ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและ       
การเรยีนรู ้

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ิ๓ิกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 4.60 ยอดเย่ียม 
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

5 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 5 ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ิ๔ิอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลกัษณ์ของ 5 ยอดเย่ียม 
4.1 ผู้เรยีนมีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดรุิยางคศิลป์ 5 ยอดเยี่ยม 
4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุรยิางคศิลป ์

5 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ย 4.78 ยอดเย่ียม 
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