
 
 
 
 
 

 
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
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