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ส่วนที่ 1  
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 25 ถนนกองพลสิบ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 8 คน จ านวนข้าราชครู จ านวน 51 คน อาจารย์      
6 คน พนักงานราชการ จ านวน 3 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน และลูกจ้าง จ านวน 38 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 111 คน  ได้ด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ดังนี้ 
  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

3 
(ระดับดี) 

4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 4  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 4 
(ระดับดีเลิศ) 
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 2. ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการจัดการเรียน          
การสอนที่สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ Active 
Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียน การใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการค้นคว้าจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิต
จริง เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้           
องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริม        
การอ่าน การใช้ภาษาในการสื่อสารรวมทั้งการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อีกท้ังจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน
มีโอกาสทางการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษากับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสาขาวิชาชีพ เช่น ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้านรวมทั้งภาษาต่างประเทศได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษา       
โดยมีครูชาวต่างชาติมาท าการสอน ทั้งยังเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตลอดจน
สามารถน ามาถ่ายทอดเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อาทิเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ 
GAT PAT โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการเสริมสร้างด้านการงานอาชีพงานบ้าน งานประดิษฐ์เสริมรายได้
ระหว่างเรียน โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนา
ทักษะทางสารสนเทศและ ICT นอกจากนั้น ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการใช้สื่อ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการสอน เครื่องเล่นซีดี มีการรายงานผลการใช้
สื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ จากสื่อที่หลากหลาย เช่น 
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือมาน าเสนองานในสาขาวิชาของตนเอง 
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 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 
      3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.  ผู้เรยีนสามารถอ่านออก รวมถึงการเขียนสื่อสาร
และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้   

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

แสดงความรู้ความสามารถในด้านที่ตนถนัด
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  

4. มสีมรรถภาพทางร่างกายและน้ าหนัก สว่นสูง       
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  

5. กิริยามารยาทการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เปน็ที่ยอมรับของชมุชน และ
สถานศึกษาอ่ืน ตลอดจน การท าความเคารพ 
การไหว้ทักทายคร-ูอาจารย์ และพ่ีน้องใน
สถานศึกษาการปฏิบัติตนต่อ  

 

1. ผู้เรียนควรเร่งพัฒนาด้านการคิดค านวณ  
   การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ พัฒนาการแก้ปัญหา 
   เฉพาะหน้าตามสถานการณ์ ผู้เรียนทุกระดับยังต้อง 
   พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
    ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้สูงขึ้น  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวชิาชีพ 
   เพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
   ที่เป็นมรดกของชาติสืบไป 
3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมให้ 
   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้    
   เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน   
   ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ   
    ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา   
    ผู้เรียน 

6. การกราบ การนัง่พับเพียบ คกุเข่า เวลา 
    อยู่ต่อหน้าคร ู นักเรยีนมีความกตัญญูกตเวที 
    ต่อครู  อาจารย์ รุน่พ่ี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
    อัตลักษณ์ของผู้เรียน คืองามกิริยา  
    รักษาวัฒนธรรมไทย   

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
    เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
    การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
    การจัดการศึกษา 
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      3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของ สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริงมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ ได้ก าหนดค่า
เป้าหมาย  

 

1. ควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

2. ควรมีการนิเทศและสอนงานบุคลาการสาย
สนับสนุนการศึกษา 

3. ควรพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 
 3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความช านาญตรงตาม 
   สาขาวิชาเอก มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาผู้เรียน 
   เต็มศักยภาพ 
2. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
    จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
    สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  
    ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 
    หลากหลาย 
6. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัย 
    ในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
    ที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ 
    นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 3.4 มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
    ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตามที่สถานศึกษา 
    ก าหนด สามารถบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ ได้   
    สามารถร่วมการแสดงและการบรรเลงใน 
    โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน  
2. วิทยาลัยมีมาตรฐานด้านการแสดงเผยแพร่ 
    ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดรุิยางคศิลป์   
    สมกบัเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ ที่ได้ชื่อว่า 
    เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์  
    งานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

1. พัฒนาความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
    ของผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของการ 
    บริการภายนอก 
 
 
2. วิทยาลัยควรมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
   และมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้าน 
   นาฏดุริยางคศิลป์อย่างเป็นระบบ 
 
 

 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
   โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โครงการที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
       โครงการที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET GAT PAT 
                 โครงการที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
   โครงการที่ 5 การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ  
                 โครงการที่ 6 สวมผ้าไทยใส่ผ้านุ่ง 

      โครงการที่ 7  พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนส าหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ไทย   
      โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่การแสดงระดับชาติ โขนพระราชทาน 

(ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแนะแนวการศึกษา) 
      โครงการที่ 9 การจัดนิทรรศการและการแสดงผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนนาฏศิลป์ไทย 
      โครงการที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเก็บองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษา  

สู่มาตรฐานวิชาชีพการแสดงโขน ละคร 
       โครงการที่ 11 เยาวชนคนโขน 
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ค าน า 
 

 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561” ฉบับนี้  จัดท าขึ้น เ พ่ือรายงานผลการด า เนินงานในการพัฒนา                  
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง        
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เนื้ อหาสาระของ เอกสาร  ประกอบด้ วย  ข้อมู ล พ้ืนฐาน   ผลการประ เมินตน เอง                   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาและความต้องการ               
การช่วยเหลือ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย       
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็น
ฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และการส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 

 

                                             

             (นายศุภรากร  พานิชกิจ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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ส่วนที่ 1  
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 25 ถนนกองพลสิบ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 8 คน จ านวนข้าราชครู จ านวน 51 คน อาจารย์      
6 คน พนักงานราชการ จ านวน 3 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน และลูกจ้าง จ านวน 38 คน บุคลากร
ทางการศึกษา 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 111 คน  ได้ด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 
1. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐาน  

วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ ดี (3)   
 

มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม (4) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 

 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

 2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเยี่ยม 

 4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี 

 6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม (4) 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม (4) 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ดีเยี่ยม 

 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเยี่ยม 

 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 

 4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดีเยี่ยม 

 6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด(ี3) 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดี 
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ดี 

   2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี 

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดี 
  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดี 

 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดี 

 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม(4) 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเยี่ยม 

 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ด(ี3) 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
 

ดี 
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มาตรฐานที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน   
                 ศิลปวัฒนธรรม 

ดีเยี่ยม(4) 

 1. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความนิยม ความชื่นชมความเป็นไทย ดีเยี่ยม 

 2. มีกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยและประเพณีที่ดีงาม 

ดีเยี่ยม 

 3. มีการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนแหล่งเงินทุนทั้งจากภายใน/
ภายนอก 

ดีเยี่ยม 

 4. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ดีเยี่ยม 

 5. มีการจัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ดีเยี่ยม 

 6. มีการจัดพื้นที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม 

 7. มีความร่วมมือของผู้เรียนและบุคลากรในการจัดกิจกรรม ดีเยี่ยม 

 8.มีรางวัล/ได้รับการยอมรับ/ยกย้องจากชุมชน/สังคม ดีเยี่ยม 
 
 2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

3 
(ระดับดี) 

4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 4  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 4 
(ระดับดีเลิศ) 

 
 3. ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีการพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการจัดการเรียน          
การสอนที่สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
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หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ Active 
Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียน การใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการค้นคว้าจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิต
จริง เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้           
องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริม        
การอ่าน การใช้ภาษาในการสื่อสารรวมทั้งการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อีกท้ังจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน
มีโอกาสทางการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษากับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในสาขาวิชาชีพ เช่น ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้านรวมทั้งภาษาต่างประเทศได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษา       
โดยมีครูชาวต่างชาติมาท าการสอน ทั้งยังเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตลอดจน
สามารถน ามาถ่ายทอดเพ่ือแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อาทิเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ 
GAT PAT โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 
โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส โครงการเสริมสร้างด้านการงานอาชีพงานบ้าน งานประดิษฐ์เสริมรายได้
ระหว่างเรียน โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนา
ทักษะทางสารสนเทศและ ICT นอกจากนั้น ครูมีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการใช้สื่อ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการสอน เครื่องเล่นซีดี มีการรายงานผลการใช้
สื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ จากสื่อที่หลากหลาย เช่น 
ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือมาน าเสนองานในสาขาวิชาของตนเอง 

  
 4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
 
      4.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1.  ผู้เรยีนสามารถอ่านออก รวมถึงการเขียนสื่อสาร
และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้   

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

1. ผู้เรียนควรเร่งพัฒนาด้านการคิดค านวณ  
   การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ พัฒนาการแก้ปัญหา 
   เฉพาะหน้าตามสถานการณ์ ผู้เรียนทุกระดับยังต้อง 
   พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
    ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้สูงขึ้น  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

แสดงความรู้ความสามารถในด้านที่ตนถนัด
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  

4. มสีมรรถภาพทางร่างกายและน้ าหนัก สว่นสูง       
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  

5. กิริยามารยาทการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เปน็ที่ยอมรับของชมุชน และ
สถานศึกษาอ่ืน ตลอดจน การท าความเคารพ 
การไหว้ทักทายคร-ูอาจารย์ และพ่ีน้องใน
สถานศึกษาการปฏิบัติตนต่อ  

 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวชิาชีพ 
   เพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  
   ที่เป็นมรดกของชาติสืบไป 
3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมให้ 
   เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้    
   เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน   
   ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ   
    ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา   
    ผู้เรียน 

6. การกราบ การนัง่พับเพียบ คกุเข่า เวลา 
    อยู่ต่อหน้าคร ู นักเรยีนมีความกตัญญูกตเวที 
    ต่อครู  อาจารย์ รุน่พ่ี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
    อัตลักษณ์ของผู้เรียน คืองามกิริยา  
    รักษาวัฒนธรรมไทย   

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
    เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
    การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
    การจัดการศึกษา 

 
 
      4.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการ  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของ สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริงมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ 
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ ได้ก าหนดค่า
เป้าหมาย  

 

4. ควรจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

5. ควรมีการนิเทศและสอนงานบุคลาการสาย
สนับสนุนการศึกษา 

6. ควรพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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 4.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความช านาญตรงตาม 
   สาขาวิชาเอก มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาผู้เรียน 
   เต็มศักยภาพ 
2. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
3. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
    จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
    สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด  
    ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 
    หลากหลาย 
6. คณะกรรมการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัย 
    ในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
    ที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 

 

1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
   การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ 
    นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

  
 4.4 มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
    ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตามที่สถานศึกษา 
    ก าหนด สามารถบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ ได้   
    สามารถร่วมการแสดงและการบรรเลงใน 
    โอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน  
2. วิทยาลัยมีมาตรฐานด้านการแสดงเผยแพร่ 
    ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดรุิยางคศิลป์   
    สมกับเป็นสถาบันอันทรงเกียรติ ที่ได้ชื่อว่า 
    เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์  
    งานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

1. พัฒนาความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
    ของผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของการ 
    บริการภายนอก 
 
 
2. วิทยาลัยควรมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
   และมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้าน 
   นาฏดุริยางคศิลป์อย่างเป็นระบบ 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
   โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   โครงการที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
       โครงการที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET GAT PAT 
                 โครงการที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
   โครงการที่ 5 การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ  
                 โครงการที่ 6 สวมผ้าไทยใส่ผ้านุ่ง 

      โครงการที่ 7  พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนส าหรับผู้เรียนนาฏศิลป์ไทย   
      โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่การแสดงระดับชาติ โขนพระราชทาน 

(ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแนะแนวการศึกษา) 
      โครงการที่ 9 การจัดนิทรรศการและการแสดงผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนนาฏศิลป์ไทย 
      โครงการที่ 10 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเก็บองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษา  

สู่มาตรฐานวิชาชีพการแสดงโขน ละคร 
       โครงการที่ 11 เยาวชนคนโขน 
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ค าน า 
 

 เอกสาร “รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561” ฉบับนี้  จัดท าขึ้น เ พ่ือรายงานผลการด า เนินงานในการพัฒนา                  
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง        
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เนื้ อหาสาระของ เอกสาร  ประกอบด้ วย  ข้อมู ล พ้ืนฐาน   ผลการประ เมิน ตน เอง                   
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาและความต้องการ               
การช่วยเหลือ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย      
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็น
ฐานข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และการส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ต่อไป 

 

                                             

             (นายศุภรากร  พานิชกิจ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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ต 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับพื้นฐาน 
วิชาชีพ ดังนี้ 
  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

3 
(ระดับดี) 

3 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 4 
(ระดับดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ 4  อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 4 
(ระดับดีเลิศ) 
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 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร             
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ Active Learning           
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการแก้ปัญหาตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียน การใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยการค้นคว้าจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้าง
เสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์
ในการท ากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้ภาษาในการ
สื่อสารรวมทั้งการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อีกทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษา         
ในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาวิชาชีพ เช่น 
ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านรวมทั้งภาษาต่างประเทศได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโยมีครูชาวต่างชาติมาท า
การสอน ทั้งยังเสริมสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตลอดจนสามารถน ามาถ่ายทอด      
เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์  
ทางวิชาการ อาทิเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ GAT PAT โครงการ      
แข่งทักษะทางวิชาการ โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ โครงการกิจกรรม       
วันคริสต์มาส โครงการเสริมสร้างด้านการงานอาชีพงานบ้าน งานประดิษฐ์เสริมรายได้ระหว่างเรียน 
โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะทาง
สารสนเทศและ ICT เป็นต้น 
    นอกจากจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางการ ทางจิต และทางคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมโครงการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โครงการกีฬาสีส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมเข้าค่ายปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม่ กิจกรรมสืบทอดประเพณีพ่ีน้องเขียว -ขาว ตลอดจน
เน้นการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ตลอดจนกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า คือ การอบรมวินัย คุณธรรม การปฏิบัติตนเป็น
นักเรียนที่ดี ในกิจกรรมหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิในวันพฤหัสบดี จัดให้มี
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ระบบดูแลให้นักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และมีจรรยามารยาทที่งดงาม           
ในสังคมมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีจิตสาธารณะ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ในฐานะเป็นผู้รักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคมในโอกาสต่าง  ๆ เช่น        
การบรรเลงดนตรีไทยในวันพระและในชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา การบรรเลงดนตรีหน้าเสาธง 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อและการท างาน โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้ช่วย
ฝึกถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับคณะครูอาจารย์ เพ่ือเป็น
การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพ มีการเข้าค่ายทางด้านดนตรี -นาฏศิลป์ เพ่ือพัฒนา
ให้นักเรียนได้มีโอกาสทางด้านการแสดง 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนอยู่เป็นประจ า เช่น กิจกรรม    
ออกก าลังกาย โดยการจัดแข่งขันกีฬาภายในเกมส์ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมกีฬาสี
ภายในโรงเรียนสระฮางส์ ชุมนุมกีฬา ท าให้ นักเรียนได้ออกก าลังกายอยู่เป็นประจ า จนส่งผลให้นักเรียน
มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตในสังคม ได้แก่ โครงการเลือกสภานักเรียน สอนให้นักเรียนรู้จักระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ 
ยังอยู่ในวัยเรียน และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปเผยแพร่ให้กับคน ในครอบครัวได้ งานอนามัยของ
วิทยาลัย ก็ได้จัดกิจกรรมการตรวจร่างกาย สุขภาพอนามัยของร่างกาย ของทั้งครู บุคลากรและนักเรียน
ทุกคน มีรายงานผลการตรวจ ร่างกายการวัดการเจริญเติบโตตามวัย สมวัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกัน
ตนเองเบื้องต้น จากสภาวะที่เสี่ยง ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและยังรณรงค์เรื่องเพศ เช่น 
กิจกรรมวันเอดส์โลก เป็นต้น และยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยการ
จัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น ในโครงการโตไปไม่โกง และโครงการกิจกรรมโครงการไหว้ครู 
ครอบครูประจ าปี 2561 โครงการประกวดกิจกรรมหน้าเสาธง มุ่งหวังให้ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ เอื้ออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เช่น การมาโรงเรียนให้ทันเวลา การเข้าแถว
เคารพธงชาติ การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การเคารพกันโดยการ กล่าวค าสมานฉันท์ (รุ่นน้อง 
ไหว้รุ่น รุ่นพ่ีรับไหว้) การปรบมือแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบผลส าเร็จ การ รู้จักท างานร่วมกันทั้ง
ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ให้นักเรียนทุกคนรับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ครู มอบหมาย           
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมของของวิทยาลัยโดยการน าของสภา
นักเรียน นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการ แต่งกาย ให้ถูกต้อง     
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การเดิน ผ่านผู้ใหญ่หรือครู ต้องก้มหลัง มีสัมมาคารวะ กล่าวค าว่า “สวัสดี” 
“ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ฝึกให้รู้จัก มารยาทในการรับประทานอาหาร ฝึกให้นักเรียนรุ่นพ่ีดูแล
ช่วยเหลือรุ่นน้อง โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียนใหม่  ฝีกให้รู้จัก
แบ่งปันสิ่งของแก่คนที่ควรให้ เช่น  การท าบุญตามก าลังศรัทธา การพูดจริง ท าจริง การรักษาทรัพย์
สมบัติของวิทยาลัย ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรม วันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันส าคัญ
ทางศาสนา ได้แก่ กิจกรรมวันเข้าพรรษา กิจกรรมส าคัญเกี่ยวกับวันชาติ วันพ่อ สถาบันพระมหากษัตริย์  
เช่น การจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมในวัน
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พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันไหว้ครู เพ่ือให้นักเรียนเกิดความกตัญญูกตเวที ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ  
 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านได้คล่องตามมาตรฐานของแต่ระดับชั้น                   
การเขียนสื่อสารได้ดี มีหลักและวิธีการวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีความรู้และเข้าใจ      
ในการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท         
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และปฏิบัติตามกฎกติกาของวิทยาลัยฯและสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ที่ตนเองเรียน 
รวมถึงมีภาคูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและ มีส่วนร่วมในการสืบทอด เผยแพร่ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาผู้เรียนตามสาขาวิชา ดังนี้  ผู้เรียนเข้าร่วม
โครงการ “ต้นกล้าวัฒนธรรม” โครงการ “รากเรา” ของกองทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันอนุรักษ์
มรดกไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ ผู้เรียน
ยังสามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้แสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับรางวัลด้านศิลปตามสาขาวิชา ซึ่งแสดงออกถึง
ความเป็นเลิศด้านสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอาทิเช่น  ทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ และมีผลการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิเช่น นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี  นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น      
  อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีน้ าใจ เอ้ืออาทร 
ผู้ อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า          
ร่วม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้แสดงออกในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน และเข้าร่วมสร้างผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาชีพที่นักเรียนศึกษา  
นอกจากนั้นยังได้มีการเล่นกีฬา/นันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีที่แสดงความสามารถของนักเรียน ในทุกด้าน กิจกรรมวันไหว้ครูที่ให้ 
นักเรียนสร้างสรรค์พานไหว้ครูตามจินตนาการของนักเรียนได้  มีการให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการท างาน 
และด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้     
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น 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ 
ในการอ่าน  

( ม.1 – ม.6)  
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 
คิดค านวณ 

และคิด
วิเคราะห์ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ         
และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ผลการทดสอบ

ระดับชาติ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-Net) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ

ระดับชาติ 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-Net) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

 
 
 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
(ระดับดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
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ร้อยละผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 3. จุดเด่น 
  ผู้เรียนสามารถอ่านออก รวมถึงการเขียนสื่อสารและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง แสดงความรู้ความสามารถในด้านที่ตนถนัดผู้เรียน          
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกายและน้ าหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
กิริยามารยาทการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน 
ตลอดจน การท าความเคารพ การไหว้ทักทายครู-อาจารย์และพ่ีน้องในสถานศึกษาการปฏิบัติตนต่อครู        
การกราบ การนั่งพับเพียบ คุกเข่า เวลาอยู่ต่อหน้าครู  นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ รุ่นพี่         
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ  งามกิริยา รักษาวัฒนธรรมไทย   
  
 4. จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียนควรเร่งพัฒนาด้านการคิดค านวณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า        
ตามสถานการณ์ ผู้เรียนทุกระดับยังต้องพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)        
ให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพเพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็น
มรดกของชาติสืบไป 
 

สมรรถนะ
ของผู้เรียน 

 
 

(ระดับดี
เยี่ยม) 
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 5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
                5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      - โครงการที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      - โครงการที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
         - โครงการที่ 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET GAT PAT 
    - โครงการที่ 4  พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนส าหรับผู้เรียนดนตรี-นาฏศิลป์ไทย   
    - โครงการที่ 5 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู้การแสดงระดับชาติ โขนพระราชทาน  
    - โครงการที่ 6 การจัดนิทรรศการและการแสดงผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านดนตรี- 
นาฏศิลป์ไทย 
    - โครงการที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเก็บองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษา  
สู่มาตรฐานวิชาชีพการแสดงโขน ละคร  
    - โครงการที่ 8 ทัศนศึกษาฝึกประสบการด้านดนตรี (ประกวดดนตรีไทย)    
    - โครงการที่ 9 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาดุริยางคศิลป์                  
    - โครงการที่ 10 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
             - โครงการที่ 11 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
    - โครงการที่ 12 กิจกรรมประกวดห้องเรียนอัจฉริยะ  
               5.1.2 คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                  
     - โครงการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์
กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
      - โครงการที่ 2 การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ กีฬาภายในสระฮางส์เกมส์ 
                   - โครงการที่ 3 สวมผ้าไทยใส่ผ้านุ่ง 

        - โครงการที่ 4 เยาวชนคนโข 
                  - โครงการที่ 5 ทัศนศึกษาฝึกประสบการด้านดนตรี (ดนตรีสัมพันธ์) 
                  - โครงการที่ 6 กิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ (ทุกวันพระ ณ วัดเหนือ วัดวิมลนิวาส   
วัดบ้านเปลือยใหญ่) 
                    - โครงการที่ 7 กิจกรรมดนตรีจิตอาสา (ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) 
                    - โครงการที่ 8 กิจกรรมบรรเลงหน้าเสาธง 
                    - โครงการที่ 9 การประกวดกิจกรรมหน้าเสาธรง 
                     - โครงการที่ 10 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายนักเรียน 
                    - โครงการที่ 11 กิจกรรมสืบทอดประเพณีพ่ีน้องเขียว-ขาว 
                    - โครงการที่ 12 กิจกรรมไหว้ครู 
                    - โครงการที่ 13 กิจกรรมปัจฉิม อ าลา อาลัย – มอบประกาศนียบัตร 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 
 1. กระบวนการพัฒนา  
  1.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน สอดคล้องกับบรบิทของ 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง   
   จากเอกลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์” หมายถึง 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาที่สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และมีอัต
ลักษณ์ของผู้เรียน คือ “งามกิริยา รักษาวัฒนธรรม”  ดังนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  จึงมีแนวทางในการ
ด าเนินการ โดยเปิดโอกาส ให้นักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเรียนได้เรียนทุกคน โดยจัดการศึกษา ที่เน้น
พัฒนาทั้งความรู้ และ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนที่จบจากการศึกษาออกไป จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ของสังคม และมีความ เป็นพลโลก ได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ ตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการเยาวชนคนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเก็บ
องค์ความรู้นักเรียน นักศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพการแสดงโขน ละคร  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ามา
เรียนกับวิทยาลัย  โครงการที่ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายนักเรียนใหม่ โครงการสืบทอด
ประเพณีพ่ีน้องเขียว-ขาว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าความรู้ ความสามารถไปแข่งขัน และแสดงความ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศูนย์           
การเรียนรู้  เป็นต้น  
   จากการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ส่งเสริมให้นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ดบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด       
จัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม แนวทางการปฏิรูปการศึกษา จนส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียน O-NET GAT PAT โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนส าหรับผู้เรียนดนตรี-นาฏศิลป์ไทย 
รวมไปถึงสามารถวางแผนการ ปฏิบัติงาน และท าปฏิบัติจนส าเร็จ ซึ่งนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
เป็นอย่างยิ่ง  
  1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย  
   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากร
ทาง การศึกษา และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศ 
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรบปรุง 
และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถเป็นส่วนใหญ่      
จึงท าให้ การบริการจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ มีการ
จัดเก็บข้อมูล ที่เป็นระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน ท าให้การบริหาร
จัดการของวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพ มีนโยบายในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพงานแผนงาน การบริหารงาน
ส านักผู้อ านวยการ งานการเงินและบัญชี  พัฒนาสร้างสรรค์จัดการงานพัสดุอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยัง    
มีการประสานงานกับ หน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาวิทยาลัยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ดังแสดง       
ในแผนภาพ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

               

        

   

                

   

                

   

                

        

   

ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา   คร้ัง ภาคเรียน

  คร้ัง ภาคเรียน มากกว่า   คร้ัง ภาคเรียน
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                

   

                

   

                

   

                

        

   

                

                

                

                        

 
 

การจัดหาทรัพยากร มีการจัดท าแผนเพื่อของบประมาณจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพทุกรายวิชา 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลจากผู้บริหาร 
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   1.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   
    วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและ สอดคล้องกับท้องถิ่น รวมไปถึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  โดยมีการด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะตามกรอบระยะเวลา
โดยในปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ปรับหลักสูตร
เป็น หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา ศิลปกรรม  โดยได้เปิดท าการเรียนการสอน เป็น 10 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โขน  สาขาวิชาดุริยางค์สากล สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ละครสาขาวิชาคีตศิลป์
สากล  สาขาวิชาปี่พาทย์ สาขาวิชานาฏศิลป์สากล สาขาวิชาเครื่องสายไทยสาขาวิชาการแสดงพ้ืนบ้าน  
สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย และสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน 
    ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน จึงเกิดความแตกต่าง แต่ตอบสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนทุกคนที่หลากหลายท าให้นักเรียน ได้เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ ทั้งด้านดนตรี และนาฏศิลป์ ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา นอกจากนั้น
ในด้านความรู้พ้ืนฐาน อันได้แก่ความรู้ ความสามารถตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ก็ได้จัดการศึกษา ให้ครอบคลุม ทั้ง ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์         
ด้านภาษา ด้านการงานอาชีพ ด้านความสามารถด้านกีฬา คอมพิวเตอร์ และมีการจัดกิจกรรมขุมนุม       
ที่หลากหลายโดยมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการเปิดชุมนุมตามความสนใจที่นอกเหนือจากที่
วิทยาลัยได้จัดให้  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วโมง ICT ชั่วโมงจริยธรรม 
โดยสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง (Learning by Doing) วิทยาลัยได้นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป ปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้บริหารลงมาก ากับนิเทศ หัวหน้าภาควิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก ากับนิเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนา
งาน เครือข่ายผู้ปกครอง (classroom meeting) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และ ครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
  ฝ่ายบริหารด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
   2.1 โครงการสร้างห้องสมุดมีชีวิต 

   2.2 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน 

   2.3 โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   2.4 โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณหน้าเสาธง 
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  2.5 โครงการปรับปรุงป้ายนิเทศบุคลากร 

  2.6 โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียน (ท าตาข่ายกั้นนกพิราบรอบอาคารหอพักหญิง) 
  2.7 โครงการจัดท าสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรภายในวิทยาลัยฯ 

  2.8 โครงการปรับปรุงหอประชุม (แสง สี เสียง) 
 

 3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนการสอน 

     ฝ่ายบริหารได้รับมอบหมายจัดเตรียมห้องศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศและเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพี่อให้นักเรียนและบุคลากรได้คันคว้า ดังนี้ 

 3.1 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ห้อง อาคารเทพสถิต ขนาด 6x8 

 3.2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ห้อง อาคารเทพสถิต ขนาด 6x8  
 
4. วิธีด าเนินการและผลการพัฒนา 

 
มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ 
บริหารและการจัดการศึกษา 

วิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ผลการจัดการ 
ศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา 
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการ 
นิเทศ ติดตาม ประเมิน การ 
จัดการศึกษาตามนโยบายการ 
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม 
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากร
ในสถานศึกษา เพ่ือวางแผน
ร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน มีการปรับแผน พัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา แผน 
ปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหา ความต้องการ 
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน

   1. วิทยาลัยมีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
   2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้ 
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มาตรฐาน วิธีด าเนินการพัฒนา ผลการพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา 

 
   3. สถานศึกษามีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ 
   4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
   5. สถานศึกษามีการนิเทศ 
ก ากับติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
   6. สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารและการจัดการเชิงระบบ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
   7. สถานศึกษามีการระดม
ท รั พ ย า ก ร เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามี
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
 1. กระบวนการพัฒนา 
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ที่จัดการศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาชีพเฉพาะ (นาฏศิลป์ไทย, ดุริยางค์ไทย) เป็นกลุ่มสาระที่ 9 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนเป็น
วิชาเอก ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
ลูกเสือ กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมชุมนุม ให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ   
สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ทุกภาควิชา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละ
คน ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการ
เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กระบวนการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีจนสามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาชีพ โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้
ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นการประเมินและตรวจสอบความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเชิญผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียน และสถานศึกษาได้ข้อมูล
ย้อนกลับน าไปพัฒนาตนเองและการจัดการศึกษา และเมื่อพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนอ่อนหรือมีข้อควร
ปรับปรุงแก้ไข ครูผู้สอนจะแก้ไขปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นจ าเป็นที่ต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน สถานศึกษาจึงได้จัดให้มี
โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้ 
   1.1 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.2  โครงการทัศนศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านดนตรี (ประกวดดนตรีไทย) 
   1.3  โครงการทัศนศึกษาฝึกประสบการด้านดนตรี (ดนตรีสัมพันธ์) 
   1.4 โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาดุริยางคศิลป์  
   1.5 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
   1.6 กิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ(ทุกวันพระ ณ วัดเหนือวัดวิมลนิวาส วัดบ้านเปลือยใหญ่ 
   1.7 กิจกรรมดนตรีจิตอาสา (ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) 
   1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแสดงระดับชาติโขนพระราชทาน 
   1.9 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ได้แก่ 
    1.9.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
    1.9.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
    1.9.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
    1.9.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
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    1.9.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศิลปะตามจินตนาการ 
    1.9.6 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน 
   1.10 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    1.10.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    1.10.2 กิจกรรมดาราศาสตร์ 
    1.10.3 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
    1.10.4 กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้พิชิต O-Net 
   1.11 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 

 
 2. ผลการด าเนินงาน 

 จากกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้างต้น  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการดังนี้ 
   2.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ
ในด้านศิลปะและทางวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแสดงระดับชาติโขน
พระราชทาน โครงการ  ทัศนศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านดนตรีไทย(ประกวดดนตรีไทย) โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
   2.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการศึกษาด้วยโครงงานและการ
จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา โดยนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงทุกคน 
   2.3 ผู้ เ รี ยน เรี ยนรู้ จ ากแหล่ งการ เรียนรู้ ที่หลากหลายทั้ ง ในสถานศึกษาและ              
นอกสถานศึกษา อาทิเช่น การน านักเรียนเข้าชมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ การเข้าร่วมกิจกรรม 
นวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นต้น  
   2.4 ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ วิชาการควบคู่กับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ดนตรีจิตอาสา ณ 
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และกิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ (ทุกวันพระ ณ วัดเหนือวัดวิมลนิวาส  วัดบ้าน
เปลือยใหญ่ 

  2.5 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดย
สะท้อนให้เห็น จากการที่นักเรียนได้จัดโครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคดุริยางค์ไทยและภาค
นาฏศิลป์ไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประมวลผลทางการเรียนและสามารถน าเสนอได้ในรูปแบบของการ
แสดงจริง ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ด าเนินเองโดยมีการท างานเป็นทีม มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน 

 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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 3. จุดเด่น 
 สถานศึกษาเป็นแหล่ งบริการทางศิลปวัฒนธรรม นักเรียนจึ งมี โอกาสใช้ความรู้  

ความสามารถจากประสบการณ์การแสดง ครูผู้สอนมีความรู้ความช านาญตรงตามสาขาวิชาเอก มี
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อผู้เรียน มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและต้นสังกัดที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ จัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  อย่างหลากหลาย   การจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้จัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมท า จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 

 
 4. จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างภาคีเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  ควรยกระดับความส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานผู้เรียนเพ่ือให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านเพื่อเสริมสร้าง เจตคติที่ดีต่อการเรียนพัฒนาให้ครูมีความรู้ในด้านวิจัยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้
ครูจัดท าวิจัยในรายวิชาที่สอนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  มีการวางแผนการสอนบูรณาการข้าม
สาขาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การบูรณาการสาขานาฏศิลป์ไทยกับสาขา
ดุริยางค์ไทยและคีตศิลป์ไทยในเนื้อหาการขับร้องดนตรีที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ในหลักสูตร เป็นต้น 
 
 มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  4.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 

   เป้าหมาย : ดีเลิศ 
 
  4.1.1 กระบวนการพัฒนา 
   ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์  
เป็นหลัก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในด้านการแสดงนอกเวลา มีการฝึกปฏิบัติจริง 
สามารถร่วมการแสดงและการบรรเลงในโอกาสต่างๆ ได้ นอกจากนี้สถานศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
  4.1.2 ผลการด าเนินงาน 

  จากการด าเนินงานบริการวิชาการด้วยการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏ
ดุริยางคศิลป์ในโอกาสต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรที่มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตามที่สถานศึกษาก าหนด สามารถบูรณาการกับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ เช่น การแสดงโขน การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน การบรรเลงดนตรีไทย 
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ดนตรีพ้ืนบ้าน และดนตรีสากล เนื่องในงานมงคล และงานอวมงคลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 
โดยมกีารถ่ายทอดสดการแสดงผ่านทางเฟสบุ๊ค 

 
  4.1.3 จุดเด่น 

  ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ได้ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด สามารถบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ ได้  สามารถร่วมการแสดงและการบรรเลงในโอกาสต่าง  ๆ 
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน  

 
  4.1.4 จุดควรพัฒนา 

  พัฒนาความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้านของผู้เรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของการบริการภายนอก 
   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
  ผลการประเมิน 

 
มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 4 
4.1 ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ 

ส ารวจผู้เรียนที่ยังขาดทักษะการ
แสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์และ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความสามารถในด้านการฝึก
ปฏิบัตินอกเวลา เพ่ือสามารถ
ร่วมการแสดงและการบรรเลงใน
โอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการส่งเสริมการอนุรักษ์
พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะทางด้านนาฏดุริยางค
ศิลป์  
เช่น การแสดงโขน การแสดง
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน  
การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรี
พ้ืนบ้าน และดนตรีสากล เนื่องใน
งานมงคล และงานอวมงคลต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน และ
มีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่าน
ทางเฟสบุคของวิทยาลัยสามารถ
ให้บุคคลทั่วไปรับชมได้ 
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 4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านนาฏดุริยางคศิลป ์
  เป้าหมาย : ดีเลิศ 
 
  4.2.1 กระบวนการพัฒนา 
   ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์เป็น
หลัก มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยใช้หลักการด าเนินงานที่มีส่วนร่วม 
มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดเก็บ
องค์ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ ในการพัฒนาศักยภาพ  และพัฒนาระบบการจัดการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  ด้านนาฏดุริยางคศิลป์  เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย  และน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า  มีมาตรฐานด้านการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   สมกับเป็น
สถาบันอันทรงเกียรติ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป     
   ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้ก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ   มีความภาคภูมิใจ  ในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์  
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ  และเป็นศิลปินมืออาชีพ  จึงได้จัดให้มีโครงการ/
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้านศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

  1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  
  2. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย  
  3. โครงการสานสายใยวัฒนธรรมสู่ชุมชน 

   4. โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยและ
สร้างสรรค์การแสดงใหม่ ชุด “อีสานลายมังกร”  
   5. โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม  (ฝึกทักษะเพ่ือการแสดงเผยแพร่ฯ)   
 
  4.2.2 ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ ครู นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนชุมชนทั่วไปมีจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของไท ย            
ได้อนุรักษ์สืบสาน  สร้างสรรค์  พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์
ความรู้ที่มีการบูรณาการไปสู่สากล  
   มีการพัฒนาศักยภาพในการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ โดยมี
รูปแบบในการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่หลากหลายตามความต้องการ
ของชุมชน เกิดจิตส านึกตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ  และเป็นศิลปินมืออาชีพ  



  

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 

ฬ 

   มีการ ถ่ายทอด ฝึกซ้อม ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีความรัก 
ชื่นชมและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม เช่นงานฉลองครบรอบ 243 ปี งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

  มีการจัดท าการแสดงชุดใหม่ “อีสานลายมังกร” เป็นการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
สังคมเศรษฐกิจด้านทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ 
โดยการพัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในรูปแบบใหม่ทันสมัย ให้ได้มาตรฐานสากล
และมีมูลค่าการจัดการแสดงที่สูงขึ้น ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ดให้
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจ 
ในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ และเป็นศิลปินมืออาชีพ 
 มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งในต่างประเทศ คือ โครงการ Dance Xchange : The 
Philippine Tnternational Dance Workshop and  Festival  ภายใต้หัวข้อ “การเชื่อมโยงด้าน
วัฒนธรรมผ่านการเต้นร า(Cultural  Connectivity  through Dance)” เพ่ือเฉลิมฉลองวันแห่งการ
เต้นร าสากล(Tnternational Dance Day)  ณ เมืองโรซัส  จังหวัดคาปิซ  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
ระหว่างวันที่ 23-30  เมษายน 2562  โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ 
 
  4.2.3 จุดเด่น 

  มีมาตรฐานด้านการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์  สมกับเป็น
สถาบันอันทรงเกียรติ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
  4.2.3 จุดควรพัฒนา 

  ควรมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและมีการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
อย่างเป็นระบบ 
   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
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  ผลการประเมิน 
 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
มาตรฐานที่ 4  
4.2 สถานศึกษามีความโดดเด่น
ในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏดุริยางคศิลป ์
 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการ
แสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์โดยการ
จัดท าค าสั่งจัดการแสดงเผยแพร่  
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค
ศิลป์ เนื่องในงานต่างๆ ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัดทั่ว
ประเทศ อีกทั้งยังจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
   1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์  
   2. โครงการวันอนุรักษ์มรดก
ไทย  
   3. โครงการสานสายใย
วัฒนธรรมสู่ชุมชน 
   4. โครงการเสริมสร้าง
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
วิจัยและสร้างสรรค์การแสดง
ใหม่ ชุด “อีสานลายมังกร”  

 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผล
ให้ ครู นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน ทั่วไปมีจิตส านึกใน
ความจงรักภักดี ต่อพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ
บรมวงศานุวงศ์ ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อองค์อุปถัมภ์
ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดง     
ของไทย มีการพฒันาศักยภาพ 
ในการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค
ศิลป์ โดยมีรูปแบบการจัดการ
แสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่
หลากหลายตามความต้องการ
ของชุมชน  
   ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา เกิดจิตส านึกตระหนัก
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความ
ภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นมรดกของชาติและเป็นศิลปิน       
มืออาชีพมีการถ่ายทอด ฝึกซ้อม 
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
นักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือปลูกฝัง 
สร้างความตระหนักให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา และชุมชน 
   มีความรัก ชื่นชมและหวงแหน
ในศิลปวัฒนธรรม เช่น 
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  ผลการประเมิน (ต่อ) 
 

มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

 5. โครงการต้นกล้า
วัฒนธรรม  (ฝึกทักษะเพ่ือ
การแสดงเผยแพร่ฯ)   

    มีการจัดท าการแสดงชุดใหม่ 
“อีสานลายมังกร” เป็นการเสริมสร้าง
คุณค่าและมูลค่าทางสังคมเศรษฐกิจ
ด้านทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่
กับชุมชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
โอกาสต่างๆ โดยการพัฒนาการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใน
รูปแบบใหม่ทันสมัย ให้ได้
มาตรฐานสากลและมีมูลค่าการจัดการ
แสดงที่สูงขึ้น ทั้งยังส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป 
    ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา  
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ       
มีความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็นผู้
อนุรักษ์  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นมรดกของชาติ และเป็นศิลปิน
มืออาชีพ 
     มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในต่างประเทศ คือ 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
      1 ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ อ่านหนังสือคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนมี
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน เป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงตนทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
     2 ผู้เรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมมี
คุณลักษณะที่ดีเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี     มีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติร่วมกับชุมชน 
    3 ด้านสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีพัฒนาการทาง
กาย มีสมรรถภาพทางกายสมวัยและห่างไกลสิ่งเสพติด 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1 เร่งพัฒนาระเบียบแถวกิจกรรมหน้าเสา
ธง  มารยาทการไหว้ การท าความเคารพ
ผู้ใหญ่ การตรงต่อเวลา การรักษาสมบัติ
ส่วนรวม การทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้
โทรศัพท์ในเวลาเรียน การใช้ทรัพยากร
ด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า 
2  ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ขาดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติลดลง 
ส่งผลต่อความพร้อมและความก้าวหน้า
ในการศึกษาต่อ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
   1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารจัดการ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
   2. สถานศึกษามีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับ
องค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการให้เข้มแข็งโดย
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA   
   3. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึด
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา   
   4. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  
   5. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการบริหารจัดการ และรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา   
   6. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ  
   7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามี
จุดเด่น คือ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน  
   8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1. ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้
กระบวนการวิจัยมา 
ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย  
   2. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศ
ติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
   3. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการ และความสามารถพิเศษ 
   4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เป็นรูปธรรม 
   5. น าข้อเสนอแนะจากการประชุม
ผู้ปกครอง ภาคี 4 ฝ่าย เครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ มาปรับปรุงเป็น
แนวทางในการพัฒนา 
   6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆ 
และน าข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
   7. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชน ได้รับ
ทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน ให้
ต่อเนื่องและหลากหลายวิธีการ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
    8. ผู้บริหาร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
ระดับ หัวหน้างาน 
   9. ตามโครงสร้าง การบริหารงาน ใช้
ระบบการบริการจัดการด้วยรูปแบบ 
“PKC Model” ที่เน้นคุณภาพ 
 
   10. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์ สะอาด 
สวยงาม 
   11. ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมและ
จัดระบบการท าความสะอาดถูก
สุขอนามัยอยู่เสมอ 
   12. พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบเสียง 
และระบบการสื่อสารให้มีคุณภาพ 
   13. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
   1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
   2. ครูมีการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
   3. ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   5. ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่ผ่านการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการภายในโรงเรียน ซึ่งจะได้รับค าแนะน า
และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
   6. มีหลักสูตรจากความตอบสนองความต้องการ  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้มากข้ึน 
   2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   3. ควรสร้างบรรยากาศด้านวิชาการใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
   4. ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปาน
กลางและกลุ่มอ่อน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
   7. ครูได้ใช้การจัดการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM 
education เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
   8. มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น ด าเนินงานโดยจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน 
   9. มีการใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เช่น มีการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
   10. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
   1. การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   2.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
   3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เน้นการสร้างจิตส านึก 
และความรับผิดชอบร่วมกัน 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล  
   1. โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง 
แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
   2. ควรสร้างเครื่องมือให้นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ มีการ
ติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
   3. ควรจัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจในผลการปฏิบัติงานของตน เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  1. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 
แลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม โลก เศรษฐกิจ 



  

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 

จจ 

  3. จัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แต่ละ
ระดับชั้น 
  4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  5 .พัฒนาครูด้านวิชาชีพและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน  
  6. สร้างความมีวินัย ด้านระเบียบแถวกิจกรรมหน้าเสาธง  มารยาทการไหว้ การท าความ
เคารพผู้ใหญ่ การรักษาสมบัติส่วนรวม การตรงต่อเวลา การทิ้งขยะให้ถูกท่ี การใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน 
การใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า 
  7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
   8. พัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี ทักษะการใช้
ภาษาและสื่อสาร  
   9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1.สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และงานประกันถือเป็นหน้าที่ของทุกคน 
  2. จัดการประชุม/อบรม ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
  3. มีการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น 
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
      1 ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ อ่านหนังสือคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนมี
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน เป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงตนทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
     2 ผู้เรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมมี
คุณลักษณะที่ดีเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี     มีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติร่วมกับชุมชน 
    3 ด้านสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีพัฒนาการทาง
กาย มีสมรรถภาพทางกายสมวัยและห่างไกลสิ่งเสพติด 
 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1 เร่งพัฒนาระเบียบแถวกิจกรรมหน้าเสา
ธง  มารยาทการไหว้ การท าความเคารพ
ผู้ใหญ่ การตรงต่อเวลา การรักษาสมบัติ
ส่วนรวม การทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้
โทรศัพท์ในเวลาเรียน การใช้ทรัพยากร
ด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า 
2  ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า ขาดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติลดลง 
ส่งผลต่อความพร้อมและความก้าวหน้า
ในการศึกษาต่อ 
 

 

 

 

 

 



  

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 

ช
ช 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการบริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารจัดการ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
2) สถานศึกษามีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร และการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA   
3) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษา   
4) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  
5) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การบริหารจัดการ และรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา   
6) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ  
7) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามี
จุดเด่น คือ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน  
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้
กระบวนการวิจัยมา 
ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย  
2. ควรพัฒนากระบวนการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการ และความสามารถพิเศษ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้เป็นรูปธรรม 
5. น าข้อเสนอแนะจากการประชุม
ผู้ปกครอง ภาคี ๔ ฝ่าย เครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ
คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ มาปรับปรุงเป็น
แนวทางในการพัฒนา 
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆ 
และน าข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
7.ควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ชุมชน ได้รับ
ทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน ให้
ต่อเนื่องและหลากหลายวิธีการ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
                                                              
 

8. ผู้บริหาร ควรส่งเสริมสนับสนุนให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้า
ระดับ หัวหน้างาน 
9. ตามโครงสร้าง การบริหารงาน ใช้
ระบบการบริการจัดการด้วยรูปแบบ 
“PKC Model” ที่เน้นคุณภาพ 
10. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์ สะอาด 
สวยงาม 
11. ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมและ
จัดระบบการท าความสะอาดถูก
สุขอนามัยอยู่เสมอ 
12. พัฒนาระบบไฟฟ้า ระบบเสียง และ
ระบบการสื่อสารให้มีคุณภาพ 
13. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้มากข้ึน 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3. ควรสร้างบรรยากาศด้านวิชาการใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
4. ควรมีการสอนซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปาน
กลางและกลุ่มอ่อน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
1) การประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เน้นการสร้างจิตส านึก 
และความรับผิดชอบร่วมกัน 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล  
1) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยัง
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
2) ควรสร้างเครื่องมือให้นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ มีการ
ติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
3) ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
ในผลการปฏิบัติงานของตน เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุง 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก แลกเปลี่ยน
แนวคิดและมุมมองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสังคม โลก เศรษฐกิจ 
3. จัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แต่ละระดับชั้น 
4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5 .พัฒนาครูด้านวิชาชีพและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
6. สร้างความมีวินัย ด้านระเบียบแถวกิจกรรมหน้าเสาธง  มารยาทการไหว้ การท าความเคารพผู้ใหญ่ 
การรักษาสมบัติส่วนรวม การตรงต่อเวลา การทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน การใช้
ทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดความคุ้มค่า 
 7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 8. พัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี ทักษะการใช้ภาษาและ
สื่อสาร  
 9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 
 



  

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 

ญ
ญ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1.สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และงานประกันถือเป็นหน้าที่ของทุกคน 
2. จัดการประชุม/อบรม ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการยอมรับและน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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แผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ระดับพื้นฐาน/อาชีวศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2563 

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย

และสุขภาพจิต
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดตามธรรมชาติวิชา ควรจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้เป็นรูปธรรม ควรก าหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้เห็นถึงความตระหนักถึงสุขภาพกาย
และจิต ควรน าไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระตามความเหมาะสม

และมีระบบการติดตามร่วมกันระหว่างภาควิชาและกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพ  
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

กิจกรรม: ให้ความรู้แก่นักเรียนใน
เรื่องการดูแลปฏิบัติตนในเรื่อง

สุขภาพกายและให้ค าปรึกษาปัญหา
อย่างใกล้ชิดมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและติดตามอย่างใกล้ชิด 

จาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดูแล
หอพัก ครูแนะแนว ครูประจ า

วิชาเอก โดยร่วมกันแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจน จัด

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย
และจิตให้ผู้เรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมในกลุ่มสาระ เพ่ือให้ผู้เรียนมี

โอกาสแสดงออกตามความถนัด 
 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนดี เพ่ือเป็นการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรส่งเสริม โครงการคุณธรรมจริยธรรมให้ได้รับ
รางวัลระดับชาติ ควรหาแนวทางการยกย่องผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่สังคมและชุมชนให้กว้างขวางโดยผ่านสื่อต่างๆควรน า
โครงการต่างๆ ไปบูรณาการในกลุ่มสาระและปลูกฝังการท าความดี
จากจิตส านึกแทนการลงโทษด้วยการบ าเพ็ญประโยชน์ 

1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ 
   

3. ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

กระตุ้นให้มีการค้นคว้าหาความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการแนะแนวแหล่งข้อมูล
ภายนอกชั้นเรียน สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองในวิชาสามัญ 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มี
ศักยภาพ คุณลักษณะนักเรียน 
นักศึกษา 
กิจกรรม : จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา
และส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายวิชาการ 

4. ผู้เรียน              
คิดเป็น ท าเป็น 
 

สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาชีพและ
พัฒนาความเป็นผู้น า น าผลงานของผู้เรียนเผยแพร่ต่อสังคมอย่าง
แพร่หลายและจดลิขสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของวิทยาลัยและผู้เรียน
ในอนาคต ควรเน้นการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และเน้นการน า
การสอนแบบโครงงานไปใช้ทุกรายวิชา ควรมีการจัดโครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
อย่างเป็นระบบ 
 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์               
สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม: พัฒนาทักษะนาฏดุริยางค์
เพ่ือการแสดง(ต้นกล้าวัฒนธรรม)
และวันอนุรักษ์มรดกไทย พัฒนาการ
สร้างเครือข่ายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรวัฒนธรรม
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
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ค 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับ ควรส่งเสริมทักษะด้านภาษา
ควบคู่กับวิชาชีพ ควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและหาจุดแข็ง
จุดอ่อนของโครงการนครร้อยสินธุ์ เพื่อน าผลมาพัฒนาผู้เรียนต่อไป
น าผลจากการวิเคราะห์ มาจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถ
เพ่ือพัฒนาตรงตามความสามารถของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มี
ศักยภาพ คุณลักษณะนักเรียน 
นักศึกษา 
กิจกรรม : 1)จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ  
2) กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
สารสนเทศ ICT 
โครงการพัฒนาการจัดการศกึษา
ระดับพื้นฐานวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
กิจกรรม : 1)กิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนาฏศิลป์ไทย  
2)ค่ายแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ภาคดุริยางคศิลป์ 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายวิชาการ 
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ง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ ควรน าผลการ
ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ครูควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างครบกระบวนการทุกปี/กลุ่มสาระ/
ภาควิชา ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA)    
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้
มีศักยภาพ คุณลักษณะนักเรียน 
นักศึกษา 
กิจกรรม : 1) ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมชุมนุม 2) กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
3)อบรมนวัตกรรมสื่อการเรียนการ
สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4)ทัศนศึกษาฝึกประสบการณ์ด้าน
ดนตรี(ดนตรีสัมพันธ์) 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายวิชาการ 

7. ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
จัดการและพัฒนา
สถานศึกษา 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ
ท างานเป็นทีมและมีบรรยากาศท่ีดี ได้รับการยอมรับและ
สนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์
เก่าเป็นอย่างดี จึงควรรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเครือข่ายที่ดีไว้
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน อีกท้ังควรจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่ให้เพียงพอ นอกจากนี้
ควรมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
บริหารจัดการองค์การที่สอดคล้อง
กับพันธกิจหลักตามหลักธรรมาภิ
บาล 
กิจกรรม : 1)พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์สารสรเทศวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายบริหาร 
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จ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8.พัฒนาการของ
การประกัน
คุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้น
สังกัด 

ทีมงานประกันคุณภาพมีความเข้มแข็ง มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) นอกจากนี้ควรหา
แนวทางให้บุคคลทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพ อีกท้ังควรน าระบบสารสนเทศ เข้ามาใช้ในงานประกัน
คุณภาพ เพ่ือลดภาระงานเอกสารของทีมประกันคุณภาพและ
ควรสนับสนุนให้ทีมงานประกันคุณภาพศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีทีมงานส ารองควบคู่เพ่ือความยั่งยืน 
 

โครงการพัฒนาการจัดการศกึษา
เสริมสร้างคุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรม: พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

งานประกันคุณภาพ 

9.ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการด าเนินงานที่สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ท าให้
บรรลุตามปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา นอกจากนี้ควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและควรสร้าง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยการระดมความคิดจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
มาตรฐานการศึกษา ประกาศค่า
เป้าหมาย มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ประกาศอัตลักษณ์ อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

สนง. ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายอุดมศึกษา 
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ฉ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

10.ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีจุดเน้น จุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์อย่างชัดเจนท า
ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สถานศึกษาจึงควรท า
ความร่วมมือกับสถาบันดนตรีและศิลปะการแสดง ภาคธุรกิจและ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่นานาชาติต่อไป อีกทั้งควรน าแนว
ทางการบริหารธุรกิจเชิงวัฒนธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม: พัฒนาการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายอุดมศึกษา 

11. ผลการ
ด าเนินงาน
โครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

มีการบูรณาการและการท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชนที่เป็นปัจจุบันและวิกฤต
ที่มีผลกระทบสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้การจัดท าโครงการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องบุคลากรทุกคนจึงควรมีความคล่องตัวต่อการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาและชุมชน อีกท้ังควรส่งเสริมให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบบริหารคุณภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 
 

1)สถานศึกษาควรมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและก าหนดเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 
2) ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของระบบบริหารคุณภาพ และ
น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

สนง. ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

12. ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพจากการน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ.และมีการท า
ข้อตกลงกับสถานศึกษาต้นสังกัดอย่างชัดเจน สถานศึกษาควรน า
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในทุกกระบวนการในการ
บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนามาตรฐาน
สถานศึกษา โครงการทุกโครงการควรขับเคลื่อนด้วยระบบ
บริหารคุณภาพ 

โครงการพัฒนาการจัดการความ
เสี่ยงและด าเนินการบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพตามปรัชญาเศษรฐกิจ
พอเพียงรองรับการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซี่ยน 
กิจกรรม: 1)พัฒนาศักยภาพครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2)ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้                 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
โครงการ กิจกรรม และด าเนินการ
ครบวงจรคุณภาพ PDCA และ
พัฒนาคุณภาพภายในครบ  
องค์ประกอบ และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ปีงบประมาณ 
2559-2563 

 

สนง. ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 
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จุดเด่น 
 1. สถานศึกษามีการบริหารท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจท่ีตั้งไว้ทุกประการ 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
 3. มีระบบประกันคุณภาพภายในและน าผลการประเมินมาพัฒนาสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.สถานศึกษาควนแสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการ 
ควรท าอย่างต่อเนื่อง 
 2. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลมาพัฒนาผู้สอนอย่างเป็นระบบ 
 3. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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