
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับพื้นฐานวิชาชีพ 
 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม



ก 
 

 
 

คำนำ 
 
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดหรือไม่ และมีผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับใด เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปวางแผนพพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีต่อไป ซึ่งเป็น 
การดำเนินงานที่สอดคล้องกับตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาลัยจะนำผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรีต่อไป 
 

 

 
       (นายลิขิต    สุนทรสุข)    
             ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
คำนำ  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ๖ 
ส่วนที่ ๒ ความต้องการให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัย 
๑๔ 

ส่วนที่ ๓ ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๕ 
ภาคผนวก ๑๗ 
 -  คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๒๙๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑๘ 

 -  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ๒๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 
 

    บทสรุปผู้บริหาร 
 

 บริบทของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๒๑/๙  ถนนรามเดโช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน ๕ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  
๘๐ คน และนักเรียน จำนวน ๑๑๓ คน วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และมีเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.  นักเรียนมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ สามารถในการบูรณาการด้าน
นาฏศิลป์-ดนตรีไปใช้กับศาสตร์อื่นๆ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน “มืออาชีพด้านาฏศิลป์ - ดนตรี” 

๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
๔. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดเก็บองค์ความรู้ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในระดับชาติ 
๕.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ชัดเจน  เป็นต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ของชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 

  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
         วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๗ 
มิถุนายน  ๒๕๖๕  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกอบด้วย 

๑)   นายลิขิต        สุนทรสุข  ประธานกรรมการ     

๒)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิตา  ไกรเพชร    กรรมการ   

           ๓)  นางอัญชัน       เพ็งสุข  กรรมการและเลขานุการ                 
 
และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน คะแนน  ๔.๗๐ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

๑.๑ ผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
      ๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ (๑) ๕ ยอดเยี่ยม 

      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา (๒) 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างวัตกรรม (๓) ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๔) ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (๕) ๒ ปานกลาง 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน แลเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (๖) ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    

       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด (๗) ๕ ยอดเยี่ยม 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (๘) ๕ ยอดเยี่ยม 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (๙) ๕ ยอดเยี่ยม 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (๑๐) ๕ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ๔.๗๐ ยอดเยี่ยม 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     คะแนน ๔.๖๗  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน (๑๑) ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๑๒) ๔ ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย (๑๓) 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี (๑๔) ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ (๑๕) 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้(๑๖) 

๕ ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



๓ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คะแนน ๕.๐๐  
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (๑๗)    

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(๑๘) 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (๑๙)  ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน (๒๐) 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (๒๑) 

๕ ยอดเยี่ยม 

 

 
มาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คะแนน ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๑  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (๒๒) ๔ ดีเลิศ 
๔.๒  สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (๒๓) 

๔ ดีเลิศ 

 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับคุณภาพ จำนวนประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม ๑๘ 

ดีเลิศ ๔ 
ดี - 

ปานกลาง ๑ 
กำลังพัฒนา - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
 

จุดเด่น 
         ๑) ผู้เรียนมีความรู ้ความสามารถทางวิชาการและมีคุณลักษณะและค่านิยมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  
          ๒) ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพ สามารถบูรณาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรีร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี”  
           ๓) ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย และเป็นแบบอย่างในการรักษาวัฒนธรรมไทย  
          ๔) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้                
            
จุดแข็ง  

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

๒) ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  
๓) มีการจัดการความรู้ ด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  จนเป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน

ศิลปินแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง   
          ๔) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  
 
จุดทีค่วรพัฒนาเร่งด่วน 
          ๑) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การแสดง 
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีอย่างทั่วถึง  
           ๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา  

๓) การจัดให้มีการนิเทศ กำกับติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
๔) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนำมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการรักษา/ยกระดับคุณภาพ  

๑. ด้านผู้เรียน 
๑. กำหนดวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน ในทุกรายวิชา ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน เช่น แบบวัดทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสารฯ  
           ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนในทุกภาควิชา สร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 

และเผยแพร่    
๓. ติดตามผู ้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดทำเป็นสารสนเทศ ด้าน

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ (จำนวนกี่คน และเป็นร้อยละเท่าไหร่ เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ   

  



๕ 
 

 
 

๒. ด้านผู้บริหาร 
๑. กำกับ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  

๓. ด้านครูผู้สอน 
๑. การจัดเก็บผลที่เกิดจากกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ประโยชน์ได้   
๔. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

-  
๕. ด้านความโดดเด่นเฉพาะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของวิทยาลัยนาฎศิลป์ 

๑. การทบทวนเกณฑ์การประเมินระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการปรับ 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

           ๒. การทบทวน ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๒ 

 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

 
 

ส่วนที่ ๑  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

เป้าหมาย 
(คะแนน /ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
คณะกรรมการฯ 

(คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
๔.๐๐  
(ดีเลิศ) 

 

๔.๗๐ 
(ยอดเยี่ยม) 

๔.๗๐ 
(ยอดเยี่ยม) 

บรรลุเป้าหมาย 

 

๑.๑ ผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/

ยกระดับคุณภาพ 
๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

ควรจัดให้มแีนวทางหรือวิธีการ
และเครื่องมือประเมินที่เป็น
รูปแบบเดียวกันในทุกรายวิชา 
 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

ควรจัดให้มีแนวทางหรือวิธีการ
และเครื่องมือประเมินที่เป็น
รูปแบบเดียวกันในทุกรายวิชา 

 
๓) มีความสามารถในการสร้างวัตกรรม  ๕ 

(ยอดเยี่ยม) 
ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมใน
ทุกรายวิชาและนำไปสู่การใช้
ประโยชน์และเผยแพร่ 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

- 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

๒  
(ปานกลาง) 

จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน แลเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

๑) จัดทำแบบสอบถามด้าน
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อ
๒) จัดให้มีการติดตาม 
ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาก 



๗ 
 

 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ 

ยกระดับคุณภาพ 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

๑) จัดทำแนวทางหรือวิธีการและ
เครื่องมือประเมินที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันในทุกรายวิชา 
๒) จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

- 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

- 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ 
สามารถในการบูรณาการด้าน นาฏศิลป์-ดนตรีไปใช้กับ
ศาสตร์อื่นๆ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน  
“มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี” 
-ผู้เรียนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย และเป็น
แบบอย่างในการรักษาวัฒนธรรมไทย ได้เป็นอย่างดี  
-ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ -ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี 

-จัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นการ
พิจารณา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑) การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี ผลการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไปมากยิ่งข้ึน  
๒) การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผล
การเรียน 0 ร มส ของนักเรียนลดลง และป้องกันการออก
กลางคัน  
๓) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

๑) มีการติดตามผลการเรียน 0 ร มส ของ
ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 
๒) จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้มากยิ่งขึ้น 

 

 



๘ 
 

 
 

มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมาย 
(คะแนน /ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
คณะกรรมการฯ 

(คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
๔ 

(ดีเลิศ) 
๔.๖๗ 

(ยอดเยี่ยม) 
๔.๖๗ 

(ยอดเยี่ยม) 
บรรลุเป้าหมาย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 
 (คะแนน/ระดับ

คุณภาพ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/
ยกระดับคุณภาพ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

มีการทบทวนเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกจิของสถานศึกษาเพ่ือ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

๔ 
(ดีเลิศ) 

มีการกำกับติดตามอย่างเป็น
ระบบ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๔ 
(ดีเลิศ) 

จัดทำแผนงานโครงการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นพิจารณา 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ
จัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ความก้าวหน้าทางสายงานและ
นำมาพัฒนาผู้เรียน 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

จัดทำแบบสำรวจความต้องการ
ของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยฯ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลาย เช่น วารสาร
ออนไลน์ การสร้างบทเรียน
ออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑) มีแผนพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วม
และนำวงจรค ุณภาพ PDCA มาใช ้ ในการ
บริหารงาน  
๒) มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และจัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าทาง
สายงานและนำมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน
๒) ห้องปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ไม่เพียงพอ  
๓) การสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล การ
ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามระบบบประกันคุณภาพภายใน
ยังไม่สมบูรณ์ 

 

๑) นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
๒) บูรณาการการใช้ห้องปฏิบัติการด้านวิชาชีพร่วมกัน
ทั้ง ๓ ระดับ 
๓) จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในโดยขอ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต้นสังกัด ในการวาง
ระบบให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
(คะแนน /ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
คณะกรรมการฯ 

(คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
๕ 

(ยอดเยี่ยม) 
๕ 

(ยอดเยี่ยม) 
๕ 

(ยอดเยี่ยม) 
บรรลุเป้าหมาย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/

ยกระดับคุณภาพ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอนและ
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 



๑๐ 
 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/

ยกระดับคุณภาพ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

มีการสำรวจความคิดเห็น ความ
ต้องการของผู้เรียนเพ่ือนำมาพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีของครูแต่ละคนที่มี
ผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและจัดอบรมเติมเต็ม
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

๕ 
(ยอดเยี่ยม) 

จัดทำโครงการPLCระดับกลุ่มสาระ
และระดับภาควิชาและควรมีการ
กำกับติดตามอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 

 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองโดยมีการสำรวจความ
ต้องการของบุคลากรในแต่ละภาควิชา 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี  ๒๑ ยังมีน้อย 
๒) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ในระดับภาควิชายังไม่ต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

๑) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรีนการสอนที่สอคดล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มข้ึนและต่อเนื่อง 
๒) มีการจัดทำ KM จากการจัดทำ PLC ของภาควิชา เพื่อ
นำไปสู่ BEST PRACTICE 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๔  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
(คะแนน /ระดับคุณภาพ) 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
คณะกรรมการฯ 

(คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
๔ 

(ดีเลิศ) 
 

๔ 
(ดีเลิศ) 

๔ 
(ดีเลิศ) 

บรรลุเป้าหมาย 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการประเมิน 

 (คะแนน/ระดับคุณภาพ) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับ

คุณภาพ 
๔.๑  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์  

๔ 
(ดีเลิศ) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึก
ประสบการณ์อย่างทั่วถึง 

๔.๒  สถานศึกษามีความโดดเด่นใน
การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริ
ยางคศิลป์  

๔ 
(ดีเลิศ) 

๑) สร้างแรงจูงใจในการจัดทำงานวิจัย 
อนุรักษ ์สร้างสรรค์และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ และ 
๒) จัดสรรงบประมาณปัจจัยเกื้อหนุน
ในการจัดทำงานวิจัย อนุรักษ 
สร้างสรรค์และวิจัยศิลปวัฒนธรรม ใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรที่
ชัดเจน เพ่ือนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑)มีแผนงาน/โครงการที ่ชัดเจน สามารถ
ดำเนินงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
๒) มีบุคลากรปฏิบัติงานที่มีทักษะตรงตาม
สาขาวิชาชีพ ทำให้มีผลงานจัดการแสดง
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ 
สร้างความประทับใจและเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน
ในสังกัดใกล้เคียง เพ่ือดำเนินกิจกรรมโครงการได้อย่าง
หลากหลายและนำไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
งานต่างๆ ไม่เป็นระบบ ถูกต้องและครบถ้วน 
ทำให้ข้อมูลในการนำมาปรับปรุงและพัฒนา
งานขาดความสมบูรณ์ 

มีการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน ให้มีระบบและเป็น
ปัจจุบันมากขึ ้น  เพื ่อใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานในการนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
 



๑๒ 
 

 
 

คำรับรองของประธานคณะกรรมการประเมิน 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ฉบับนี้ได้รับตรวจสอบ
เนื้อหา และผลการประเมินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

 ความต้องการให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (สำหรับวิทยาลัยฯ) 

 
 
  

๑. ทบทวนประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ ๔ อัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยให้มีบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
เข้าไปมีส่วนร่วม 

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ควรจะเป็นกรรมการจากภายนอกท้ัง ๓ คน 
๓. จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับสถานศึกษาทุกแห่งใน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
 
 

 
      ลงชื่อ.............................................................  
                   ( นายลิขิต    สุนทรสุข )                                           

                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 วันที่...๒๗.....เดือน...มิถุนายน....พ.ศ. ...๒๕๖๕... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

 
ส่วนที่ ๓ 

ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน จากการจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๒๙๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 











กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

วันอังคารท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์    
..................................................................................... 

 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. -คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมวางแผนการประเมินฯ  

-บุคลากรของวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน กล่าวถึงวัตถุประสงค์
การ ประเมินและแนะนำคณะกรรมการประเมินฯ 
 

๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. อภิปรายผลการดำเนินงาน พร้อมการตั้งคำถาม ข้อสงสัยเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี ๔ อัตลักษณ์ผู้เรียน
และเอกลักษณ์สถานศึกษา  
 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. อภิปรายผลการดำเนินงาน พร้อมการตั้งคำถาม ข้อสงสัยเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน 
 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. อภิปรายผลการดำเนินงาน พร้อมการตั้งคำถาม ข้อสงสัยเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ เบ้ืองต้น  
 

๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอรายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา และให้ 
ข้อเสนอแนะ  
- บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน

1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ 90 90.39 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 90 91.15 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 100 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 90 100 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 64.93 ไม่บรรลุ 2.00 ปานกลาง
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80 100 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90 93.81 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 90 93.81 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 93.81 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 94.03 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.70 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 4 บรรลุ 4.00 ดีเลิศ

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4 4 บรรลุ 4.00 ดีเลิศ

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.67 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4 5 บรรลุ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.00 ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี  4  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
4.1  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 5 4 ไม่บรรลุ 4.00 ดีเลิศ

4.2  สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค
ศิลป์

5 4 ไม่บรรลุ 4.00 ดีเลิศ

4.00 ดีเลิศ
4.70 ยอดเยี่ยม

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 1

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 2

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 3

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 4
ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2564

ประเมินวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 
ตารางผลการประเมินรายประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลลัพธ์
การ

ดําเนินงาน
ผลการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี



        รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี  ปีการศึกษา 2563 

 

 

ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพและทิศทางการพัฒนา 

 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผล 

การดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย  :   ดีเลิศ ร้อยละ 87.50 

ผลการประเมิน  :   ยอดเยี่ยม ร้อยละ 92.19 
 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และความสามารถในการคิดคำนวณ  

           วิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่าน เขียน 

สื่อสาร สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ตามเกณฑ์ ปพ.  ตั้งแต่ คะแนน 2 = ระดับดี ขึ ้นไป)  

โดยครูผู้สอนได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน  เช่น รายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาที่

เรียนทั้งในห้องเรียนและสืบค้นด้วยตนเองจากแหล่งเรียนเว็บไซต์ต่าง ๆ ตัวอย่างรายวิชาภาษาไทย  

- พูดแนะนำตนเอง แนะนำเพื่อนหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนอ่านจับใจความ และพูด

สรุปใจความสำคัญของเรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกพูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

เช่น พูดทักทาย  ขอบคุณ แนะนำตนเอง 

- มีสมุดบันทึกการอ่าน ตามความสนใจ เป็นรายบุคคล จากหนังสือหรือเว็บไซต์ต่างๆ  

- เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายลาป่วย ลากิจ  

- จัดทำโครงการเพื่อพัฒนานักเรียน ได้แก่ โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ใน

รูปแบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทาง facebook fanpage วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ไลน์แอดกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย โดยมีกิจกรรม ประกวดลายมืองามตามอักขรวิธี ประกวดทำนองเสนาะไพเราะน่าฟัง 

ประกวดเรียงร้อยถ้อยคำประพันธ์กาพย์ยานี 11 หัวข้อ สะท้อนวิกฤตโควิด 19 ประกวดวรรณคดี

สร้างสรรค์งานศิลป์  หัวข้อ ตัวละครวรรณคดีในดวงใจ กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทยและรับเกียรติบัตร
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ออนไลน์ นักเรียนมีความพึงพอใจ 4.60  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายวิชาภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร์ ไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มที่    

จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

ระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ผลดังนี้ 

           - การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญทอง 

อันดับ 6  ได้แก่ เด็กหญิงพรทิพย์  ชูศรี 

                      - การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญทองแดง 

อันดับ 6  ได้แก ่เด็กหญิงพิมพ์ชนก กล่อมเกลา 

                     -  การแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 7 

ได้แก่ เด็กหญิง ปาริชาต  อ่ำพุทธา 

                     - การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้

รางวัลเหรียญเงินอันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมเกลา 

                     -  การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้

รางวัลเหรียญเงินอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.จิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล 

-  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เกียรติบัตรการเข้าร่วม ได้แก่ 

เด็กหญิงภัคจิรา วันทนะ 

จากการประเมินของครูผู้สอนได้ผลดังนี้ 
 

ผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น จำนวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

จำนวนนักเรียน 

มีความสามารถ

การอ่าน เขียน 

การสื่อสาร

ภาษาไทย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จำนวนนักเรียน 

มีความสามารถ

การอ่าน เขียน 

การสื่อสาร

ภาษาไทย 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 30 85.71 30 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 31 93.34 31 93.34 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 45 100 37 82.22 

รวม/เฉลี่ย 113 106 93.81 98 87.09 
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ผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร์) 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียน 

มีความสามารถใน

การคิดคำนวณ 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 30 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 30 90.91 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 42 93.33 

รวม/เฉลี่ย 113 102 90.27 
 

 

สรุปผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการประเมินอ่าน เขียน การสื่อสาร และคิดคำนวณ 

ระดับชั้น 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ 

การอ่าน เขียน  

การสื่อสาร

ภาษาไทย 

การอ่าน เขียน  

การสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

การคิด 

คำนวณ เฉลี่ย 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 85.71 85.71 85.71 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 93.34 93.34 90.91 92.53 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 82.22 93.33 91.85 

เฉลี่ย 93.81 87.09 90.27 90.39 

           จากการประเมินของครูผู้สอน พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร 

ภาษาไทย ร้อยละ 93.81 ภาอังกฤษ ร้อยละ 87.09 และความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ 90.27 

ความสามารถในการอ่าน เขียน สื ่อสาร และความสามารถในการคิดคำนวณสูงกว่าเป้าหมาย  

ที่สถานศึกษากำหนด ความสามารถในการการในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.39  สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

            2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและการแก้ปัญหา  

             วิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ 
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การแก้ปัญหา ครูผู้สอนทุกวิชาได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ 

การทำงานเป็นทีม ได้วางแผนการทำงาน มีการคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมี

เหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะในการอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น  

ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  จากการทำงานอย่างมีเหตุผลและการอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ต่างๆ มีการจัด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

กิจกรรมได้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564  ประกอบด้วยกิจกรรม 

การแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์  การประกวดทำต่างหูประกอบชุดการแสดงโดยใช้วัสดุเหลือใช้   

การประกวดทำเข็มขัดประกอบชุดการแสดงโดยใช้วัสดุเหลือใช้  การประกวดพูดในหัวข้อวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจำเป็นหรือไม่กับการดำรงชีวิตใน  โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วม 

การแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้จะได้รับทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

รวมถึงกลุ่มวิชาทักษะชีวิต ที่นักรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิด จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง

แบบทดลองและสิ่งประดิษฐ์ตามความถนัด การตอบคำถาม การวาดภาพ และการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ 

ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้และวัสดุท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 14 รายการ จากท้ังหมด 15 รายการ นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้ 

เหรียญทอง 6 รางวัล  เหรียญเงิน 4 รางวัล เหรียญทองแดง 3  รางวัลเกียรติบัตร 1  รางวัล  

         จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป

อ่างทอง ระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ผลดังนี้ 

                   - การแข่งขัน Science show  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญเงินอันดับ 

2 ได้แก่ นางสาวกณิศนันท์ สุภาผล  นางสาวเบญจม์ภัทร  พรมรักษา และนายศุภากร สุวรรณภูมิ 

                - การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลเหรียญเงิน

อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงสุพัตรา  แสงอุ่น และ นางสาวธนัญญา  ไม้สนธิ์   

           - เหรียญทองแดงอันดับ 3 การแข่งขันตอบคำถามสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงธนพร  ยิ้มลำใย 

             จากการประเมินของครูผู้สอน สรุปผลได้ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียน 

มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 30 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 30 90.91 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 43 95.56 

รวม 113 103 91.15 

 

         จากการประเมินของครูผู ้สอน พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา ร้อยละ 91.15 สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

            3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   วิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม โดยนำรูปแบบการสอนกระตุ้นให้นักเรียน มีจิตนวัตกรรม (Innovative mind) เพ่ือให้นักเรียน

มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ฝึกให้

นักเรียน ใช้ความรู้ (Knowledge) จินตนากา ร (Imagination) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

ความร่วมมือ (Collaborative) ทำให้เกิดนวัตกรรม ที ่อาจอยู ่ในรูปแบบของความคิดวิธ ีการ  หรือ

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยแทรกในกิจกรรมการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ มีการพัฒนาทักษะ

การทำงานเป็นทีม ทักษะการคิด ด้านวิชาชีพมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะวิชาชีพ ในกิจกรรมชมรมตาม

ความถนัดและความสนใจ  เช่น การประดิษฐ์ศิราภรณ์ ที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและได้จัดทำ

โครงการวันอาเซียนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยให้นักเรียนได้ฝึกออกแบบชิ้นงานของตนเอง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการออกแบบชิ้นงาน จากการเชื่อมโยงความรู้เกิดและความรู้ใหม่ ประเมินทักษะการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของนักเรียน ด้วยวิธีการประเมินอย่างหลากหลาย ในลักษณะของการประเมินที่เสริมพลัง  

ตามสภาพจริงและให้ข้อมูลย้อนกลับ อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนนำไปต่อยอดทักษะการสร้างสรรค์
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นวัตกรรมของตนเอง  จัดให้มีการประกวดผลงานในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การประกวด

ทำต่างหูประกอบชุดการแสดงโดยใช้วัสดุเหลือใช้  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานเพ่ือ

นำเสนอองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ เช่น  แผ่นพับ การ์ดอวยพร แผนผังความคิด คลิปนำเสนอโครงงาน 

จัดทำป้ายนิเทศ การประกวดชิ้นงาน เป็นต้น 

จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

ระหว่างวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ผลดังนี้ 

   -  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้/วัสดุท้องถิ่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงชมพูนุท กุลมี  เด็กหญิงอัมรา ทองสุข และเด็กหญิงฉัตราภรณ์   

เรืองเดชสกุลชัย 

   - การแข่งขันประกวดวาดภาพ “สีสันจากเสียงเพลง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัล

เหรียญทองแดงอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงกมลทิพย์  พันพวง  

      จากการจัดการเรียนการสอนในนักเรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู ้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเอง สามารถนำมาใช้ในการเรียน การดำรงชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ สามารถ

ทำชิ้นงานด้วยโปรแกรมต่างๆตามที่ครูผู้สอนกำหนด  ตัวอย่างชิ้นงานได้แก่ รายวิชาสุขศึกษาให้นักเรียนทำคลปิ

ดูลแลสุขภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ให้บุคคลในครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ทางออนไลน์ ประเมินผล

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดังนี้ 
 

สรุปผลนักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียน 

มีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 35 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 33 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 45 100 

รวม 113 113 100 

            จากการประเมินของครูผู้สอน พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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            4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 

   วิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

และสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 

อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์(เสริม) และชมรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมทั้งมี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้รองรับการใช้บริการ  พร้อมทั้งครูคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำและอำนวย

ความสะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร  การทำงาน การศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

อย่างสร้างสรรค์ ในการเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างครูผู้สอนในการมอบหมายงาน ติดตามงาน ซึ่งเป็น  

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง เช่น  นักเรียนออกแบบและนำเสนอชิ้นงาน  

ด้วยโปรแกรม  power point,  สืบค้นข้อมูล เลือกใช้ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน โดยใช้เทคโนโลยี  

เป็นต้น  นอกจากนี้ สถานศึกษายังกำหนดนโยบายให้นักเรียนได้เรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID- 19)  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี  

มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้เกิดแนวคิด ( Idea) ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ที ่มี

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

Zoom meeting, Google Classroom,  Facebook Group, Line Group,  google meet เ ป ็ น ต้ น  

จากการผลประเมินของครูผู้สอน ดังนี้ 
 

สรุปผลนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 35 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 33 100 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 45 100 

รวม 113 113 100 

          จากการประเมินของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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            5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

   วิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา(เกรด 3 ขึ้นไป) โดยกำหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา มุ่งเน้นทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณาณและคิดแก้ปัญหา สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการดำรงชีวิต และได้จัดทำ

โครงการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งด้านวิชาสามัญและวิชาชีพ ควบคู่กัน                 

ได้แก่  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ โครงการแข่งขันทักษะ

นาฏศิลป์ดนตรี  เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานศึกษา 

จัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทำให้การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ปรับเป็นแบบออนไลน์ 

ครูผู้สอนในทุกรายวิชาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์   ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดให้มีการเตรียม

ความพร้อมของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O-NET)  

มีการติดตามแก้ไขปัญหา ผลการเรียน 0 ร มส ให้เป็นปัจจุบัน เพื ่อให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ 

เต็มศักยภาพ   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐาน ระดับดี (เกรด 3 ข้ึนไป) ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3    
 

วิชา 
ระดับชั้น/จำนวนร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาไทย 27.14 60.61 66.67 

คณิตศาสตร์ 28.57 30.30 57.78 

วิทยาศาสตร์ 38.57 40.91 24.44 

สังคมศึกษาฯ 68.57 96.97 73.33 

สุขศึกษาฯ 45.71 54.55 71.11 

ศิลปะ 20.00 66.67 100 

การงานอาชีพฯ 27.14 63.64 57.78 

ภาษาอังกฤษ 30.00 27.27 44.44 

เฉลี่ย 35.71 55.12 61.94 

เฉลี่ยรวม ม.1-3 50.92 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเอก ระดับดี (เกรด 3 ขึ้นไป) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  
 

วิชา 
ระดับชั้น/จำนวนร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โขน 75.00 100.00 100 

ละคร 78.57 52.38 47.36 

ปี่พาทย์ 16.67 50.00 85.71 

เครื่องสาย 66.67  - 100 

คีตศิลป์  - -  100 

ดนตรีสากล 64.29 100.00 83.33 

เฉลี่ย 60.24 75.60 86.07 

เฉลี่ยรวม ม.1-3 73.97 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดี (เกรด 3 ข้ึนไป) ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3   
 

 วิชา 
ระดับชั้น/จำนวนร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาไทย 27.14 60.61 66.67 

คณิตศาสตร์ 28.57 30.30 57.78 

วิทยาศาสตร์ 38.57 40.91 24.44 

สังคมศึกษาฯ 68.57 96.97 73.33 

สุขศึกษาฯ 45.71 54.55 71.11 

ศิลปะ 20.00 66.67 100 

การงานอาชีพฯ 27.14 63.64 57.78 

ภาษาอังกฤษ 30.00 27.27 44.44 

โขน 75.00 100.00 100 

ละคร 78.57 52.38 47.36 

ปี่พาทย์ 16.67 50.00 85.71 
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วิชา 
ระดับชั้น/จำนวนร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เครื่องสาย 66.67  - 100 

คีตศิลป์  -  - 100 

ดนตรีสากล 64.29 100.00 83.33 

เฉลี่ย 50.44 65.27 79.09 

เฉลี่ยรวม ม.1-3 64.93  
 

 

          จากการประเมิน พบว่า  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร (เกรด 3 ขึ ้นไป)  

แยกรายวิชา ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.93 ซึ่งต่ำกว่าค่า เป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด   

            นอกจากนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผ่านทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  สรุปผลได้ดังนี้ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

ระดับ 

 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียน 50.90 29.57 18.91 29.78 

สังกัด 53.50 28.95 21.59 29.52 

ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45 

                    

  จากตาราง  พบว่า วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับ

สังกัด แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัด

และระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ย้อนหลัง 3 ปี 
 

วิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 53.51 56.29 50.90 

คณิตศาสตร์ 20.39 19.17 29.57 

วิทยาศาสตร์ 27.83 26.83 18.91 

ภาษาอังกฤษ 27.88 31.52 29.78 
 

 

           จากตาราง ผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2564 รายวิชา

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมีแนวโน้มลดลง  ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 

            6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   วิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและ 

เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทำงาน หรืองานอาชีพ ได้ดำเนินการพัฒนาให้

นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพ พร้อมที่จะศึกษา

ต่อในระดับที ่สูงขึ ้น จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม ซึ ่งประกอบด้ วย  

การแนะแนวทางชีวิต การแนะแนวการศึกษา และการแนะแนวทางอาชีพ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 

กิจกรรมชมรมการประดิษฐ์หัวโขนและเครื่องแต่งกาย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

ลูกเสือเนตรนารี เพื ่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการดำรงชีว ิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์การแสดงและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาจัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ   โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  โครงการไหว้ครูประจำปี

การศึกษา 2564  ทั้งนี้นักเรียนยังได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ ในการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ทำให้เกิดทักษะทางวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพ 

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ 

ปกีารศึกษา 2564 จัดกิจกรรมการแสดงได้เพียง 24 งาน  

  วิทยาลัยจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ 1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัดทาง
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วิชาชีพของตนเอง  2) นักเรียนมีข้อมูลในการในการตัดสินใจเพื ่อการศึกษาต่อและประกอบอาชึพ   

3) นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีในการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อและการสัมภาษณ์สมัครงาน 4) นักเรียนมีความ

รัก ความภูมิใจในสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา นักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 45 คน นักเรียนมีความรู้ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการทำงาน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 
 

 ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

   วิทยาลัยได้ตั้งค่าเป้าหมายให้ นักเรียนร้อยละ  90 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด  เป็นแบบอย่างได้ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามเกณฑ์ ปพ. คะแนน 

2 = ระดับ  ดี ขึ ้นไป) ได้ดำเนินการส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีพฤติกรรมเป็นผู ้มีคุณธรรม                

จริธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม ตามค่านิยมหลักขององค์กร คือ “มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิช าการ สืบสาน                   

งานศิลป์” ด้วยวิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา  มีการเสริมสร้างความมีวินัย            

ในกิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังค่านิยมระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง ด้วยการไหว้แสดงความเคารพ  เสริมสร้างให้

นักเรียนมีภาวะผู้นำ ในการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียน และการอบรมประจำสัปดาห์ มีการยกย่องครู

และนักเรียนที ่กระทำความดีหรือได้รางวัล เพื ่อกระตุ ้นให้นักเรียนกระทำความดี   สถานศึกษาได้

ดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดี กิจกรรม

แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ในวันไหว้ครู กิจกรรมช่วยเหลือสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ โดยมี

การประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกรายวิชา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ อันพึง

ประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้  

5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ  และค่านิยมองค์กร 

คือ มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

จิตสังคม และจิตสำนึก เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่าเป็นผู้ที ่อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย มีจิต

สาธารณะ และรักษาวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้รับคำ

ชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์-ดนตรี และผู้พบเห็นอย่างสม่ำเสมอ  จากผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
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สรุปผลนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี (ค่านิยมองค์กร) 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียน 

มีคุณลักษณะและ 

ค่านิยมที่ดี 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 30 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 31 93.34 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 45 100 

รวม 113 106 93.81 
 

จากตาราง นักเรียนทั้งหมดจำนวน 113 คน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาเป็น

แบบอย่างได้ จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

   

            2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   วิทยาลัยกำหนดค่าเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ  90 มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  ได้ดำเนินการพัฒนา

นักเรียนให้เป็นผู้มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ไทย ภูมิปัญญาไทย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น สถานศึกษามีแนวปฏิบัติให้บุคลากรครู อาจารย์  

นักเรียน นักศึกษา สวมใส่ชุดผ้าไทย ในวันอังคาร และ ให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำ “รำโทน” ประกอบดนตรี

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรมเคารพธงชาติ 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ได้แก่ กิจกรรมวันอนุรักษ์

มรดกไทย กิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่องค์กร ชุมชนและสังคม ครั้งที่ 1 ได้รับ

มอบหมายจากจังหวัดลพบุรี ให้เป็นผู้ถ่ายทอดท่ารำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 31 

มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมสู่องค์กร ชุมชนและสังคม ครั้งที่ 2 การบรรเลงและการรำประกอบกลองยาว ณ วัดอัมพ

วัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 12,13 และ 20 กุมภาพันธ์  2565 กิจกรรม

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทาง

ศาสนาและกิจกรรมของจังหวัด ได้แก่ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น  

        จากผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
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สรุปผลนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียน 

มีความภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 30 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 31 93.34 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 45 100 

รวม 113 106 93.81 
 

          จากตาราง นักเรียนทั ้งหมดจำนวน 113 คน มีความภูมิใจในท้องถิ ่น เห็นคุณค่า 

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย จำนวน 106 คน คิดเป็น

ร้อยละ 93.81 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

            3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

   ว ิทยาล ัยกำหนดค่าเป ้าหมายให้น ักเร ียนร ้อยละ  90  สามารถอยู ่ร ่วมกันบน 

ความแตกต่างและหลากหลาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากกหลายในการพัฒนาให้

นักเรียนสามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ

สุขภาพจิต โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการกีฬาสี

ภายใน โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสภา

นักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีการปรับตัวเรียนรู้ที่

จะอยู่ร่วมกับผู้เอ่ืนได้อย่างมีความสุข มีระบบครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวเพ่ือให้คำปรึกษาแก้นักเรียน ทั้งใน

เรื่องการดำเนินชีวิต ปัญหาการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวให้เข้ากับสังคม เป็นต้น    

จากผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
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สรุปผลนักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียน 

มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

คิดเป็นร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 30 85.71 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 31 93.34 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 45 100 

รวม 113 106 93.81 

            จากตาราง นักเรียนทั้งหมดจำนวน 113 คน สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

           4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

   วิทยาลัยตั ้งเป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ  90 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม               

สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด(ร่างกายสมส่วน เป็นไปตามเกณฑ์ ของกระทรวงสาธารณสุขและ

กรมพลศึกษา) ได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี มีสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมที่

ดี มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข โดยงานสุขอนามัย  

จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ประเมินสุขภาวะทางร่างกาย จากข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง 

นักเรียน 2) การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 3)จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการด้านสุขภาพ

อนามัย 4) จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรม ดังนี้- การประกวดคลิป TIK TOK 

เรื ่อง วัยรุ ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต- จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิต (ออนไลน์)- กิจกรรมการทดสอบ

สุขภาพจิต  (ออนไลน์) และมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

          - ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29   

          - ความพึงพอใจต่อโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.41 

         กลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายและ 

จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ให้นักเรียน จำนวน 106 คน จากนักเรียนทั้งหมด

จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 93.81 โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ร่างกายสมส่วน สมรรถภาพทางกาย 

และสุขภาพจิต จากผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
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 สรุปผลนักเรียนมสีุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
รายการประเมิน จำนวนนักเรียน 

ที่ทดสอบ/ 

ทำกิจกรรม 

จำนวนนักเรียนมีสุขภาวะ

ทางร่างกายและจิตสังคม 

คิดเป็นร้อยละ 

ร่างกายสมส่วน 106 97 91.51 

สมรรถภาพทางกาย 106 96 90.57 

สุขภาพจิต 106 106 100 

เฉลี่ย 106 99.67 94.03 

 

จากตาราง พบว่า ผลการประเมิน ด้านร่างกายสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 91.51 ด้านสมรรถภาพ

ทางกาย คิดเป็นร้อยละ 90.57 และด้านสุขภาพจิต คิดเป็นร้อยละ 100 โดยภาพรวมเฉลี่ย 94.03   

สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

จากกระบวนการพัฒนานักเรียน จำนวน 10 ประเด็นพิจารณา และมีผลการดำเนินงานครบ  

ทุกประเด็นพิจรณาและมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด จึงมีผลการพัฒนาโดยภาพรวม คุณภาพของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 94.24 อยู่ใน

ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม (5) 

 

3. จุดเด่น 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถในการบูร

ณาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรีไปใช้กับศาสตร์อ่ืนๆ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน “มืออาชีพด้าน

นาฏศิลป์ - ดนตรี” 

2. นักเรียนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย และเป็นแบบอย่างในการรักษาวัฒนธรรมไทย                 

ได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ 

4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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4. จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มี                     

ผลการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไปมากยิ่งข้ึน 

2. ควรพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผลการเรียน 0 ร มส ของนักเรียนลดลง

และป้องกันการออกกลางคัน 

3. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

ให้มากยิ่งขึ้น 

เอกสารหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  มีความสามารถใน

การอ่าน เขียน สื่อสาร 

และความสามารถใน

การคิดคำนวณ  

1-1-1-01 รายงานโครงการวันภาษาไทยและ 

วันสุนทรภู ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

1-1-1-02 รายงานผลการประเมิน ความสามารถ 

 ในการอ่าน เขียน สื่อสาร และ

ความสามารถในการคิดคำนวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ภาษาไทย  -

ภาษาอังกฤษ 

- คณิตศาสตร์ 

2) มีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและการ

แก้ปัญหา  

1-1-2-01 รายงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ 

1-1-2-02 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขัน 

ทักษะทางวิชาการ   

ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

1-1-2-03 รายงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  

ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564   

ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

1-1-2-04 รายงานผลการประเมิน ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

การแก้ปัญหา 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

3) มีความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 

1-1-3-01 รายงานโครงการวันอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ  
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ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

1-1-3-02 รายงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ     (ซ้ำ 1-1-2-01) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ  

1-1-3-03 ผลงานนักเรียน ครูผู้สอนทุกรายวิชา 

1-1-3-04 รายงานผลการประเมิน ความสามารถ   

ในการสร้างนวัตกรรม 

ครูผู้สอนรายวิชา

คอมพิวเตอร์ 

4) มีความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

1-1-4-01 รายงานผลการสอนออนไลน์ ครูผู้สอนทุกรายวิชา 

1-1-4-02 รายงานผลการประเมินผลงาน 

นักเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

ครูผู้สอนรายวิชา

คอมพิวเตอร์ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษา 

1-1-5-01 รายงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

1-1-5-02 รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

1-1-5-03 รายงานโครงการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์

ดนตรี   

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

1-1-5-04 รายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 

ภาควิชานาฏศิลป์ 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

6) มีความรู้ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี

ต่องานอาชีพ 

1-1-6-01 รายงานโครงการแนะแนวการศึกษา 

ต่อและการประกอบอาชีพ    

งานแนะแนว 

1-1-6-02 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2564   

ฝ่ายวิชาการ 

1-1-6-03 รายงานโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 

2564 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  

1-2-1-01 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  

ประจำปีการศึกษา 2564  (ซ้ำ 1-1-6-02) 

ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

1) การมีคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 

1-2-1-02 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ (ปพ.) 

ครูผู้สอน 

1-2-1-03 บันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย 

1-2-2-01 รายงานกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

1-2-2-02 เอกสารกิจกรรมถ่ายทอดท่ารำ 

บวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

1-2-2-03 เอกสารการบริการวิชาการการบรรเลงและ

การรำประกอบกลองยาว ณ วัดอัมพวัน  

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

1-2-2-04 รายงานโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

 3) การยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 

1-2-3-01 รายงานโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ

สุขภาพจิต 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

1-2-3-02 เอกสารรายงานการเลือกตั้ง 

ประธานสภาและคณะกรรมการนักเรียน 

สภานักเรียน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย

และจิตสังคม 

 

1-2-4-01 เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพผู้เรียน งานพยาบาล 

1-2-4-02 รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ งานพยาบาล 

1-2-4-03 รายงานโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจ

สุขภาพจิต   (ซ้ำ 1-2-3-01) 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี  

ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของนักเรียน 

 (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 68.75) 

ดี 

(ร้อยละ 79.17) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 92.19) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 78.33) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 91.08) 
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ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

1 ) มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และ

ความสามารถในการคิดคำนวณ 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90.39) 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี  

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

การแก้ปัญหา (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 91.15) 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศและการสื่อสาร(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา   (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ 64.93) 

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 67.50) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 80) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.87) 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 94.03) 
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มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย    :     ดีเลิศ  (4)   

ผลการประเมิน :    ยอดเยี่ยม (5) 

  

ประเด็นพิจารณาที่ 2.1  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

     วิทยาลัยมีการกำหนดค่าเป้าหมายในระดับ ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ

ชุมชน มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากได้มีการดำเนินงานประชุมผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู ้แทนนักเรียน 

ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของสถานศึกษา ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย  

การประชุมประจำเดือน การประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ตลอดจนใช้เทคนิค 

SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน บริบท ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้นำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์  ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และใช้เป็นกรอบทิศทางให้บุคลากรทุกคนจัดการศึกษาให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

วิทยาลัยได้จัดทำแผนการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ภายใต้ วิสัยทัศน์ (vision) “วิทยาลัย

นาฏศิลปลพบุรี  เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี เป็นที่ยอมรับระดับชาติสู่อาเซียน”  

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์  5  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 16 กลยุทธ์  ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์  9  ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต  27  ตัวชี้วัด มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติร่วมกัน  ตามพันธกิจ (mission)  6 ข้อ และ  เป้าหมาย (Goals)  

6 ข้อ ซึ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ 

ภายในปี พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการดังนี้ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการวางแผน จัดโครงการ/

กิจกรรม ตอบรับกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์ ของแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ  ตลอดจนนำผลการ

ประเมินการจัดการศึกษาของปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการกำหนดโครงการ /กิจกรรม  ดังนี้ โครงการวิจัย

และพัฒนาหลักสูตร โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการจัดทำ
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สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการกำกับ

ติดตามแผนงานโครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามกรอบระยะเวลาที ่กำหนด   

มีแผนการดำเนินงานโครงการระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ
ตาม

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด 

ความ 
พึงพอใจ 

1. โครงการไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2564 

1 2 8 9 10 ✓ 4.51 

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา 

5 1 29 ✓ 4.62 

3. โครงการการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5 4 34 ✓ 4.00 

4. โครงการวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทย

แห่งชาติ 

1 2 8 9 10 ✓ 4.68 

5. โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

1 2 8 9 10 ✓ 4.57 

5. ทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ 

1 1 5 6 7 ✓ 4.90 

7. โครงการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร 

1 1 5 6 7 ✓ 4.68 

8. โครงการส่งเสริม

สุขภาพ 

1 2 8 9 10 ✓ 4.25 

9. โครงการวันอาเซียน

ศึกษา 

1 2 8 9 10 ✓ 4.29 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ
ตาม

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด 

ความ 
พึงพอใจ 

10.โครงการเติมเต็ม

ความรู้ด้านวิชาการ 

และวิชาชีพ 

5 1 29 ✓ 4.50 

11. แนะแนวการศึกษา

ต่อและการประกอบ

อาชีพ 

1 2 8 9 10 ✓ 4.57 

 

หมายเหตุ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ จัดได้ไม่ครบทุกตัวชี้วัด แต่ได้บูรณาการกับการจัดการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

 

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน น โยบายรัฐบาล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองใน

ระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซ่ึงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

     วิทยาลัยกำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในระดับ ดีเลิศ  คือ 

“สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย”  และได้ดำเนินการ

วางระบบในการบริหารองค์กรโดยใช้หลักการของระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการ

ปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากประชุมบุคลากรวางแผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรม 

การติดตามตรวจสอบ และนำผลสำเร็จมากำหนดแนวทางพัฒนาให้ดีขึ ้น สถานศึกษา มีแผนพัฒนา

วิทยาลัย/แผนปฏิบัติการประจำปีที่กระจายอำนาจจากบนลงล่าง โดยให้รองผู้อำนวยการ ทุกฝ่าย หัวหน้า

ภาควิชา 3 ภาค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย

ฯ  ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่วางไว้ ครู อาจารย์
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บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  มีการประเมินผล  

ความพึงพอใจ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการรายงานผลการดำเนินงาน จากระดับผู้ปฏิบัติงาน

ไปยังผู้บริหารตามลำดับขั้นตามโครงสร้างการบริหารจนถึงผู้อำนวยการตามลำดับ ฝ่ายนโยบายและแผน 

เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณจะมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพใน  

ปีต่อไป ทั ้งนี ้ได้นำผลจากรายงานโครงการ/กิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษามาจัดทำ 

Improvement Plan และแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป  

วิทยาลัยได้วางระบบและกลไกคุณภาพการศึกษา โดยมีการประกาศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4 มาตรฐาน และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน

โดยครูทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีการกำกับ ดูแล และติดตามผลดำเนินงานตาม

โครงสร้างการบริหารงานมีการตรวจสอบและประเมินผลด้วยการสร้างเครื่องมือ  เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อมูลด้านสารสนเทศ จัดทำรายงานประเมินตนเอง โดยมีผู ้อำนวยการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และงานประกันคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกจาก

หน่วยงานต้นสังกัด นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

และเผยแพร่สู่สาธารณชน    

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ  ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งสูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

วิทยาลัยกำหนดเป้าหมาย ในระดับ ดีเลิศ ให้สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

นักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  และได้ดำเนินการ

ด ังน ี ้  ม ีการวางแผนและการดำเน ินงานพัฒนาว ิชาการท ี ่ เน ้นค ุณภาพของนักเร ียนรอบด้าน  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  โดยแบ่งผู้รับผิดชอบการพัฒนาวิชาตามโครงสร้าง

การบริหารงาน เป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานในฝ่ายวิชาการ  มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานวิชาการ เพื่อกำหนด

กิจกรรม/โครงการเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านในแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยฯ 

และดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภายใต้ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ของฝ่ายวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียน
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เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งวิชาการและวิชาชีพ และจัดให้มีการ

นำเสนอผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนเมื ่อส ิ ้นภาคเรียน สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้  

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โครงการแนะแนว

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โครงการนิเทศการสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน 

จากดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ไดพั้ฒนาครูให้มีคุณภาพและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. นายลิขิต สุนทรสุข ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนกิจกรรมแก่ชุมชน

อย่างดียิ่ง 

          2. นายสมชาย  ฟ้อนรำดี  

        - ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับ

จังหวัด  

        - ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอน 

        - ได้รับรางวัลพระศิวะนาคราช เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร นานาชาติ ประจำปี 2564 

3. ผศ.ดร.วารินท์พร ฟันเฟ่ืองฟู ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล  

กลุ่มครูและคณาจารย์ระดับจังหวัด 

4. ผศ.ดร. ปภาอร แก้วสว่าง ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ประเภทบุคคล กลุ่มครู

และคณาจารย์ระดับจังหวัด 

5. นายเชาวนาท เพ็งสุข ได้ร ับรางวัลระดับ ดี การประกวดบทความการจัดการความรู้  

ด้านการเรียนการสอน  เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ การพากย์ เจรจาในการแสดงโขน 

6. นายสุระชัย  สีบุบผา รางวลัระดับ ดี การประกวดบทความการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 

เรื่อง การจัดการความรู้การเขียนบทความเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชการ 

7. นายภูกิจ พาสุนันท์ ได้รับรางวัลระดับ ดี การประกวดบทความการจัดการความรู้ ด้านการ

เรียนการสอน เรื่อง การปรับมาตรฐานท่ารำพ้ืนฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 โขนพระท่ีเข้าใหม่ 

  8. นายชานนท์ อนันต์สลุง ได้รับรางวัลรัตนบงกช ประจำปี 2564 (รางวัลเพชรปัทมา) สาขาครู

ดีเด่น ด้านแม่พิมพ์ผู้ทรงคุณค่า 

 นอกจากนี้ครู อาจารย์ เป็นผู้นำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เป็นที่ยอมรับ ครูหลายท่านได้รับเชิญให้ไป

เป็นวิทยากรสอนนาฏศิลป์ ดนตรีแก่หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

เครื่องมือในการทำผลงานทางวิชาการ เป็นกรรมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
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ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เช่น นายลิขิต สุนทรสุข นายเชาวนาท  เพ็งสุข และนายสมชาย 

ฟ้อนรำดี เป็นต้น  ด้านวิชาชีพครู ผศ.ดร. วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมด้าน

หลักสูตรและการสอนของหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ละเป็นอาจารย์พิเศษของ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อีกด้วย   

 สืบเนื่องจากที่ครู  อาจารย์ มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เหรียญทอง

ลำดับที่ 1 การแข่งขันละครสร้างสรรค์คุณธรรม และการบรรเลงเดี่ยวปี่ใน นอกจากนี้ยังได้เหรียญทอง

และเหรียญเงินในการประกวดแข่งขันอีกจำนวนมาก เป็นลำดับที่ 9 จากวิทยาลัยในสังกัด 15 แห่ง   

วิทยาลัยได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม 

(5)  ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

             วิทยาลัย กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ในระดับ ยอดเยี่ยม คือ มีการพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจัดหา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 

สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสำรวจความ

ต้องการของครูและบุคลากรที่ต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จัดให้ครูผู้สอนเข้าพัฒนาตนเองกับหน่วยงาน

ต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก อาทิ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การ

ทำผลงาน ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  จัดโครงการส่งเสริมให้ครูแลบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ ครทูุกท่านมีการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ดังตัวอย่าง 
 

กิจกรรม/โครงการ ผู้เข้าร่วม จำนวนชั่วโมง 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา 

ครู อาจารย์ จำนวน 63 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 5 คน 

ผู้บริหาร  จำนวน   5 คน 

12 

2. โครงการเติมเต็มความรู้วิชาชีพด้าน

นาฏศิลป์ 

ครู อาจารย์ ภาควิชานาฏศิลป์ จำนวน 

23 คน 

6 
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กิจกรรม/โครงการ ผู้เข้าร่วม จำนวนชั่วโมง 

3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

อาจารย์กับบทบาทการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามโครงการ  

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

อาจารย์ และครู จำนวน 42 คน 3 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียน

บทความงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ใน

ระดบัชาติและนานาชาติ (ออนไลน์) 

อาจารย์ และครู จำนวน 20 คน 18 

5. การอบรมเรื่อง “หลักจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์” ประจำปี พ.ศ. 2564  

อาจารย์ และครู จำนวน 10 คน 6 

 

          วิทยาลัยจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานและการเรียนรู้ของนักเรียนจัดให้มี  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู ้สอนภายในกลุ่มสาระฯ โดยจัดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

(Professionnal Learning Community) เช่น  

- วิทยาลัยจัดให้มีชั่วโมง PLC ในตารางสอนของครใูนวันศุกร์เวลา 15.00-16.00 น.  

- วิทยาลัยจัดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย และมี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่างสารใน facebook fanpage ของวิทยาลัย 

- ภาควิชานาฏศิลป์ จัดประชุมครูในภาควิชาทุกเดือน ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19จึง

จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัด

กิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านนาฏศิลป์ มีการจัดทำ 

facebook fanpage ในการติดต่อสื ่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาควิชาให้นักเรียน ครู 

ผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจได้รับทราบ 

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5)  ซึ่งสูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้    

 วิทยาลัยกำหนดเป้าหมาย ในระดับ ยอดเยี่ยม ได้จัดทำ โครงการพัฒนาภาพแวดล้อม

วิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน ประสานและวางแผนในการจัดสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

ให้สอดคล้องกับผังแม่บทและนโยบายของ วิทยาลัยฯ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้

สะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่มรื่น ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร

เรียน และอาคาร ประกอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของคนงาน

และแม่บ้าน ในเรื่องการรักษา ความสะอาดและซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ รวมทั้งซ่อมแซม

วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ  จัดเก็บ บำรุง รักษา ครุภัณฑ์ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน บริหารด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนาการศ ึกษา จ ัดระบบ  สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ระบบกำจ ัดของเสีย  

การจัดการขยะ ดำเนินการโครงการประหยัดพลังงาน รณรงค์ให้หน่วยงานภายในประหยัดพลังงาน เช่น 

ติดสติกเกอร์ตามสวิตซ์ปิดเปิดไฟ รวมทั้งมีระบบอุปกรณ์  ป้องกันอัคคีภัย บริเวณอาคารต่าง ๆ ทั้งภายใน

ห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนดังนี้ 

               ภายในห้องเรียน 

                  -  ห้องเรียนวิชาพื ้นฐาน  มีอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนที่เพี ยงพอ มีโทรทัศน์                    

ที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้ครู อาจารย์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้   

 -  มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  

                  -  มีห ้องว ิทยาศาสตร์ มีอ ุปกรณ์ สารเคมี เพียงพอต่อการจ ัดการเร ียนการสอน   

                  -  มีห้องเรียนวิชาปฎิบัติเอกนาฏศิลป์ ดนตรี   มีอุปกรณ์การเรียนวิชาปฎิบัติเอกนาฏศิลป์ 

ดนตรี เช่น  เครื่องเล่นซีดี เครื่องดนตรี อย่างเพียงพอ  

    ภายนอกห้องเรียน  

        -  ด้านการฝึกประสบการณ์การแสดง เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ใช้พ้ืนที่สำหรับ  

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เวทีหอประชุมโรงอาหารและหอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ชั้นล่างอาคารเรยีน

และอาคารภาควิชาดุริยางคศิลป์ สนามหญ้า  จัดอุปกรณ์ จัดอุปกรณ์ แสง สี เสียงให้เพียงพอต่อ  

ความต้องการในการจัดกิจกรรมและฝึกประสบการณ์การแสดง และจัดหางบประมาณในการซ่อมบำรุง

วัสดุ อุปกรณ์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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- ด้านวิชาการ มีห้องสมุดที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทั้งหนังสือและอินเตอร์เน็ต มีห้องเรียน

ธรรมชาติ  มีต้นไม้ แหล่งน้ำ หิน ดิน ทราย มีสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสม เพียงพอสอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ 

              การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

- การมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายครู ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ในการวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ การติดตามผลการเรียนของนักเรียน การให้ทุนการศึกษาและ

อุปกรณ์การศึกษา จากหน่วยงานภายนอกและศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง ในงานไหว้ครูทุกปี จัดให้มี                

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย สะท้อนผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้รับ ความร่วมมือจาก

เครือข่าย ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า 

ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชนท้องถิ่น  

 วิทยาลัยได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   เนื่องจาก

การแพร่ระบาดการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานทั้งระบบ online และ Onsite มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา- 2019  อย่างเคร่งครัด  มีการตรวจคัดกรองนักเรียน วางระบบการส่งต่อหากพบนักเรียนติด

เชื้อ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียนและสถานที่ต่างๆ 

ภายในสถานศึกษา มีเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมโครงการต่าง ๆ  

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี ่ยม (5)   

ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้   

 วิทยาลัยกำหนดเป้าหมายในระดับ ดีเลิศ จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

โดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา โดยจัดทำแผนงานในการจัดหา จัดซื้อ ทรัพยากร และรวบรวมหมวดหมู่ 

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือการบริหารงาน ในหน่วยงานของวิทยาลัย 
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ในรูปแบบกรุ ๊ปไลน์ การจัดเก็บข้อมูลเพื ่อการประกันคุณภาพ ทั ้งด้านนักเรียน และครูอาจารย์ให้

สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย และเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับสถานศึกษาต้นสังกัด ทั้งนี้ในด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆของวิทยาลัยฯ แจ้งข่าวสาร  

และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาเพ่ื อ

รับทราบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์วิทยาลัย เฟสบุ๊คแฟนเพจ  

กรุ๊ปไลน์ รายการวิทยุ เป็นต้น   

 วิทยาลัยมีการนำเทคโนโลยี  มาใช้ในการจัดทำข้อมูลของฝ่ายวิชาการ จัดทำผลการเรียน ข้อมูล

ครู ข้อมูลนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน การปฏิบัติงาน และจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 สถานศึกษาได้ปรับการจัดการเรียนการสอน

ในระบบออนไลน์ ได้กำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนสร้างบทเรียนออนไลน์  ในการจัดการเรียนการสอน ด้วย

โปรแกรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น power point, Canva, google form เป็นต้น จากการ

ดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี ่ยม (5)  ซึ ่งสูงกว่าเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนด 

จากกระบวนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 6 ประเด็นพิจารณา และมี

ผลการดำเนินงานครบทุกประเด็นพิจรณา มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ ผลการประเมิน

เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด จึงมีผลการพัฒนาโดยภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (5.00) 

       

3. จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วมและนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารงาน  

2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3. มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 ที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

 1.  ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม

โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 2. นำผลการประเมินมาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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เอกสารหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

1.  มีเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

ที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจนจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

2-1-1-01 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ประจำปี งบประมาณ 2565  

งานงบประมาณและ

แผนฯ 

2-1-1-02 แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ประจำปี งบประมาณ 2565 

งานงบประมาณและ

แผนฯ 

2-1-1-03 รายงานผลการดำเนินงาน 

ตามแผน 

งานติดตามฯ 

2-1-1-04 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษา  

งานบุคลากรฯ 

2-1-1-05 โครงการจัดทำสื่อเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

งานเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

2-1-1-06 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2-1-1-07 Improvement Plan งานประกันคุณภาพฯ 

2. มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

2-1-2-01 คำสั่งแต่งตั้ง ตามโครงสร้างการ

บริหารงาน 

-ฝ่ายบริหาร 

2-1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ฝ่ายวิชาการ 

3. ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย   

2-1-3-01 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   งานวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร   

2-1-3-02 รายงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 

2-1-3-03 รายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา

วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ 

2-1-3-04 รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการ

เตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ   

ฝ่ายวิชาการ 

2-1-3-05 รายงานโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

2-1-3-06 รายงานโครงการนิเทศการสอนใน

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

4. พัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2-1-4-01 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครู

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

งานบุคลากรฯ 

ฝ่ายบริหาร 

2-1-4-02 รายงานโครงการเติมเต็มความรู้ด้าน

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 

2-1-4-03 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหาร 

5.จัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้    

2-1-5-01 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค

ไวรัสโคโรนา 2019 

ฝ่ายบริหาร 

2-1-5-02 เอกสารการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 

การเรียนรู้    

ฝ่ายบริหาร 

6.จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้   

2-1-6-01 เอกสารการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้   

 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
                รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี  

ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ดีเลิศ 

(3.85) 

ดีเลิศ 

(3.85) 

ยอดเยี่ยม 

(5.00) 

 1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   

ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(3) 

ดี 

(3) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย   

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(3) 

ดี 

(3) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้   

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(3) 

ดี 

(3) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 
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มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

ค่าเป้าหมาย    :  ยอดเยี่ยม (5)  

ผลการประเมิน  :  ยอดเยี่ยม (5)  

 

กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้   

สถานศึกษากำหนดเป้าหมายในระดับ ยอดเยี่ยม คือ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 

การคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัด 

การเรียนรู ้ที ่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   เนื ่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับพื ้นฐาน ผ่านระบบ online มีการมอบหมายหน้าที่ครูผู ้สอนตรงตาม

สาขาวิชา มีการประชุมชี้แจงครูผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรง

ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

กำหนดนโยบายให้ทุกภาควิชา จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด

และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสูงสุดตามศักยภาพของ

แต่ละคน มีการจัดการเรียนรู้เน้นรูปแบบ Active Learning  รายวิชาวิทยาศาสตร์ใช้วิธีสอนแบบโครงงาน 

(Project Method) กระบวนการวิทยาศาสตร์  รายวิชาสุขศึกษาใช้กระบวนการสอน GPAS 5 Step   

ทุกรายวิชาจัดให้มีกระบวนการกลุ่ม  เทคนิคการใช้คำถาม  และนำ STEAM Education ที่เน้นการบูร

ณาการกับรายวิชาศิลปะ/ ปฏิบัติเอก มาใช้การจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก

สื่อเทคโนโลยี จัดทำรายงาน ชิ้นงาน หรือโครงงาน สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้  มีการนำเสนอ

หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก และ ทั้งนี้กลุ่มวิชาชีพทุกรายวิชาเน้นการปฏิบัติจริง โดยครู

สาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติตาม ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

ครูได้สาธิตวิธีการปฏิบัติท่ารำ การบรรเลง การขับร้อง หรือการพากย์ เจรจา ผ่าน Zoom meeting, 

google meet, line กลุ ่มปิดและ facebook กลุ ่มปิด  ให้นักเรียนปฏิบัติตามจนทำได้คล่องแล้วให้ 

อัดคลิปวิธีการปฏิบัติท่ารำ การบรรเลง หรือการขับร้อง การพากย์ เจรจาของตนเองส่งกลับมายังกลุ่ม 

ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานทางด้าน 
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นาฏศิลป์ ดนตรี ได้แก่ อุปกรณ์การแสดงระบำต่าง ๆ   เช่น  หัวนก  หางปลา ดอกบัว  พานดอกไม้ ฯลฯ 

จัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง เพื ่อประเมินและตรวจสอบความรู ้อย่างเป็นระบบ โดยเชิญ

ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วม ในการประเมิน  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและ

สถานศึกษา ได้ข้อมูลย้อนกลับนำไปพัฒนา นอกจากนี้ยังให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการประเมินการสอน

ของครูเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการสอน ซึ่งถือว่าเป็นการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน  ของ

ครูอีกทางหนึ่งด้วย ครูผู ้สอนภาควิชาศึกษาทั ่วไปจำนวน 19 คน ภาควิชานาฏศิลป์จำนวน 23 คน 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น  63 คน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100    

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซ่ึงเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

    วิทยาลัยกำหนดเป้าหมายในระดับ ยอดเยี่ยม คือ สถานศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูจัดทำสื่อการสอนในแต่ละรายวิชา

สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ทั้งสื ่อเอกสารประกอบการสอน และสื่อจากของจริง ได้แก่ 

อุปกรณ์การแสดง  เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพ ใช้สื่อการสอนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบระดมสมองมีการอภิปรายกลุ่ม 

มีการฝึกทักษะการตั้งคำถาม  ฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกให้นักเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้ 

และนำเสนอความรู้แบบรูปเล่มรายงาน การนำเสนอหน้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  มีการนำ

แอพพิเคชั่น และโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น facebook, Line, google classroom, 

e-book และ Canva  เป็นต้น นอกจากนี้ นักเรียนสามารถใช้ สัญญาณ Wi-fi อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ของวิทยาลัยฯสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา จากห้องสมุดออนไลน์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

โน้ตบุ๊ค และมือถือของตนเอง   

นักเรียนไดศ้ึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายนอกผ่านระบบออนไลน์, เว็บไซต์ต่างๆ, 

Youtube.com  เช่น รายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนค้นคว้าเรื่องพืช สารเคมี ดินสอพอง พันธุกรรม และ

เมฆ รายวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนศึกษาองค์คอมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ

สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองด้วยเทคโนโลยี   รายวิชานาฏศิลป์ไทย นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับประเพณี

และวัฒนธรรมในท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยพวนบ้านหมี่   ความรู้เรื่องโขน  กำเนิดโขน กระบี่กระบอง การ
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พากย์-เจรจา การแสดงพื้นบ้านไทยสี่ภาค  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  การแสดงโขนพระราชทานมูลนิธิ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  ซึ่งถ้าไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019  ครูจะพานักเรียนไป

ศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตนเอง  นอกจากนี้ภาควิชานาฏศิลป์ได้จัดโครงการเติม

เต็มความรู้ด้านวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิญวิทยากรภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนาฏศิลป์โขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ละครจากสำรักการสังคีต มา

ให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบผสมผสานที่มีท้ัง online และ onsite ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการเรียนการสอน

ที่หลากหลาย  มีรายงานการสอน online ของครูผู้สอนภาควิชาศึกษาทั่วไป  ภาควิชานาฏศิลป์ และ

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ผ่านหัวหน้าภาควิชา รองผู้อำนวนยการ ผู้อำนวยการ ตามลำดับ   

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซ่ึงเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

         วิทยาลัยกำหนดเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม และมีการดำเนินงานโดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก คือ ครูจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นกันเอง ยิ้ม

แย้มแจ่มใส นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้โดยไม่ถูกครูหรือเพื่อนตำหนิ  มีการจัด

กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็กส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มย่อย และระดับชั้นเรียน  ส่งเสริมประชาธิปไตย ครูมีการเสริมแรง 

ชมเชย และให้รางวัลนักเรียนที่เรียนดี  นักเรียนส่วนมากเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 นอกจากการจัดครูผู้สอนในชั้นเรียนแล้ว วิทยาลัยยังจัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนชั้นละ 2 คน  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 มีการสอนแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงได้สร้าง  

กลุ่ม line ห้องเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ทำให้ครูและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

ดูแลเอาใจใส่นักเรียน รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีระบบสภานักเรียนที ่คอยดูแล รุ่นน้อง มีระบบพี่รหัส ที่คอยเป็นโค้ช ให้กับรุ่นน้องในการใช้ชีวิต  

ในวิทยาลัย มีงานหอพักท่ีคอยดูแลสอดส่องนักเรียนที่ต้องพักในหอพักท้ังในและนอกวิทยาลัย 

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซ่ึงเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนานักเรียน  

    วิทยาลัยกำหนดเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม และมีการดำเนินงานโดยครูตรวจสอบและ

ประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียนและหลังเรียน  ใช้เครื่องมือ

และวิธีการวัดที ่เหมาะสม เช่น การทำแบบทดสอบ การตรวจใบงาน/กิจกรรม การทำแบบฝึกหัด  

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง ได้แก่ การปฏิบัติท่ารำ/การบรรเลงขับร้อง การทำ

โครงงานการสร้างสรรค์ชุดการแสดง เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน  เช่น ในการสอน

ทฤษฎีมีการสอบระหว่างเรียน ครูจะเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง อธิบายเพิ่มเติม และแจ้งผลการสอบให้

นักเรียนทราบเพื่อนำไปแก้ไข มีการตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียนโดยมีเกณฑ์การประเมิน  

แบบรูบริคที่ชัดเจน ในการสอนปฏิบัติ จะมีการประเมินการปฏิบัติท่ารำ การบรรเลง  และการขับร้อง 

ตลอดเวลาอย่างทันทีและต่อเนื่อง ประเมินโดยครู เพื่อน และตัวนักเรียนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิด  

การพัฒนาทักษะ และประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะโดยครูผู้สอนซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค  

ที่ชัดเจน ครูผู้สอนสามารถนำผลการเรียนของนักเรียนมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาการและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าภาควิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการ ตามลำดับ ทันตาม

กำหนด ครบทุกรายวิชา  ครูผู้สอนมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียน  

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซ่ึงเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้      

วิทยาลัยกำหนดเป้าหมาย ระดับ ยอดเยี่ยม และมีการดำเนินงานโดยส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมการประชุมประจำเดือน การประชุมระดับกลุ ่มสาระ ระดับ

ภาควิชาและการประจำเดือน ซึ่ง ครู อาจารย์ และบุคลากรจะนำความรู้ที่ได้จากการไปประชุม/อบรม/

สัมมนา หรือรับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 “สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของ

มนุษยชาติ” มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนบทความวิจัย และ
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บทความวิชาการร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการประชุม

ประจำเดือนของวิทยาลัย ในส่วนของภาควิชา/กลุ ่มสาระฯ มีการประชุมกลุ ่มย่อย ผ่าน Zoom 

meeting, google meet, line กลุ่มปิดและ facebook  กลุ่มปิด  ตัวอย่างเช่น ภาควิชานาฏศิลป์มีการ

ประชุมทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และสะท้อนผลที่พบให้กับครูใน

ภาควิชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  เช่น หาแนวทางในการให้นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส ลดลง  

โดยมีการจัดทำสถิติข้อมูล นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ  ระดม

ความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการแสดง หาแนวทางและ

วิธีการที่จะปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติการแสดงของภาควิชา ได้แก่ 

การจัดครูผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา จัดวิทยากรหรือการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของ

ชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก 

จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซ่ึงเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

     

จุดเด่น 

1. ครมูีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.    จัดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

การดำเนินชีวิตได้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1.  ครูควรพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

 2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เป็นต้นแบบ 
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เอกสารหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

3-1-1-01 แผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน 

3-1-1-02 รายงานการนิเทศการสอน ภาควิชา 

3-1-1-03 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนใน

ศตวรรษท่ี 21 ระดับพื้นฐาน 

งานบุคลากร 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

3-1-2-01 ตัวอย่างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครูผู้สอน 

3-1-2-02 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านวิชาชีพ ภาควิชานาฏศิลป์ 

3. มีการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียนเชิงบวก 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

3-1-3-01 รายงานกิจกรรมโฮมรูม ฝ่ายกิจการฯ 

3-1-3-02 แผนการจัดการเรียนรู้  

(ซ้ำ 3-1-1-01) 

ครูผู้สอน 

4. ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

3-1-4-01 ตัวอย่างแบบทดสอบและแบบ

ประเมินผู้เรียน 

ครูผู้สอน 

3-1-4-02 วิจัยในชั้นเรียน  ครูผู้สอน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

3-1-5-01 เอกสารการเข้าร่วมการประชุม

วิชาการการนำเสนอ 

ฝ่ายวิชาการ 

3-1-5-02 เอกสารการประชุมภาควิชา

นาฏศิลป์ 

3 ภาควิชา 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(3.80) 

ดีเลิศ 

(4.00) 

ยอดเยี่ยม 

(5.00) 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้   

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(3) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 
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มาตรฐานที่  4 อัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ค่าเป้าหมาย  : ยอดเยี่ยม  (5)   

ผลการประเมิน  :  ดีเลิศ (4) 

  

กระบวนการพัฒนา 

ประเด็นพิจารณาที่ 4.1  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์  

 วิทยาลัยไดก้ำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้  

• นักเรียนมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90    

• นักเรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90    

•  นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์  ตามที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์กำหนด (มีคะแนนสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 

• นักเรียนสามารถบูรณาการความรู ้ด ้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื ่นๆ ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 90  

• นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90    

           วิทยาลัยดำเนินการดังนี้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด จัดกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านการแสดงและการบรรเลง ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ 

ความสามารถและทักษะด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ไปใช้บูรณาการในกิจกรรมการบรรเลงและการแสดงใน 

วันสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน

วิทยาลัยฯ อาทิ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมการแสดงต่าง 

ๆ เช่น  กิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี  กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย พิธีทำบุญตัก

บาตรและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
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          วิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทดสอบวัดผลมาตรฐาน

วิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้าน ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การศึกษาในระดับสูงขึ้น จากการดำเนินงานได้ผลดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเอก ระดับดี (เกรด 3 ขึ้นไป) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  
 

วิชา 
ระดับชั้น/จำนวนร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โขน 75.00 100.00 100 
ละคร 78.57 52.38 47.36 
ปี่พาทย์ 16.67 50.00 85.71 
เครื่องสาย 66.67   100 
คีตศิลป์     100 
ดนตรีสากล 64.29 100.00 83.33 

เฉลี่ย 60.24 75.60 86.07 
เฉลี่ยรวม ม.1-3 73.97 

 

 จากตาราง นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์  ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 73..97 ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ดี (3) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

• นักเรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90    

              สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงและบรรเลง 

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สามารถ

จัดกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 24 ครั้งและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 6 คน  

จากนักเรียนทั้งหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 5.31 ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ กำลังพัฒนา 

(1) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

• นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์  ตามที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์กำหนด (มีคะแนนสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จากการดำเนินงานได้ผล 

ดังนี้ 
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ผลการสอบวัดผลมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

สาขาวิชา จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้าน 

นาฏดุริยางคศิลป์ 

ร้อยละ 

โขน 4 4 100 
ละคร 19 16 84.21 
ปี่พาทย์ 7 7 100 
เครื่องสาย 7 7 100 
คีตศิลป์ 2 2 100 
ดนตรีสากล 6 5 83.33 

รวม/เฉลี่ย 45 41 91.11 
  

     จากตาราง นักเรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ตามที่สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด (มีคะแนนสอบร้อยละ 60 ขึ้นไป) ร้อยละ 91.11 ส่งผลให้ผลการประเมินตนเอง

ในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

• นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอื ่นๆ ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ 90  

        นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอ่ืนๆ จากการที่นักเรียน 

เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีการประกวดทำต่างหู

ประกอบชุดการแสดงโดยใช้วัสดุเหลือใช้  การประกวดทำเข็มขัดประกอบชุดการแสดงโดยใช้วัสดุเหลือใช้   

ในรายวิชาปฏิบัติเอกให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการอัดคลิปการปฏิบัติท่ารำหรือการบรรเลงของตนเอง  

ส่งครูผู้สอน  ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

กำหนด 

  จากผลการประเมิน 4 ประเด็น มี 2 ประเด็นที่ผ่านระดับยอดเยี่ยม มี 1 ประเด็นผ่านระดับ 

ดี และอีก 1 ประเด็นผ่านระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 

จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมเข้ม (สีแดง) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการแสดงและการบรรเลง 

และนักเรียนไม่สารถรวมกันจัดกิจกรรมในรายวิชาได้ การประเมินตนเองในภาพรวมจึงให้ผล  

การประเมินงในระดับ ดีเลิศ (4) 
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ประเด็นพิจารณา 4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

    วิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการให้สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ 

พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ดังนี้ 

• วิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม 

และสอดคล้องกับอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา โดยผู้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด 

วางแผน และปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 3 โครงการ  

• วิทยาลัยมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  

• วิทยาลัยมีการบริการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

• วิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรม 

• วิทยาลัยมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

         วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมโครงการที่อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน 

และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์  ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา  ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ท้องถิ ่นในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  มีการบริการวิชาการ  

และวิชาชีพ และมีบุคลากรที่เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย ทำให้วิทยาลัย 

นาฏศิลปลพบุรีเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

• สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมคิด วางแผน และปฏิบัติหรือ สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 3 โครงการ   

ว ิทยาล ัยจ ัดทำโครงการ/กิจกรรมที ่ม ุ ่ งเน้ นการอน ุร ักษ์ พัฒนา ส ืบสานด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้อง  

มีส่วนร่วมคิด วางแผน และปฏิบัติหรือ สนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จำนวน  7  โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม   

3. โครงการเสริมสร้างเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น 
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4.  โครงการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ประจำปี

งบประมาณ 2564 

5. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

6.  โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 

2564) 

7. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 

               จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งเป็นไป

ตามกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

• สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  

                       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดลพบุรีอยู่ใน

พื ้นที ่สีแดง มีมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด ทำให้สถานศึกษา 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้ และเนื่องจากการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเหลือ

เพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งความสามารถและทักษะการแสดงยังอยู่เพียงเกณฑ์มาตรฐาน

เท่านั้นยังไม่มีลีลาทักษะการปฏิบัติท่ารำที่สวยงามจนกระทั่งนำไปแสดงระดับนานาชาติได้  

          จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กำลังพัฒนา (1) ซึ่งต่ำกว่ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

• สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้านนาฏดรุิยางคศิลป์ 

                     วิทยาลัยมีการจัดให้มีบริการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ดังนี้   

                     - จัดให้บุคลากรเป็นวิทยากรถ่ายทอดท่ารำ “ระบำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช” ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานราชการของจังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงในงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

      -  มีการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ/จัดกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งเครื ่องดนตรี(ขลุ ่ย) ตาม

นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-  ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา โดยเป็นกรรมการตัดสินประกวดการแข่งขันด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เช่น  

งานศิลปหัตถกรรม การประกวดกิจกรรมด้านการแสดงของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

  - บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นที่ปรึกษาการทำผลงานสร้างสรรค์ ของสถานศึกษาในสังกัด

การศึกษาพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และบุคคลภายนอก 
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- บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ และผลงานการเลื่อนระดับของบุคลากรหน่วยงานอ่ืนๆ 

- บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการไปพากย์-แสดงโขน และบรรเลง

ให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างสม่ำเสมอ   

  - บริการเครื่องแต่งกายชุดไทย ชุดการแสดงต่างๆ เครื ่องดนตรี อุปกรณ์การแสดง  

การแต่งกายเพื่อจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ พร้อมทั้ง

ให้บริการแก่นักศึกษาใช้เพื่อจัดแสดงในการเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานฝึกประสบการณ์                          

การเสนอศิลปนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ และบริการตามโอกาสเทศกาลต่างๆ  

             จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งเป็นไป

ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

•   สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลป 

วัฒนธรรม   

 วิทยาลัยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่ศิลป 

วัฒนธรรม และมีบุคลากรที่เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  

- จัดทำแหล่งเรียนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ -ดนตรีไว้สำหรับบริการ 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษาบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้แก่ อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์ ห้องเครื่องแต่งกาย

โขน-ละคร  ห้องเครื่องดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ห้องภาควิชาดุริยางคศิลป์ เป็นต้น 

      -  มีศูนย์รักษ์ศิลป์ที่สามารถเข้าศึกษาหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

    -  มีห้องสมุดและข้อมูลที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถให้ค้นคว้าหนังสือ และ 

ออนไลน์ได้อย่างพอเพียง 

       -  ครู และบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีองค์ความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น โขน ละคร 

กระบี ่กระบอง ดนตรี คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล การพากย์ เจรจา ขับเสภา อ่านทำนอง เสนาะ  

การประพันธ์บทกลอนต่างๆ ประพันธ์เพลง เทคนิคเวที การจัดเวทีแสดง ทำบทการแสดงประเภทต่างๆ  

ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู ้สนใจศึกษาตามความสนใจได้อย่างถูกต้องมีแบบแผน และอยู่บนพื้นฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งเป็นไปตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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• สถานศึกษามีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางค์ศิลป์ 

              สถานศึกษามีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี  ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และ

บุคลากรมีการจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดการความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

- การจัดการความรู ้ (KM) ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื ่อง เทคนิคการตีระนาดของ

อาจารย์ทวีศักดิ์ อัครวงษ์  โดยนายวิทยา จุ้ยวงษ์ (ปีงบประมาณ 2564) 

- การประกวดบทความการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการ

องค์ความรู ้ การพากย์ เจรจาในการแสดงโขน โดยนายเชาวนาท เพ็งส ุข ได้ร ับรางวัลระดับ ดี 

(ปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่ 2564) 

- การประกวดบทความการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ 

เร ื ่อง การเขียนบทความเพื ่อขอตำแหน่งทางวิชการ โดย นายสุระชัย  ส ีบ ุบผา รางวัลระดับ ดี  

(ปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่ 2564) 

- การประกวดบทความการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การปรับ

มาตรฐานท่ารำพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 โขนพระที่เข้าใหม่ โดย นายภูกิจ พาสุนันท์ 

ได้รับรางวัลระดับ ดี (ปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่ 2564) 

          2.  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสร้างสรรค์การแสดงมาจัดทำหนังสือเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการเรียนการสอนและการแสดงตามโครงการสืบสานตำนานเมืองลพบุรี เผยแพร่บนเว็บไซต์วิทยาลัย

นาฏศิลปลพบุรี  ได้แก่ 

                          - หนังสอื รวมผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป

ลพบรุี เล่มที่ 1 เผยแพร่ บนเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

                - หนังสือ รวมผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป

ลพบุรี เล่มที่ 2  เผยแพร่ บนเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

       - หนังสือ การแสดงโขนตำนานมืองลพบุรี ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

    3. มีการจัดทำผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์-ดนตรี ได้แก่ 

        - การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้สถานการณ์

จำลอง  โดย นางอัญชัน เพ็งสุข (ทุน สบศ.งบประมาณปี  2564) 



76 
 

 
                รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

                 - ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาคึตศิลป์ไทย 1 ด้วยทฤษฎีพหุ

ปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  โดย นายสุระชัย  สีบุบ

ผา (ทุน สบศ. งบประมาณปี  2564) 

          4.  มีการจัดทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยฯและของครู

อาจารย์   ได้แก่             

                       1. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ร่องลอยลวะ   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (งบ สบศ. 

งบประมาณปี  2563) เผยแพร่ในเวทีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ   งานนำเสนอ

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางนาฏดุริยางคศิลป์ ในระดับชาติ “งานเบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินอีสาน” 

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วันที่ 5-6 เมษายน 2564 

                        2. การแสดงพ้ืนบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลพบุรี : การแสดงสร้างสรรค์ชุด นานาชนคน

ลพบุรี โดยนายภูกิจ พาสุนันท์ (ทุน ววน. งบประมาณปี  2564) 

                    3. วิจิตรรังสรรค์หุ่นกระบอกออกตัวโขน เรื ่องรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์สั ่งลารูป

อินทราครวญสู่นานาชาติ โดยนายสุระชัย  สีบุบผา (ทุน สบศ. งบประมาณปี  2564) 

               4. รำจังเกียงกระบี่พล โดย นายสมชาย ฟ้อนรำดี (ทุน สบศ. งบประมาณปี  2564)  

                        5. นาฏศลิป์สร้างสรรค์ ชุด เทพีโภคทรัพย์ โดยนางสาวตรีรัตน์ วิสุทธิพันธ์ (ทุน สบศ.  

งบประมาณปี  2564) 

                6. การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ลงสรงชาตรี โดยนายภูกิจ พาสุนันท์  

(ทุน สบศ. งบประมาณปี  2564)  

                7. เทพพระราหูทรงครุฑ โดยนายอนัส  มาลาวงษ์ (ทุน สบศ. งบประมาณปี  2564)  

                       8. เมรีแต่งองค์ทรงเครื่อง โดยนางนันทวัน สังขะวร (ทุน สบศ. งบประมาณปี  2564)  

 จากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผลการประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม (5) ซึ่งเป็นไป

ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

จากกระบวนการพัฒนาด้านอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา จำนวน 2 

ประเด็นพิจารณา และมีผลการดำเนินงานครบทุกประเด็นพิจรณา มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่

เชื ่อถือได้ ผลการประเมิน ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด จึงมีผลการพัฒนาโดยภาพรวม  

อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (4) 
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3. จุดเด่น 

 1. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน    

2. สถานศึกษาเป็นต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

4. จุดที่ควรพัฒนา 

         1.  ควรจัดทำแผนพัฒนาให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแสดงและการบรรเลง  

  2.  ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้าน

นาฏศิลป์- ดนตรี ให้ครบทุกคน 

            3.  ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

 

เอกสารหลักฐาน 

ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

4.1  นักเรียนมีความรู้ 

ความสามารถและทักษะ 

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์  

 

4-1-1-01 รายงานการประเมินตนเอง 

ภาควิชานาฏศิลป์ 

ภาควิชานาฏศิลป์ 

4-1-1-02 รายงานการประเมินตนเอง 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

ภาควิชา 

ดุริยางคศิลป์ 

4-1-1-03 รายงานการประเมินตนเอง 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-1-1-04 เอกสารการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

ฝ่ายวิชาการ 

4-1-1-05 รายงานโครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(ซ้ำ 1-1-2-01) 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ 

4-1-1-06 ตัวอย่าง คลิปการปฏิบัติวิชาเอก

ของนักเรียน  

ภาควิชานาฏศิลป์ 

ภาควิชา 

ดุริยางคศิลป์ 

 

 



78 
 

 
                รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

4.2 สถานศึกษามีความโดด

เด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา  

สืบสาน และ เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม  

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

 

4-2-1-01 รายงานโครงการเทิดทูน

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา

นุวงศ ์

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-02 รายงานโครงการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม   

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-03 รายงานโครงการเสริมสร้างเด็กไทย

เล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น 

ฝ่ายวิชาการ 

4-2-1-04 รายงานโครงการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และ

คีตศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 

2564  

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-05 รายงานโครงการบริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-06 รายงานโครงการไหว้ครูประจำปี

การศึกษา 2565 (กิจกรรมไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2564) 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-07 รายงานโครงการมหกรรม

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-08 เอกสารการถ่ายทอดท่ารำบวงสรวง

ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช 

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-09 เอกสารขอความอนุเคราะห์

บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นพิจารณา รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน/เอกสาร ผู้รับผิดชอบ 

4.2 สถานศึกษามีความโดด

เด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา 

สืบสาน และ เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม  

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (ต่อ) 

 

4-2-1-10 การจัดการความรู้ (KM) ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง  เทคนิคการตี

ระนาดของอาจารย์ทวีศักดิ์ อัครวงษ์  

โดยนายวิทยา จุ้ยวงษ์ (ปีงบประมาณ 

2564) 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-11 เอกสารการได้รับรางวัลประกวด

บทความการจัดการเรียนรู้ 

ฝ่ายวิชาการ 

4-2-1-12 เอกสารการจัดทำผลงานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 

2564 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 

4-2-1-13 การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ทวาร

ปาล ( งบ สบศ.ปีงบประมาณ 2564)  

ฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรม 
 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

มาตรฐานที่  4 อัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์

ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ดีเลิศ 

(4) 

4.1  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน

นาฏดุริยางคศิลป์  

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ดีเลิศ 

(4) 

4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา 

สืบสาน และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ดีเลิศ 

(4) 
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ระดับ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของนักเรียน 

 (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 92.19) 

4.70 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 91.08) 

4.50 

1 ) มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และ

ความสามารถในการคิดคำนวณ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90.39) 

5 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี  

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

การแก้ปัญหา (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 91.15) 

5 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

5 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

5 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ 64.93) 

2 

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

5 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.87) 

5 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

5 



81 
 

 
                รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ระดับ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

5 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

5 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 94.03) 

5 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและ 

การจัดการ (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 
ยอดเยี่ยม 

  

5 

 1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   

ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 
5 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 
5 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 
5 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

ยอดเยี่ยม 

(5) 
5 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้   (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

ยอดเยี่ยม 

(5) 
5 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้  (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 
5 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5.00) 

5 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน ระดับ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้  (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 

นำผลมาพัฒนาผู้เรียน (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5 

มาตรฐานที่  4 อัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

  

4 

4.1  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านนาฏดุริ

ยางคศิลป์  

ดีเลิศ 

(4) 

4 

4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบ

สาน และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์  

ดีเลิศ 

(4) 

4 

 

จุดเด่นในภาพรวม  

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ สามารถในการบูรณาการด้าน

นาฏศิลป์-ดนตรีไปใช้กับศาสตร์อื่นๆ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ - 

ดนตรี” 

2. นักเรียนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย และเป็นแบบอย่างในการรักษาวัฒนธรรมไทย                 

ได้เป็นอย่างดี 

3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้         

4. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพท่ีดี 
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5. สถานศึกษามีแผนพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วมและนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารงาน  

6. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

7. มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019  

ที่มีประสิทธิภาพ 

8. ครมูีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

การดำเนินชีวิตได้ 

10.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่ชัดเจน    

11.  สถานศึกษาเป็นต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

3. จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีผล 

การเรียน ในระดับ 3 ขึ้นไปมากยิ่งข้ึน 

2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผลการเรียน 0 ร มส ของนักเรียนลดลง 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ เข้าสู่ระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 4. ส่งเสริมกระบวนการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน

ของวิทยาลัยฯ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5. ครูมีการพัฒนาสื่อการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเหมาะสม

กับรายวิชา 

 6. ส่งเสริมให้วิทยาลัยฯ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการศึกษา 

        7. พัฒนากระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของครู อาจารย์ และนักเรียน ในสื่อ

ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย   

   8.  ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้าน

นาฏศิลป์- ดนตรี ให้ครบทุกคน  

 

 
 



84 
 

 
                รายงานการประเมินตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี       ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

4. เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2562-2564   
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของนักเรียน 

 (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 68.75) 

ดี 

(ร้อยละ 79.17) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 92.19) 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 78.33) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 91.08) 

1 ) มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร 

และความสามารถในการคิดคำนวณ 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 90.39) 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี  

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และการแก้ปัญหา 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 91.15) 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศและการสื่อสาร  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา   (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ 64.93) 

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(ร้อยละ 70) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 100) 

1.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 67.50) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 80) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.87) 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ดีเลิศ 

(ร้อยละ 85) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย  (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 93.81) 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ดี 

(ร้อยละ 75) 

ยอดเยี่ยม 

(ร้อยละ 94.03) 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและ 

การจัดการ (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดีเลิศ 

(3.85) 

ดีเลิศ 

(3.85) 

ยอดเยี่ยม 

(4.67) 

 1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   

ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(3) 

ดี 

(3) 

ดีเลิศ 

(4) 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(3) 

ดี 

(3) 

ดีเลิศ 

(4) 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ดี 

(3) 

ดี 

(3) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(3.80) 

ดีเลิศ 

(4.00) 

ยอดเยี่ยม 

(5.00) 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

การดำเนินชีวิต  (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(4) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล

ป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด 

การเรียนรู้ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ดีเลิศ 

(3) 

ดีเลิศ 

(4) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

 

มาตรฐานที่  4 อัตลักษณ์นักเรียนและ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ดีเลิศ 

(4) 

4.1  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ดีเลิศ 

(4) 

4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ 

พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ยอดเยี่ยม 

(5) 

ดีเลิศ 

(4) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2562-2564   
 

มาตรฐาน ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของนักเรียน ดี ดี ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  ด้านกระบวนการบริหาร 

และการจัดการ  

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่  4 อัตลักษณ์นักเรียนและ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

ดีเลิศ 

 

ภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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ภาคผนวก 

 

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 

- ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา   

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

- การกำหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ การประกันคุณภาพระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

 

  













































การกำหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 
การประกันคุณภาพระดับพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ ร้อยละ 87.50) 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ ร้อยละ 85) 
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
สื่อสาร และความสามารถในการคิด
คำนวณ 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

นักเรียนร้อยละ 90  
มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร 
และความสามารถในการคิดคำนวณ 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด (ตาม
เกณฑ์ ปพ. คะแนน 2 = ระดับ   
ดี ขึ้นไป) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- คณิตศาสตร์  

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาน อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
การแก้ปัญหา 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

นักเรียนร้อยละ 90  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาน อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
(ตามเกณฑ์ ปพ.  คะแนน  
2 = ระดับ  ดี ขึ้นไป) 

กลุม่สาระการเรียนรู้ 
- วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- สังคมศึกษาฯ 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(เกรด 3 ขึ้นไป) (เฉพาะ ม. 3) 

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 

 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะ 
ศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น   
และการทำงาน  หรืองานอาชีพ 

งานแนะแนว 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90) 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

นักเรียนร้อยละ  90 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  เป็น
แบบอย่างได้ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรตามเกณฑ์ ปพ. คะแนน  
2 = ระดับดีขึ้นไป) 

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 
 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 
 

นักเรียนร้อยละ  90  
มีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

นักเรียนร้อยละ  90  สามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

งานแนะแนว 

 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 
 
 

นักเรียนร้อยละ  90  
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
(ร่างกายสมส่วน มีสมรรถภาพทางกาย 
และสุขภาพจิต เป็นไปตามเกณฑ์ ของ
กระทรวงสาธารณสุข) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

 

เกณฑ์ร้อยละของผู้เรียน ระดับคุณภาพมาตรฐานมี 5 ระดับ 
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 90 - 100 )    ระดับ 4  ดีเลิศ  (ร้อยละ  80 – 89 ) 
ระดับ 3  ดี  (ร้อยละ 70-79 )                ระดับ 2 ปานกลาง (ร้อยละ 60 -69 ) 
ระดับ 1 กำลังพัฒนา (ต่ำกว่า ร้อยละ 60 )  



มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ  ที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตาม
ความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ ในการ
ปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษาและจัดให้มี 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 

5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้    
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม)   

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย   

- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้   
(ค่าเป้าหมาย ดีเลิศ) 

สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

- ผู้อำนวยการ 
- รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย 

 

 



มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ประเด็นพิจารณา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต   
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 
   

ครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้
จริง   และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการ
เผยแพร่    

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 
 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ครูผู้สอน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  
รักเด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

ครูผู้สอน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ แก่ผู้เรียน 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 
 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 
 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ภาควิชา 
- ศึกษาท่ัวไป 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศลิป์ 
 

 



มาตรฐานที่ 4 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 
ประเด็นพิจารณา ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 
 

- ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้าน 
นาฏดุริยางคศิลป์ได้ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด (ตั้งแต่เกรด 3 ขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
- ผู้เรียนร่วมการแสดงและบรรเลงด้าน 
นาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์กำหนด (ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป) ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้าน 
นาฏดุริยางคศิลป์กับกิจกรรมอ่ืนๆ ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 90 

ภาควิชา 
- นาฏศิลป์ 
- ดุริยางคศิลป์ 

2. สถานศึกษามีความโดด 
เด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา 
สืบสาน และ เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม             
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
 
(ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม) 

-สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด วางแผน 
และปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ จำนวน 
3 โครงการ 
-สถานศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ 
- สถานศึกษามีการบริการวิชาการด้าน 
นาฏดุริยางคศิลป์ 
-สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์
พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
-สถานศึกษามีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏ
ดุริยางค์ศิลป์ 

รองผู้อำนวนการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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