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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2561  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานสภาวการณ์ปัจจุบันและ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาการศึกษาระดับพ้ืนฐาน  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วง
ระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม  2561 ถึง วันที่  15 พฤษภาคม 2562  และเพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือใน 
การก ากับและตรวจสอบการด าเนินงานการจัดการศึกษาของการด าเนินงานทุกด้านตามภารกิจ ที่เก่ียวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาและตามแนวทางของสถาบันฯ ทุกตัวบ่งชี้  ตลอดจนได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เหล่านี้เพ่ือให้ทราบการด าเนินงานในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ  รายงานให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องทราบถึงศักยภาพ  จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
ขณะเดียวกันมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการใช้รายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลย้อนกลับมา  เพื่อใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการและใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป   

 
 

ลงชื่อ                           
          (นายเชาวนาท    เพ็งสุข) 

                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
        วันที่  18  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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บทน า 
 

สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
ปีการศึกษา  2561  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ได้ด าเนินงาน ตามพันธกิจของสถานศึกษา ที่สอดคล้อง

กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ด้าน  คือ  
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์   ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง  

ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า 

แก่สังคม  
3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  
4. อนุรักษ์  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  
5. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  เพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  

และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ  
 

ในการพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่องค์กรคุณภาพได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ปี พ.ศ. 2560 - 2564 งบประมาณในการบริหารจัดการปีงบประมาณ 2561  
(1 เม.ย. 61 -30 ก.ย. 61) เท่ากับ 3,716,181 บาท  งบประมาณในการบริหารจัดการปีงบประมาณ 2562  
(1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) เท่ากับ 20,377,915 บาท มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ รวมตัวชี้วัด  
32 ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ 32 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายคิดเป็น ร้อยละ 100   
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง นักเรียนมีทั้งที่อยู่ไป-กลับ 
อยู่หอพักวิทยาลัย และอยู่หอพักเอกชน นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ ในระดับปานกลาง 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แบ่งออกเป็น 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมิน 3 อยู่ในระดับ ดี  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมิน 4  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมิน 5  
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  4  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการประเมิน 5 อยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 



4 
 

 

                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

โดยภาพรวม ผลการประเมินทั้ง 4 มาตรฐาน เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางค่อนข้างสูง  มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนมี

คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สอดคล้องกับอัตลักษณ์นักเรียน คือ “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์-
ดนตรี” เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคม    
 

จุดที่ควรพัฒนา คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น พัฒนาครู การสอนของครูให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ Active Learning   ประเมินตามสภาพจริง และบันทึก
ผลหลังสอนที่น าไปสู่การวิจัยและผลการวิจัยไปพัฒนา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระดับบุคคลให้เป็น
ปัจจุบัน   
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บทที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของหนว่ยงาน  

 
ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2524  
ตามโครงการพัฒนา และจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  เผยแพร่ และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2525  โดยกรมศิลปากร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ  มาปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ท างานชั่วคราวจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ
พระนารายณ์ และที่ท าการหน่วยศิลปากรที่ 1 ลพบุรี จนปีการศึกษา 2526  จึงได้ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบัน  
มีผู้อ านวยการทั้งสิ้น 9 คน ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน คือ นายเชาวนาท  เพ็งสุข 
 ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 121/9 ต าบลทะเลชุบศร ถนนรามเดโช อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 15000 ด้านหน้าติดกับถนนสีหราชเดโช (ถนนเทศบาล 1) ใกล้กับวัดคลองสายบัว ด้านหลัง
เป็นถนนรามเดโช (ถนนเทศบาล 2)  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 28 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง 36 ห้อง 
อาคารเรียนดนตรีไทย 1 หลัง   อาคารเรียนดนตรีสากล  1  หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง อาคารส านักงาน 
นนทวัฒน์  1 หลัง (บริจาค)  อาคารพระธรรมสิงห์บุราจารย์  1  หลัง(บริจาค)  อาคารหอประชุม 1 หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง สนามเอนกประสงค์ 1 สนาม  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง  จ านวนนักเรียนระดับพ้ืนฐาน (ม.1-6) 401 คน  จ านวน
ห้องเรียนระดับพ้ืนฐาน 12  ห้อง จ านวนครผูู้สอน 57 คน และบุคลากร  25   คน รวมทั้งสิ้น 82  คน 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา   

 สาธุ   โข   สิปฺปก   นาม  อปิ  ยาทิสกีทิส  
 ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่ง      ก็ยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้ 
 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
พระราชทานในโอกาสครบรอบ 60 ปี วิทยาลัยนาฏศิลป 17 พฤษภาคม 2537) 

 

ปณิธาน 
      มุ่งม่ัน อนุรักษ์  สืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี 
 

วิสัยทัศน์ 
.       “ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี  เป็นที่ยอมรับระดับชาติสู่อาเซียน” 
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พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์   ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง  

ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า 

แก่สังคม  
3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  
4. อนุรักษ์  พัฒนา  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  
5. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  

และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ  
 

วัตถุประสงค์   
    จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ รวมทั้ง การวิจัย งานสร้างสรรค์ ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนท านุบ ารุง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
  

อัตลักษณ์นักเรียน 
                “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์- ดนตรี”  

นิยามคุณลักษณะของนักเรียนตามอัตลักษณ์ 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี 
2. ร่วมการแสดงและการบรรเลงด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 
3. บูรณาการด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี 
2. ร่วมการแสดงและการบรรเลงด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน 
3. บูรณาการด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ 
4. สามารถน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  5. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
                     “ เป็นผู้น าด้านด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี” 

นิยามคุณลักษณะของเอกลักษณ์ 
1. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี 
2. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี 
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รายนามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ภาพ 
1 นายเชาวนาท   เพ็งสุข ผอ. วนศ.ลพบุรี 

ประธานกรรมการ 
 
 
  

 

2 นายสวัสดิ์  บุญยิ่ง 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

3 นางกอแก้ว เพชรบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

4 นายราชวงศ์ นวลอินทร์ รองผอ.วนศ.ลบ.  
ฝ่ายบริหาร 
กรรมการ 

 
 

 

5 นางอารี แม่นม่ัน รองผอ.วนศ.ลบ. 
ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ภาพ 
6 นางภาพร ตระกูลปาน รองผอ.วนศ.ลบ. 

ฝ่ายกิจการนักเรียน  
กรรมการ 

 
 

 

7 น.ส.พิมพ์ฉัตราพร  ดวงสร้อย 
 
 
 

รองผอ.วนศ.ลบ.  
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   

กรรมการ 
 
 

 

8 นายวิษณุ ศรีจ านงค์ 
 

 

รองผอ.วนศ.ลบ.  
ฝ่ายจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

กรรมการ 
 

 

 

9 
 
 
 

 

นางเพชราภรณ์ หินเธาว ์ รองผอ.วนศ.ลบ.  
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  

กรรมการ 
 

 
 

10 นางมนัสนันท์ ทิพยจันทร์ ครู(ครูช านาญการพิเศษ)  
หัวหน้าภาควิชา 

ศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ภาพ 
11 นายสันติ เสงี่ยมงาม ครู(ครูช านาญการพิเศษ)  

หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์  
กรรมการ 

 
 
 

 

12 นายประสงค์ จันทพันธุ์ ครู(ครูช านาญการ)  
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์  

กรรมการ 

 

13 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
กรรมการ 

 

14 นางชิตา ทัศมาลัย ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
กรรมการ 

 

15 นางอัญชัน เพ็งสุข ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อมูลสถิติ  (จ านวนอาจารย์/ บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน/งบประมาณ) 
 

จ านวนครูผู้สอน  (จ าแนกตามประเภทและคุณวุฒิ) 

ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษา ระดับปริญญา 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการครู 21 27 49 - 16 28 4 48 
พนักงานราชการ - 2 2 - 2 - - 2 
อัตราจ้าง 3 4 7 - 7 - - 7 

รวม 24 33 57 - 25 28 4 57 
    ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 
หมายเหตุ   ข้าราชการครูไม่รวมต าแหน่งผู้บริหาร 
ผู้บริหาร 
                1.  นายเชาวนาท   เพ็งสุข                        2.  นางภาพร  ตระกูลปาน                   
                3.  นายราชวงศ ์ นวลอินทร์                      4. นางอารี  แม่นมั่น               
                5.  นางสาวพิมพ์ฉัตราพร   ดวงสร้อย           6. นายวิษณุ  ศรีจ านงค์          
                7.  นางเพชราภรณ์   เมืองคุ้ม 
 
พนักงานราชการ       1. นางรัตนา  ภักดี                       2. นางรภัสสา  กองทอง     
                            3. นางดุษยา    กลิ่นสุคนธ์        
 
อัตราจ้าง                 1. นางสาวศศิพัชร์  สังข์พาลี              2. นางสาวจินตนา อิสระภาพ              
                             3. นางสาวสิริชัญญา   พุ่มบานเย็น     4. นายชินกฤต    ขัดจ าปา 
                             5. นางสาวน้ าฝน  มหาชัย          6. นายณัฐวุฒิ   บุญชูศร 

        7. นายธวชั  ศรีทอง 
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จ านวนบุคลากรทางการศึกษา (จ าแนกตามประเภทและคุณวุฒิ) 

ประเภท   
เพศ ระดับการศึกษา ระดับปริญญา 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

รวม 

   ผู้บริหาร                 
 -   ผู้อ านวยการ 1 - 1 - 1 - - 1 
 -   รองผู้อ านวยการ 2 4 6 - - 6 - 6 
  ข้าราชการ                 
 -  นักจัดการงานทั่วไป - 1 1 - 1 - - 1 

-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   - 1 1 1  - - - 1 

-  เจ้าพนักงานพัสดุ - 1 1 1 - - - 1 

- นักวิชาการศึกษา  
     (มาช่วยราชการ) 

-  1 1  -  -  1  -  1 

พนักงานราชการ                 
  -  นักจัดการงานทั่วไป -  1 1 - - 1 - 1 
ลูกจ้างประจ า         
   -  พนักงานขับรถยนต์  1  -  1 1 -  -  -  1  
- พนักงานทั่วไป 1  -  1 1   -  -  -  1   
- ผู้ช านาญการด้านดนตรีไทย 1  -  1 -  1  -  -  1  

ลูกจ้างชั่วคราว                      
- เจ้าหน้าที่ธุรการ -  1 1  -  1 -   -  1   
- เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทาง

การศึกษา  
1 - 1 - 1 - - 1 

- แม่บ้านหอพัก -  1 1  1  -  -  -  1  
- คนงาน/แม่บ้าน 

 (จ้างเหมา) 
2 5 7 7 - - - 7 

รวม  9 16 25 12 5 8  -  25 
 

     ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ าแนกตามประเภทและคุณวุฒิ) 

ประเภท 
เพศ ระดับการศึกษา ระดับปริญญา 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ครูผู้สอน 24 33 57 - 25 28 4 57 
บุคลากรทางการศึกษา 9 16 25 12 5 8 - 25 

รวม 33 49 82 12 33 33 4 82 
                                                                                          ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

 

ข้าราชการครู  พนักงานราชการ และอัตราจ้าง ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน  จ านวน 54 คน ดังนี้ 
ภาควิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 18 คน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นางมนัสนันท์     ทิพยจันทร ์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) ภาษาไทย (หัวหน้าภาค/กลุ่มฯ) 
2 นางสาวพรรณิการ์   สมัคร ปริญญาโท ครู ค.ศ. 1 ภาษาไทย 

3 นายบุญชอบ     ภู่ประดิษฐ ์ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการ) คณิตศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
4 นางศศิธร  ศรีลาภะมาศ ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) คณิตศาสตร ์
5 นางอังคณา  ตั้งชัยวรรณา ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) วิทยาศาสตร์  
6 นางอัญชนั   เพ็งสุข ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) วิทยาศาสตร ์ (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
7 นายดิเรก   ทรงกัลยาณวตัร ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) สังคมศึกษา ฯ (หัวหนา้กลุ่มฯ) 
8 นางมาลนิี   แก้วเงิน    ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) สังคมศึกษา ฯ 
9 นางวารินท์พร   ฟันเฟื่องฟู ปริญญาเอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุขศึกษาฯ     (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
10 นางอมรวรรณ  เมืองช้าง ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการ) สุขศึกษาและพลศึกษา 
11 นายอุดมสักย์   บุตรประดิษฐ ์ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการ) การงานอาชีพฯ (หัวหนา้กลุ่มฯ) 
12 นางจนัทร์แรม   นาจพนิิจ ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) ภาษาต่างประเทศ (หัวหน้ากลุม่ฯ) 

13 นายเกษมสนัต์    วิเศษดอนหวาย ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการ) ภาษาตา่งประเทศ 
14 นางสาวพรทิพย์   วงศ์ไพบลูย ์ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ครูแนะแนว 
15 นางสาวจนิตนา  อิสระภาพ ปริญญาตร ี ครูสอนภาษาไทย ภาษาไทย (อัตราจา้ง) 
16 นางสาวน้ าฝน  มหาชัย ปริญญาตร ี ครูสอนสังคม สังคมศึกษา ฯ (อัตราจา้ง) 
17 นายณัฐวฒุ ิ บุญชูศร ปริญญาตร ี ครูสอนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (อัตราจ้าง) 

หมายเหตุ   ต าแหน่งผู้บริหาร  1. นายราชวงศ์  นวลอินทร์ 2. นางอารี แม่นมั่น 3.นางเพชราภรณ์  หินเธาว ์4.นายวิษณุ  ศรีจ านงค ์
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ภาควิชานาฏศิลป์  จ านวน  20 คน 
ล าดับที ่ ชื่อ สกุล วุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นายพิทักษ์   ร่มโพธิ์ทอง ปริญญาตร ี ครู คศ. 1 (ลิง) โขน  (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
2 นายสมชาย ฟ้อนร าด ี ปริญญาเอก ครู(เชี่ยวชาญ)  (ลิง) โขน 
3 นายค ารณ   จ านงค์วัย ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) (ยักษ)์ โขน 
4 นายสนัติ   เสงี่ยมงาม ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (ยักษ)์ โขน  (หัวหน้าภาค) 
5 นายอนสั มาลาวงษ ์ ปริญญาโท อาจารย์  (ยักษ์) โขน 
6 นายรักษิต   มีเหล็ก ปริญญาโท อาจารย์  (พระ) โขน  
7 นายชานนท์ อนันต์สลงุ ปริญญาตร ี ครู คศ. 1 (พระ) โขน  
8 นางสิริวรรณ   สมใจ ปรญิญาโท ครู(ช านาญการ) (พระ) ละคร (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
9 นางไพเราะ    แสงเปล่ง ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (พระ) ละคร 
10 นางจฑุารัตน์   สุเมรุรัตน์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (พระ) ละคร 
11 นางชิตา   ทัศมาลัย ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (พระ) ละคร 
12 นางสาวชญาพร   หลายเจริญ ปริญญาโท ครู ค.ศ.1 (พระ) ละคร  
13 นางสุวรรณา   ศรีจ านงค ์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (นาง) ละคร  
14 นางสาวธภร    ยิ้มโสภา ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (นาง) ละคร 
15 นางนันทวัน   ณ กาฬสินธุ ์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (นาง) ละคร 
16 นางปิยมาศ   ศรีสุวรรณ ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) (นาง) ละคร 

17 นางรภัสสา   กองทอง ปริญญาตร ี ครู (พระ) ละคร (พนักงานราชการ) 

18 นางรัตนา ภักดี ปริญญาตร ี ครู (นาง) ละคร (พนักงานราชการ) 
19 นางสาวศศิพชัร์ สังข์พาล ี ปริญญาตร ี ครูนาฏศิลปไ์ทย-ละคร (นาง) ละคร (อัตราจ้าง) 
20 นายชินกฤต   ขัดจ าปา ปริญญาตร ี ครูนาฏศิลปไ์ทย-โขนลิง (ลิง) โขน (อัตราจ้าง) 
 

หมายเหตุ   ต าแหน่งผู้บริหาร   
   1. นายเชาวนาท  เพ็งสุข  ผอ. 
  2. นางภาพร  ตระกูลปาน  รอง ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ภาควิชาดุริยางคศิลป์ จ านวน  20  คน 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นายประสงค์    จันทพันธุ ์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) ปี่พาทย์   (หัวหน้าภาค) 
2 นายมานพ    ศรีสังข ์ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) ปี่พาทย์  
3 นายพลณศักดิ์   ทรัพย์บางยาง ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) ปี่พาทย ์
4 นายสพุัศชา    ผดุงสุทธิ ์ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) ปี่พาทย ์
5 นายไตรรงค์    ตีรณานนท ์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) ปี่พาทย์  (หวัหน้ากลุ่มฯ) 
6 นายณรงค์ฤทธิ ์ คงปิ่น ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) ปี่พาทย ์
7 นายลิขิต สุนทรสุข ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) ปี่พาทย ์
8 นางนันทน์ภัส ยุทธศักดิ์สมบญุ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) เครื่องสายไทย  (หัวหน้ากลุม่ฯ) 

9 นางปัญฑารีย์    แก้วสว่าง ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) เครื่องสายไทย 
10 นางประภา   เที่ยงแช่ม ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) เครื่องสายไทย 
11 นายวิทยา    จุ้ยวงษ ์ ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) เครื่องสายไทย 
12 นางสาวปภาอร    แก้วสว่าง ปริญญาเอก ครู(ช านาญการพิเศษ) เครื่องสายไทย 
13 นางบุษยา พัฒนวโิรจน ์ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) เครื่องสายไทย 
14 นางนงนชุ    สุนทรสุข ปริญญาโท ครู(ช านาญการพิเศษ) คีตศิลป์ไทย (หัวหน้ากลุ่มฯ) 
15 นางสาวบุญสม    ทรัพย์สิน ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการพิเศษ) คีตศิลป์ไทย 
16 นายสุระชัย    สีบุบผา ปริญญาโท ครู(ช านาญการ) คีตศิลป์ไทย 
17 นายสมประสงค์    สุขมา ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการ) ดนตรีสากล (หวัหน้ากลุ่มฯ) 
18 นายเศรษฐกรณ์    วรรณศิลป์ ปริญญาตร ี ครู(ช านาญการ) ดนตรีสากล 
19 นายธวชั   ศรีทอง   ปริญญาตร ี ครูสอนดนตรีไทย ปี่พาทย์  (อัตราจ้าง) 
20 นางสาวสิริชัญญา พุ่มบานเย็น ปริญญาตร ี ครูสอนดนตรีสากล ดนตรีสากล (อัตราจ้าง) 

 

 
หมายเหตุ    ผู้บริหาร      นางสาวพิมพ์ฉัตราพร  ดวงสร้อย  
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25 คน 

ผู้บริหาร จ านวน  7  คน 

ล าดับที ่ ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 นายเชาวนาท    เพ็งสุข          ปริญญาตรี ผู้อ านวยการ 
2 นายราชวงศ์   นวลอินทร์    ปริญญาโท รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3 นางอารี   แม่นม่ัน                  ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
4 นางภาพร  ตระกูลปาน ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
5 น.ส.พิมพ์ฉัตราพร    ดวงสร้อย       ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
6 นายวิษณุ   ศรีจ านงค ์         ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
7 นางเพชราภรณ์    เมืองคุ้ม ปริญญาโท รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 

บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  18 คน 
ล าดับที ่ ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

1 นางสาวน้ าทพิย์ มั่นมา ปริญญาตร ี นักจัดการงานท่ัวไป 

2 นางสาววสิรพัฒ  บุญม ี ปวท. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

3 นางขัติยาภรณ์ โพธิรุด ปวส. เจ้าพนักงานพัสด ุ

4 นางสาวกนกกาญจณ์  น้อยพ่วง ปริญญาโท อาจารย ์

5 นางดษุยา     กลิ่นสุคนธ์        ปริญญาโท นักจัดการงานท่ัวไป (พนักงานราชการ) 

6 นายสมชาย อยู่นุ้ย ป.7 พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า)  

7 นายสมบูรณ ์ บุญพึ่ง ป.4 พนักงานท่ัวไป (ลูกจ้างประจ า) 

8 นายน้ าวา้ ร่มโพธิ์ทอง ปรญิญาตร ี ผู้ช านาญการด้านดนตรีไทย (ลูกจา้งประจ า) 

9 นางนุชจร ี สังข์อนันต ์ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

10 นายศรัณย ู ประสงค์อาชวะ ปริญญาตร ี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีทางการศกึษา (ลูกจ้างชั่วคราว) 

11 นางวนัเพ็ญ นาคข า ต่ ากว่า ป.ตรี แม่บ้านหอพัก  (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

12 นางสาวสมศรี  โพธิ์ทองงาม ป.6 คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

13 นางสาวยุพนิ ธรรมชอบ ป.6 คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

14 นางเกตุกิตติกา  ขันเดช ม.3 คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

15 นางสุนทร เนตรเสนีย์นนัท ์ ม.3 คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

16 นางวิมลพรรณ  จันทบาล ม.3 คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

17 นายสมพร พังพิศ ป.7 คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

18 นายสลิล แสงบรรจบ ปวช. คนงาน (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน 
ห้อง  

จ านวนนักเรียน (คน) 
รวม 

ชาย  หญิง  เด็กพิเศษ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 16 36 - 52 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 22 42 - 64 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 45 - 53 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 28 50 - 78 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 22 35 - 57 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 16 34 - 50 

รวมทั้งสิ้น 12 112 242 - 354 
  ข้อมูลเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ.2561 

 
ข้อมูลนักเรียน  2562 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน 
ห้อง 

จ านวนนักเรียน (คน) เด็กพิเศษ 
(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 21 33 - 54 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 16 33 - 49 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 19 39 - 58 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 2 29 60 1 89 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2  25 41 1 66 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 21 31 - 52 

รวมทั้งสิ้น 12 131 237 2 368 
ข้อมูลเมื่อวันที่  10  มิถุนายน พ.ศ. 2562              

 
รายละเอียดของข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

1. ข้อมูล  ณ  วันที่ 19  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 
2. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง สายตา เรียนร่วม จ านวน ……1….. คน 
3. สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู เท่ากับ 1 : 7       
4. สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ 1 : 33 
5. มีจ านวนครูครบชั้น  ครบชัน้   ไม่ครบ  
6. ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชัว่โมง : สัปดาห์ เท่ากับ 20 ชั่วโมง : สัปดาห์ 

•  หมายเหตุ การนับจ านวนครูให้นับจากครูที่ท าหนา้ที่จัดการเรียนการสอนระดบัพื้นฐาน เทา่นัน้ 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ข้อมูลนักเรียนคงอยู่ 
   

ระดับชั้น ปีการศึกษา 
แรกเข้า 

จ านวนนักเรียนคงอยู่ จ านวน
นักเรียนออก 1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 1/2561 2/2561 

ม.ต้น 2559  (ม.3) 77 71 66 53 53 52 25 
2560  (ม.2) - - 83 64 64 60 23 
2561  (ม.1) - - - - 52 51 1 

ม.ปลาย 2559  (ม.6) 73 69 69 50 50 50 23 
2560  (ม.5) - - 66 57 57 55 11 
2561  (ม.4) - - - - 78 73 2 

                      ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

จ านวนนักเรียนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561  
 

ระดับชั้น/ 
ปีที่จบ 

จ านวน
นักเรียน 
แรกเข้า 

จ านวน
นักเรียน 

คงอยู ่

จ านวน
นักเรียน 

ออก 
กลางคัน 

จ านวน
นักเรียน 
ที่จบตาม
หลักสูตร 

คิดเป็น      
ร้อยละ 
ของ

นักเรียน 
คงอยู ่

จ านวน
นักเรียน 

ที่ไม่จบตาม
หลักสูตร 

คิดเป็น     
ร้อยละ 
ของ

นักเรียน 
คงอยู ่

ม. ต้น (ม.3) 
2560 58 39 19 

(32.75%) 
35 89.74 4 10.26 

2561 77 52 25 
(32.47%) 

49 94.23 3 5.77 

ม.ปลาย (ม.6) 
2560 114 

 
82 32 

(28.07%) 
59 71.95 23 28.04 

2561 73 50 23 
(31.51%) 

47 94.00 3 6 

รวม 2 ระดับ 
2560 172 

 
121 51 

(29.65 %) 
94 80.85 27 22.31 

2561 150 102 48 
(32.00%) 

96 94.11 6 5.89 

              ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

งบประมาณ 

1. งบประมาณ  1 เม.ย.  61 – 30 ก.ย. 61 
เงินอุดหนุนทั่วไป   1,745,281 บาท  ประกอบด้วย 
- ค่าจัดการเรียนการสอน   1,018,350   บาท 

- ค่าหนังสือเรียน          157,601    บาท 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน       92,950 บาท 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน    283,050 บาท 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    193,330 บาท 

งบบุคลากร     345,000 บาท 
งบด าเนินงาน     125,900 บาท 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป   2,216,181 บาท 
งบเงินรายได้     1,500,000 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   3,716,181     บาท 
 
2. งบประมาณ  1 ต.ค.  61 – 1 มี.ค. 62 

เงินอุดหนุนทั่วไป    1,280,115 บาท 
- ค่าจัดการเรียนการสอน      859,550 บาท 

- ค่าหนังสือเรียน           183,000 บาท 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน        77,160 บาท 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน     - บาท 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      160,405 บาท 

งบบุคลากร       358,500 บาท 
งบด าเนินงาน         91,100 บาท 
งบลงทุน           17,198,200 บาท 

รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 18,927,915 บาท 
งบเงินรายได้    1,450,000 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,377,915   บาท 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

เกียรติยศชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเดน่ของสถานศึกษา 
1. สถานศึกษา 
 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
1 ร่วมงาน China-ASEAN (Nanning) Theatre 

Week  ครั้งที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง   
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 8 - 13 กันยายน 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 
     2. ข้าราชการคร ู

 
 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
1 นายเชาวนาท  เพ็งสุข   ไดร้ับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2561   
 
 
 
 
 
 

    

         
 

2 นายสมชาย  ฟ้อนร าดี  “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปีพุทธศักราช 2561”  ในวันที่ 1  เมษายน 
2562 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
3 นางอัญชัน  เพ็งสุข   

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  
บทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน “เรื่องการใช้ Facebook กับการ
เรียนการสอน”  ในการประชุมวิชาการการจัดการ
ความรู้ระดับชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 2 “เรื่องต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้
ประโยชน์” 

 

4 
 
 
 

นางนันทวัน  ณ กาฬสินธุ์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  
บทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องโขนสด  
จังหวัดลพบุรี”  ในการประชุมวิชาการการจัดการ
ความรู้ระดับชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 2 “เรื่องต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้
ประโยชน์” 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค์ฤทธิ์    คงปิ่น  ได้ประพันธ์บทเพลง 
“ระบ านารีศรีส าโรง” ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2   
วัดแก้วจันทราราม  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
น าไปประกอบการแสดงระบ านารีศรีส าโรง 
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 68 
ประจ าปีการศึกษา 2561  สังกัดพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ณ  จังหวัดนครปฐม  ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ในระดับเขตและได้รับเหรียญเงิน 
ในการแข่งขันระดับชาติ  (นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์) 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
6 ร่วมงาน China-ASEAN (Nanning) Theatre 

Week  ครั้งที่ 6 ณ เมืองหนานหนิง   
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 8 - 13 กันยายน 2561 
1. นายเชาวนาท  เพ็งสุข 
2. นายสมชาย  ฟ้อนร าดี 
3. นายมานพ  ศรีสังข์ 
4. นายสุระชัย  สีบุบผา 
 

 

7 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศ
มาเลเซีย วันที่ 10-12 มกราคม 2562 
 1.นายเชาวนาท  เพ็งสุข 
 2. น.สพิมพ์ฉัตราพร  ดวงสร้อย 
 3. นางเพชราภรณ์ หินเธาว์ 
 4. นายค ารณ จ านงค์วัย 
 5. นายลิขิต  สุนทรสุข 
 6. นายสุระชัย  สีบุบผา 
 7. นายอุดมสักย์  บุตรประดิษฐ์ 
 8. นางอัญชัน  เพ็งสุข 
 9. นางสาวพรทิพย์ วงศ์ไพบูลย์ 
 10. นางวารินท์พร ฟันเฟ่ืองฟู 
 11. น.ส วสิรพัฒน  บุญมี 
 12. น.ส.รัตนา ภักดี 
 13. นายชินกฤต ขัดจ าปา 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

3. นักเรียน 

 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
1 นายบูรพา  ค าเข่ือนแก้ว  

ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจ าปี 2562  เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

 

 
 

 
 

2 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลทุนนริศรานุวัดติวงศ์  
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 
1. นายบูรพา  ค าเข่ือนแก้ว ชั้น ม. 6/2  
    สาขาโขนลิง  
2. นางสาวทอฝัน  เสมากูล ชั้น ม. 6/1  
    สาขาละคร พระ 
3. นางสาวพจมาน  ทองดี  ชั้น ม. 6/1  
    สาขาเครื่องสายไทย 

 

 

 
 

 

3 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทการบรรเลงเดี่ยว - ฆ้องวงใหญ่  การประกวดดนตรีไทย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษา “ประลองเพลง  ประเลงมโหรี”  ครั้งที่ 33  ประจ าปี 2561  ได้แก่  
1. เด็กหญิงณัฐกฤชตา  ค าโพธิ์ ชั้น ม. 3/1   สาขาปี่พาทย ์ 
2. เด็กชายพงษ์ระพี   บูรพา  ชั้น ม. 3/1     สาขาปี่พาทย์  

4 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง 
1. เด็กชายพงษ์ระพี   บูรพา  ชั้น ม. 3/1  เครื่องดนตรี ระนาดเอก  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

5 ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าได้แก่     
 1. เด็กหญิงนรมล  เพชรดี             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  อินทปาม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
แข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 3  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รางวัล  

6 - เหรียญทอง คัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไดแ้ก่  
  เด็กหญิงอรไพลิน ช้างทอง 

7 - เหรียญเงิน ท่องอาขยาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
  เด็กหญิงวรรณวิสา  โสดา 

8 -เหรียญทองแดง  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่ 
นางสาวณฤฌาภรณ์  ปู่เนียม          นางสาวประภาวรินทร์  กฤตธรรมวงศ์ 
นายวัชระพล  กลับหอม 

9 -เหรียญเงิน   การแสดงวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่ 
นางสาวชนิสรา  สารตันติพงษ์         นางสาวอาทิตยา  ครัวกลาง 
นายจักรกฤษณ์  บุญสุข 

10 -เหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 

เด็กหญิงวรัทญา   ดิษกร 

11 -เหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 

นายชยุตม์  วานุนาม 
12 - เหรียญทอง มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 

 เด็กหญิงพีรยา  เกิดมี       เด็กชายธีรนัย  ขวางกระโทก 
13 - เหรียญทอง มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 

 นายธวัชชัย  เพ็งจันทร์     นางสาวทอฝัน   เสมากูล 
14 - เหรียญทองแดง   ร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 

เด็กหญิงกิตติภรณ์  โพธิ์บาย 

15 - เหรียญเงิน  ร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
นางสาวพรไพลิน  วงษ์สกุล 

16 - เหรียญทอง  ทักษะฟุตซอล (ชาย)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 
เด็กชายจักรภัทร  เด่นดวง  เด็กชายวรเมธ  จิตร์บ ารุง 
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์ดี 

17 - เหรียญทอง ทักษะฟุตซอล (ชาย)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
นายไตรภพ  อ่ าข า  นายดุษฎี  วรเจริญ          นายภาณุพงษ์   คงอินทร์ 

18 - เหรียญทอง   กระโดดเชือกว่องไว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 
เด็กหญิงวรัทญา   ดิษกร              เด็กหญิงชนาพร    บุญเล 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

ที ่ รายการผลงาน ภาพ 
เด็กหญิงสรณชนก   วงษ์พานิช      เด็กหญิงวิไลวรรณ   กองเงินกาง 
นางสาวสุพัศชา   ดาวทอง           นางสาวบุษยา   ลังกาทรง 
นางสาวทอฝัน   เสมากูล             นางสาววริศรา   อนุดิษฐ์ 

19 - เหรียญทอง ตัดต่อภาพยนตร์สั้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  
นายฐนวรรษ   พิมพ์ประสาน         นางสาวภธนพร   จลุมณีโชติ 

20 - เหรียญทองแดง   วาดภาพระบายสี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  
นางสาวธิญาดา  เจนธัญกรรม    

21 - เหรียญเงิน  ศิลปะสร้างสรรค์สื่อผสม (เทคนิคผสม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  
เด็กหญิงวรินธร   บุญสุวรรณ์           เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เหล่าพิเดช 

 
 

ผลงานสร้างสรรค์การแสดง 
            1.  ศรรามาวตาร  (งบประมาณปี  2561) 
 

การจัดการความรู้ (งบประมาณปี  2561) 
   1. ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การใช้ Facebook กับการเรียนการสอน 
            2. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โขนสด จังหวัดลพบุรี 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

การพัฒนา 
คุณภาพ 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

   1. ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
                         1.   การพัฒนาคุณภาพ 
                         2.   การตรวจติดตามคุณภาพ        
                         3.   การประเมินคุณภาพ 
 
  
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   C 
 
 
 
 

ร่วมกัน
วางแผน 

P 
 

  A 

 

  D 

 

ร่วมกันตรวจ 

ร่วมกัน
ปรับปรุง 

รว่มกันปฏิบัติ 

การประเมิน
คุณภาพ 

การตรวจ  ติดตาม 
คุณภาพ 
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                รายงานการประเมนิตนอง (Self Assessment Report : SAR)  ระดบัพืน้ฐานวชิาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปลพบุรี  

 

 

 

2. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ด าเนินการจัดท ากลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
      
 
 
 
         
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้วางระบบและกลไกคุณภาพการศึกษา โดยมีการประกาศมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 5 มาตรฐาน และก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐานโดยครูทุกคนมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีการก ากับ ดูแล และติดตามผลด าเนินงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงานมีการตรวจสอบและประเมินผลด้วยการสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าข้อมูลด้านสารสนเทศ จัดท ารายงานประเมินตนเอง โดยมีผู้อ านวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
 
 

ประกาศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   

ก าหนดมาตรฐาน 5 ด้าน
ด้าน 
ก าหนดเป้าหมาย 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐาน 

ก ากับดูแลติดตามการ
ด าเนินงาน 

ตรวจสอบประเมินผล 
1. สร้างเครื่องมือ 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
4. จัดท าข้อมูลด้านสารสนเทศ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

น าผลการประเมินตนเอง 
มาใช้ปรับปรุง พัฒนา 
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บทที่ 2  
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพและทิศทางการพัฒนา 

 

 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน 
เป้าหมาย  4   
ผลการประเมิน   3   
ระดับคุณภาพ    ดี 
  

1. กระบวนการพัฒนา 
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ได้มีการวางระบบในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
 
          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       วิทยาลัยฯ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนร่วมกันทั้งกลุ่มวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพ ในแต่
ละระดับชั้น  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ก าหนด 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านในทุกรายวิชา นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ จากหนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ  นอกจากนี้ยังเพ่ิมทักษะการเรียนรู้โดยให้
นักเรียนอ่านประวัติความเป็นมาของเพลง ประวัติบุคคลส าคัญด้านนาฏศิลป์-ดนตรี บทโขน นาฏยศัพท์ ศัพท์
สั งคีต  นักเรียนสามารถ จดท่าร า เขียนอธิบายนาฏยศัพท์  วิ เคราะห์ท านองเพลง จดโน้ตเพลง  
เขียนผังความคิด และท ารายงานด้วยตนเองได้ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม มีการอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและในชั้นเรียน มีการบูรณาการความรู้ด้านการคิดค านวณมาใช้
ในการแสดงและการบรรเลง เช่น การนับจังหวะ การกะระยะความห่างของผู้แสดง  การแปรแถวเป็นรูปต่างๆ 
การคิดค่าใช้จ่ายในการแสดง มีการจัดตลาดนัดให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพ มีผู้ซื้อ ผู้ขาย ก าไร ขาดทุนจริงฯลฯ  มี
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งแบบทดลองและสิ่งประดิษฐ์ตามความถนัดของนักเรียน ในทุกรายวิชา
นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการออกแบบสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆ เช่น แผ่นพับ การ์ดอวยพร แผนความคิด 
อุปกรณ์การแสดง  ฝึกสร้างสรรค์ชุดการแสดง โดยศึกษาแนวคิด และน าชุดสร้างสรรค์การแสดงของรุ่นพ่ี 
มาเป็นตัวอย่าง ออกแบบท่าร า เครื่องแต่งกาย ดนตรี  และน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนในชั้นเรียน
และในสถานศึกษา มีการน าภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายชุดการแสดง
เป็นภาษาอังกฤษ การหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาเขียนในรายงานวิชาต่าง ๆ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการท าชิ้นงาน รายงาน โครงงาน จัดท าป้ายนิทศ และสร้างสรรค์ชุดการแสดง มีการเสริมทักษะความรู้
คอมพิวเตอร์ตามความสนใจของนักเรียนในการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น power point ตัดต่อหนังสั้น และ 
ส่งเข้าประกวดแข่งขันในงานแข่งขันทักษะวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นักเรียนบางคนสามารถช่วย
ครู อาจารย์แก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียน ให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพ   
ด้านวิชาการมีการปรับวิธีสอนโดยใช้ Active Learning มากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการคิด ด้านวิชาชีพมี
การจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะวิชาชีพ  ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยได้มีการน านักเรียนในช่วงชั้นเดี ยวกัน  
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มาเรียนรวมกัน สัปดาห์ละ 1 วัน สาขาดนตรีมีการจัดเวทีให้
นักเรียนแต่ละเครื่องมือมาน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน 

นอกจากนี้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในชั้น
เรียน และนอกชั้นเรียน ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ มีการวางแผน และการจัดการที่ดีมีการตรวจสอบการท างานของ
ตนเอง และมีจิตอาสาเสียสละ เพ่ือผู้อ่ืน ส่วนรวม และองค์กร นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้จัดกิจกรรม วันส าคัญต่างๆ ของวิทยาลัยฯ นักเรียนต้องวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรม 
จัดเวทีคุมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เข้าห้องประชุม ออกแบบพิธีการต่างๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขณะ
จัดกิจกรรม เช่น วันสุนทรภู่ วันวิทยาศาสตร์ วันภาษาไทย เป็นต้น ในสาขาวิชานาฏศิลป์ -ดนตรี มีการฝึก
ประสบการณ์การแสดง นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะแสดงหรือบรรเลงได้  สนับสนุนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ กับหน่วยงานต่างๆ ท าให้นักเรียนกระตือรือร้นที่
พัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น  
 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง จากการท าใบงาน ชิ้นงาน 
และโครงงาน เป็นต้น มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ด้วยข้อสอบระหว่างภาค ปลายภาค  และ
สอบทดสอบผลการเรียนระดับชาติ O-NET  ส าหรับสาขานาฏศิลป์- ดนตรี ท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาด้วย  

 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และการมีวินัย ก าหนดให้ครู  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใส่ เสื้อผ้าไทย ทุกวันอังคาร รวมถึง  
วันส าคัญทางศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วย นอกจากนี้ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดลพบุร ี
ในการรณรงค์แต่งไทย  เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ไปท าบุญที่วัด เวียนเทียน  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัยฯ นักเรียนที่เป็นพิธีกรจะใส่ชุดไทยแบบต่างๆ  และในการเรียนนักเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ อนุรักษ์  
สืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรมไทย อาทิ การแต่งกายด้วยชุดไทย โจงกระเบน ผ้าไทย การยิ้ม การไหว้ ทักทาย 
สวัสดี และขอบคุณ การกราบครูผู้สอน การอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะเม่ือเข้าหาผู้ใหญ่    
 ครูผู้สอนจะสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ครูเวรประจ าวันหน้าเสาธง และการ
อบรม จะอบรมแนะน า และยกย่องครูและนักเรียนที่กระท าความดีหรือได้รางวัล เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนกระท า
ความดี  ฝ่ายต่างๆ ส่งเสริมคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรมถวายเทียน
จ าน าพรรษา  วันเด็ก  การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาสี เป็นต้น  
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียง และหาข้อสรุปในการ
ท างาน จึงมติร่วมกันแบบประชาธิปไตย มีความสามัคคีในการแบ่งกลุ่มท างานที่มีทั้งผู้หญิง - ผู้ชาย สาขาโขน-
ละคร-ดนตรี นักเรียนที่เรียนเก่ง-ปานกลาง-อ่อน นักเรียนอยู่บ้าน-อยู่หอพักวิทยาลัยฯ-หอพักเอกชน ฯลฯ  
ในขณะนี้ มีนักเรียนพิการทางสาตตามาอยู่ร่วมกับนักเรียนของวิทยาลัยฯ นักเรียนก็สามารถปรับตัวการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข 

งานส่งเสริมสุขภาพและพยาบาลได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่นั กเรียน เช่น 
ตรวจสุขภาพประจ าปี ส่งเสริมการออกก าลังกาย กิจกรรมกีฬาสีประจ าปี อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการทดสอบสมรรถภาพ 
ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง และบันทึกลงในสมุดของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด
หรือไม่ ถ้าพบว่า นักเรียนมีการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ครูจะให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นรายบุคคลใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ให้ออกก าลังกาย ลดอาหารไขมัน ถ้าพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้จะ
ประสานผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

2. ผลการด าเนินการ 
1. ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน  เขียน  และการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

มีการพัฒนาทักษะในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  และคิดแก้ปัญหา   ตรงตามหลักสูตร  
รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแสวงหาความรู้  และจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  มีการฝึก
ทักษะการท างานเป็นทีมและกระบวนการกลุ่มด้วยการท าโครงงาน  ส่วนวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี  เน้น
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  เกิดทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพตรงตามหลักสูตร  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน  “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี” ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น ทุนนริศรานุวัดติวงศ์รางวัล
เหรียญทองในการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และได้คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับดี  เป็นต้น 
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ตาราง   ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพ้ืนฐาน ระดับดี (เกรด 3 ขึ้นไป) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
              และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

วิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ) 
ปี

การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี 
การศึกษา 

2559 

ปี 
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 
ภาษาไทย 32.25 8.86 22.41  44.64 72.56 58.00 
คณิตศาสตร์ 41.94 34.15 22.41  21.43 31.10 10.00 
วิทยาศาสตร์ 67.74 30.80 17.24  12.50 7.92 22.00 
สังคมศึกษาฯ 45.16 39.24 48.28  78.57 54.27 94.00 
สุขศึกษาฯ 87.10 63.29 67.24  60.71 65.85 68.00 
ศิลปะ 67.74 83.54 67.24  60.71 69.51 44.00 
การงานอาชีพฯ 48.39 31.64 44.82  62.50 54.88 84.00 
ภาษาอังกฤษ 67.74 24.05 44.82  44.64 43.29 42.00 

เฉลี่ย 57.26 39.45 41.81  47.10 49.92 52.75 
 

ตาราง  ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติเอก ระดับดี (เกรด 3 ขึ้นไป) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
          และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ) 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
โขน 100 94.44 100  100 96.42 100 
ละคร 46.88 78.57 84.21  93.75 82.65 96.55 
ปี่พาทย ์ 100 81.25 75.00  77.77 75.00 100 

เครื่องสาย 100 93.75 00.00  100 100 100 

คีตศิลป์ 100 100 100  100 - - 
ดนตรีสากล 80.00 100 66.67  66.66 100 100 

เฉลี่ย 87.81 91.34 70.98  89.70 91.01 99.31 
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ตาราง  ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แสดงค่าร้อยละ 
         ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 

วิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ) 
ปี 

การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี 
การศึกษา 

2559 

ปี 
การศึกษา 

2560 

ปี 
การศึกษา 

2561 
โขน 100 100 100  87.50 100 100 

ละคร 87.50 100 100  45.45 100 100 
ปี่พาทย ์ 100 100 100  100 100 100 

เครื่องสาย 100 100 100  100 100 100 

คีตศิลป์ 100 100 100  100 - 100 

ดนตรีสากล 100 100 100  80.00 100 100 

เฉลี่ย 97.92 100 100  85.49 100 100 

 
ตาราง  ผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

วิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ) 
ปี 

การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี 
การศึกษา 

2559 

ปี
การศึกษา 

2560 

ปี
การศึกษา 

2561 
ภาษาไทย 40.94 49.08 56.93  44.04 40.76 38.91 
คณิตศาสตร์ 22.66 22.77 24.37  18.66 17.47 20.46 
วิทยาศาสตร์ 29.61 30.36 33,56  27.16 23.56 26.23 
ภาษาอังกฤษ 28.32 26.31 27.04  22.39 20.89 23.98 
สังคมศึกษาฯ 43.94 - -  29.20 28.89 30.76 

 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึ ก เป็นที่

ประจักษ์แก่สังคมว่าเป็นผู้ที่อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ และรักษาวัฒนธรรมไทยได้เป็น
อย่างดี  ได้รับค าชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และผู้พบเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
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3. จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ สามารถในการบูรณาการด้านนาฏศิลป์-

ดนตรีไปใช้กับศาสตร์อื่น ๆสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี” 
2. ผู้เรียนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย และรักษาวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลการสอบ

ระดับชาติของวิชาพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
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มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย  4   
ผลการประเมิน   4   
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ของผู้เรียน “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี” ดังนี้ 
  วิทยาลัยฯ มีเป้าหมาย  
 1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ในระดับดี 
  2. นักเรียน มีความรู้ไปเรียนต่อที่อ่ืนในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้ 
 ผู้บริหารก าหนดนโยบาย ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร 
ที่ก าหนด และจัดกิจกรรมเสริมภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าภาควิชา 
 วิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เป็นที่ยอมรับระดับ  
สู่อาเซียน” โดยมีนโยบายในการบริการวิชาการ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งเชิงรับและเชิงรุก เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีความสนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ - 
ดนตรีn ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ในงาน
ศิลปหัตถกรรม  มีการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่บุคคล และหน่วยงานตามที่ร้องขอ และตามโครงการ
ของวิทยาลัยฯ 
 วิทยาลัยฯ มีพันธกิจ ดังนี้ 
 1. พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแสดง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การแสดง งานประเพณีต่างๆ ให้
ความรู้แก่หน่วยงาน 

     2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
           2.1 การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานวิชาการ  มีกา ร
ก าหนดกิจกรรมโครงการพัฒนา วิชาการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยฯ และด าเนินกิจกรรม
โครงการภายใต้การก ากับดูแลของ  ฝ่ายวิชาการ ภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้างาน      
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ ง วิชาการและวิชาชีพ และ
จัดให้มีการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาครู และบุคลากร โดยมีการส ารวจความต้องการของครูและบุคลากรที่
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ต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จัดส่งครู เข้าพัฒนาตนเองกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก อาทิ  
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  มีการวาง
แผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายให้ทันสมัยพร้อมใช้เพียงพอต่อการตัดสินใจในการ
บริหารงาน จัดท าเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงเครื่องข่ายกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการวางระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วบริเวณวิทยาลัย  มีการน า โปรแกรม Student มาใช้ในการจัดท าข้อมูลของฝ่าย
วิชาการ จัดท าผลการเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียน 
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ใช้พ้ืนที่ส าหรับการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เวทีโรงอาหาร ชั้นล่างอาคารเรียน สนามหญ้า เวทีหอประชุม จัดอุปกรณ์ แสง สี เสียง  
ให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดกิจกรรม และฝึกประสบการณ์การแสดง และจัดหางบประมาณในการ
ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
               3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายครู ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในการวางแผน
งาน กิจกรรม โครงการ การติดตามผลการเรียนของนักเรียน การให้ทุน และอุปกรณ์การศึกษา ช่วย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย สะท้อนผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย 
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองเครือข่าย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชนท้องถิ่น 
 4. การก ากับ ติดตามผล ประเมินผล วิทยาลัยฯ มีการกระจายอ านาจ จาก ผู้อ านวยการ ไปยัง
ฝ่ายต่าง ๆ ภาควิชา หัวหน้างาน และลงสู่ครูผู้สอนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสอน และงาน
พิเศษตามโครงสร้าง มีการสะท้อนผลการด าเนินงาน โดยรวบรวมผลงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านหัวหน้า 
กลุ่มสาระ หัวหน้างาน  หัวหน้าภาควิชา  รองผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย และผู้อ านวยการ ตามล าดับ   
รองผู้อ านวยการแต่ละฝ่ายมีการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลาที่  
ก าหนดมีการรายงาน การใช้งบประมาณตามไตรมาส มีการเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
2. ผลการด าเนินการ 

จากการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การด าเนินงานกิจกรรมโครงการ  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ รวมตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ 32 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายคิดเป็น  
ร้อยละ 100  นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ในระดับดี  นักเรียน มีความรู้
ไปเรียนต่อทีอ่ื่นในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นไปตามเป้าหมาย 
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3. จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ มีการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอ านาจจากบนลงล่างตามโครงสร้าง

การบริหารงาน เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายของสถาบันฯ 

2. วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาด้านวิชาการอย่างหลากหลายการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้  
อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการจัดหางบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 2. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงสร้างของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูล
สารสนเทศทันสมัย พร้อมใช้ 
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มาตรฐานที่  3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมาย  4   
ผลการประเมิน   5   
ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

       -  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 
การวิเคราะห์ตนเอง เลือกเรียนในสาขาวิชาเอกที่ตนเองถนัดคนละ 1 สาขา ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลายมีการเลือกวิชาโทและวิชาเลือกเสรีนอกจากนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนชมรมได้ตามความสนใจ  

   -  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  แบบActive learning   
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยลงมือปฏิบัติจริ งด้วยตนเอง มีการใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เช่น GPAS 5 Step,  กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม  เทคนิคการใช้ค าถาม  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วน
ร่วมในการปรับที่นั่งในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้  การแบ่งกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 
การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ทักษะการตั้งปัญหา ตั้งค าถาม การวางแผนการท างาน การท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  การตรวจสอบ
ค าตอบ การน าเสนอค าตอบ และการสรุปองค์ความรู้ ในการท าโครงงาน การสร้ างสรรค์ชุดการแสดงจาก 
ภูมิปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น   

         - การบูรณาการการเรียนร่วมกันระหว่างนักเรียนต่างสาขา มีการฝึกประสบการณ์การแสดง
ร่วมกัน  สาขาโขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย และดนตรีสากล  มีการท างานกลุ่ม  การฝึก
ปฏิบัติท่าร า/บรรเลงด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ    มีการจ าลองสถานการณ์การฝึกประสบการณ์การแสดง 
(การใช้เวที เตียง อุปกรณ์) ให้เหมาะสมกับตัวละคร  มีการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียน/การแสดงให้อยู่
ในสภาพที่ดีให้พร้อมใช้อยู่เสมอและต่อเนื่อง  

         - ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการการเรียนรู้ กับกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดกิจกรรม และบูรณาการวิชาเอกกับวิชาอ่ืน ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ วันสุนทรภู่ วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมต้านยาเสพติดและเอดส์  กีฬาสีภายในประจ าปี และกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นต้น 

         -  ครูใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ 
การคิดแบบระดมสมองมีการอภิปรายกลุ่ม มีการฝึกทักษะการตั้งค าถาม  ฝึกทักษะวิชาชีพ   มีการน า  
เทคโนโลยีมาใช้ในการแสวงหาความรู้ และน าเสนอความรู้แบบรูปเล่มรายงาน จัดป้ายนิเทศ ท าแผ่นพับ   
พูดหน้าชั้นเรียน  เขียนเรียงความ เขียนผังความคิด ฯลฯ  สามารถล าดับขั้นตอนต่าง ๆ จากการเรียน  และ
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สรุปเป็นองค์ความรู้ น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการน าแอพพิเคชั่น และโปรแกรมต่าง ๆ  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น face book, Line, google classroom, e-book และ CAI  เป็นต้น 

         - ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ของหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดขึ้นจนได้รับรางวัลหรือทุนการศึกษา   

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
         - มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่แทรกเนื้อหาชุดสร้างสรรค์การแสดงของวิทยาลัยฯที่

สอดคล้องกับท้องถิ่นลงในสาระการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ไทย นอกจากนี้ในรายวิชาต่าง ๆ มีการบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นลงในกิจกรรมที่จัดการเรียนรู้ เช่น ต้นไม้ประจ าจังหวัด  การท าดินสอพอง แม่น้ าใน
จังหวัดลพบุรี แหล่งท าเครื่องดนตรี  อาชีพในท้องถิ่น  และศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น 

        - จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น  พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์   วัดพระบาทน้ าพุ  และโรงละครแห่งชาติ  เป็นต้น   

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประมิทธิภาพ 
       - มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง โดยการสอบ การตรวจ

ใบงาน/กิจกรรม การท าแบบฝึกหัด การปฏิบัติท่าร า/บรรเลง การท าโครงงานการสร้างสรรค์ชุดการแสดง 
เป็นต้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและของเพ่ือน และมีส่วนร่วมในการประเมิน
ครูผู้สอน 
 

2. ผลการด าเนินการ 
 จากการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นและนโยบายของสถานศึกษา  
 

3. จุดเด่น 
 วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หลักสูตรอย่างหลากหลาย 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูควรพัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนให้ครบทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
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มาตรฐานที่  4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 5   
ผลการประเมิน   5   
ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
  
1. กระบวนการพัฒนา 
 1.  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
      วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของของผู้เรียน คือ “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี” โดยมี
เป้าหมายให้นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ในระดับดี และมีความรู้ไปเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้  มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ มีกิจกรรม  
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแสดงและการบรรเลง  ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ ความสามารถและทักษะด้านนาฏศิลป์ -ดนตรี ไปใช้
บูรณาการในกิจกรรมการบรรเลงและการแสดงในวันส าคัญต่าง ๆ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
อย่างต่อเนื่อง  เช่น การบรรเลงดนตรีตามโครงการดนตรีวิถีพุทธ ณ วัดคลองสายบัว ทุกวันพระ  กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 2561 และพระบรมศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี วันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น   
ส่งเสริมให้นักเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกวด แข่งขัน ศึกษาดูงาน  ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ได้แก่  
การน าเสนอผลงานด้านการเรียนรายวิชาปฏิบัติเอก โท ในสถานศึกษา การน าเสนอผลงานในงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค การแสดงโขนพระราชทานของมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ประเทศไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันเข้ารับทุนนริศ
รานุวัดติวงศ์  ทุนมนตรี ตราโมท  รางวัลศรทอง  ทุนเฉลิมกรุง ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏ 
ดุริยางคศิลป์ 
          วิทยาลัยฯ มีเอกลักษณ์สถานศึกษา คือ เป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์- ดนตรี จนประจักษ์เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ -ดนตรี  ในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน 
และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม ให้ความร่วมมือในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียนใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นกรรมตัดสินการประกวดแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าและตรวจผลงานทางวิชาการของครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ ด้านการแสดงและการบรรเลง ได้รับการประสานจากบุคคลภายนอกให้วิทยาลัยฯ ไป
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการไป
พากย์-แสดงโขน และบรรเลงให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
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น าศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์- ดนตรี  ไปเผยแพร่สู่ชุมชน  ท้องถิ่น และระดับชาติ  มีโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมโครงการ หนึ่ง
คน หนึ่งเครื่องดนตรี(ขลุ่ย) ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  
 
2. ผลการด าเนินการ  
            จากการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
เป็นมือชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี มากยิ่งขึ้น นักเรียนได้รับทุนการศึกษา/รางวัล จากการประกวดแข่งขัน ได้แก่ 
ทุนนริศรานุวัดติวงศ์  ทุนมนตรี ตราโมท รางวัลศรทอง  เป็นต้น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแสดงโขน
พระราชทานของมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ 
ประเทศไทย วิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เข้าร่วมโครงการเผยแพ่ศิลปวัฒนธรรม 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแสดงโขนอย่างสม่ าเสมอ และจังหวัดลพบุรีมี
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมทุกกิจกรรม  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การยอมรับ
ในคุณภาพของการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยฯ ได้มีการท า MOU กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี  
  
3. จุดเด่น 
 1. องค์กรเป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์-ดนตรี เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก   บุคลากรสามารถให้ค า 
ปรึกษา แนะน า แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

2. สามารถให้การบริการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
        1. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 
 
 

มาตรฐาน คะแนน ระดับ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  4   อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ย 4.25 ดีเลิศ 
 

2. จุดเด่นในภาพรวม  

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทักษะวิชาชีพ สามารถในการบูรณาการด้านนาฏศิลป์-
ดนตรีไปใช้กับศาสตร์อื่น ๆสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน “มืออาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี” 

2. ผู้เรียนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย และรักษาวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี 
3. วิทยาลัยฯ มีการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอ านาจจากบนลงล่างตามโครงสร้าง

การบริหารงาน เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายของสถาบันฯ 

4. วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาด้านวิชาการอย่างหลากหลายการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการจัดหางบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
 5. วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ 
นอกหลักสูตรอย่างหลากหลาย 
 6. องค์กรเป็นผู้น าด้านนาฏศิลป์-ดนตรี เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก บุคลากรสามารถให้ 
ค า ปรึกษา แนะน า แก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

7. สามารถให้การบริการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3. จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลการสอบ
ระดับชาติของวิชาพ้ืนฐาน 

2. พัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบให้มากขึ้น 
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3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงสร้างของแต่ละฝ่ายให้ เป็นปัจจุบัน ข้อมูล
สารสนเทศทันสมัย พร้อมใช้ 
 5. ครูควรพัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียนให้ครบทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
       6. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7.  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 
 

4. เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559-2560   
 

มาตรฐาน 
2559  2560  2561 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 3 ดี 3 ดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ 
                   การจัดการของผู้บริหาร 
                   สถานศึกษา 

3 ดี 4 ดีเยี่ยม 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน 
                   การสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญ 

3 ดี 4 ดีเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  อัตลักษณ์ผู้เรียนและ 
                  เอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

3 ดี 4 ดีเยี่ยม 5 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ย 3 ดี 3.80 ดีเยี่ยม 4.25 ดีเลิศ 
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