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ค ำน ำ 
   
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่
ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
   
 

 
 
 

                                        (นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ) 
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา๔๘                         
ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย              
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางวิทยาลัยฯได้ด าเนิน
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา                 
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย    
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                (นายจิรพจน์    จึงบรรเจิดศักดิ)์ 
             ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
            วันที่  ๒๑  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำพื้นฐำนวิชำชีพ 

ส่วนที ่1  
 

ข้อมูลพื้นฐำน 
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วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด ปีกำรศึกษำ 2559 
(ขอ้มูลระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2560) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน  
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
  1.1 ชื่อ สถานศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

1.2 สังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
  1.3 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  1.4 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดรับผิดชอบการศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่บริการ 7 จังหวัด  ดังนี้ 
   1.4.1 จังหวัดมหาสารคาม 
   1.4.2 จังหวัดยโสธร 
   1.4.3 จังหวัดอ านาจเจริญ 
   1.4.4 จังหวัดอุบลราชธานี 
   1.4.5 จังหวัดมุกดาหาร 
   1.4.6 จังหวัดนครพนม 
   1.4.7 จังหวัดร้อยเอ็ด  
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
  2.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย  

 2.1.1 นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
   2.1.2นางธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ          รองผู้อ านวยการฝา่ยศิลปวัฒนธรรม 
   2.1.3 นายศุภรากร พานชิกิจ   รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
   2.1.4นายปรเมศวร์   โพธิ์คล้าย     รองผู้อ านวยการฝา่ยอุดมศึกษา 

2.1.5นางพรรณ ี วังโน  ปฏิบัติหนา้ที่รองผู้อ านวยการฝา่ย 
กิจการนักเรียน –นักศึกษา   

2.1.6นางนพสร           พวงทว ี  ปฎิบัติหนา้ที่รองผู้อ านวยการฝา่ย 
บริหาร 

   2.1.7 นายศุภรากร พานชิกิจ  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
   2.1.8นายนคร   วงศ์ไชยรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศลิป ์
   2.1.9 นายกิติศักดิ์ แสนประดษิฐ ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป  
   2.1.10 ว่าที่ร้อยตรีคุณกร รัตนสิปปกร หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป ์
  2.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ประกอบด้วย  
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 2.2.1 นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์  ประธานกรรมการ 
 2.2.2 นายสถาพร  มงคลศรีสวัสดิ ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 2.2.3นายวีระ  วุฒิจ านงค ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

   2.2.4 นางธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ              รองผู้อ านวยการ 
   2.2.5 นายศุภรากร พานชิกิจ             รองผู้อ านวยการ 
   2.2.6 นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย  รองผู้อ านวยการ 
   2.2.7 นางพรรณี  วังโน   ปฏิบัติหนา้ที่รองผู้อ านวยการ 
   2.2.8  นางนพสร           พวงทวี                 ปฏิบัติหนา้ที่รองผู้อ านวยการ 
   2.2.9  นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล  หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศลิป ์
   2.2.10นายกิติศักดิ์ แสนประดษิฐ ์  หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป 
   2.2.11ว่าที่ร้อยตรีคุณกร  รัตนสิปปกร  หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป ์
   2.2.12 นางศิราภรณ ์ ลินดาพรประเสริฐ   ตัวแทนครูและบุคลากรฯ 
   2.2.13 นายชูวิทย์  สุทธิปัญโญ  ตัวแทนครูและบุคลากรฯ 
   2.2.14นายณัฐวุฒิ  ภูมิพันธุ์   ตัวแทนครูและบุคลากรฯ 

   2.2.15 นางฐปน ี  ภูมิพันธุ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
2. ควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 
 

วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด เป็นวิทยาลัยสังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร แห่งที่ 3ในจ านวน
วิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาคทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กล่าวคือเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2522 ฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ พร้อมคณะได้ท าการ
ส ารวจพื้นที่จะจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพื่อขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้แพร่หลายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิปนนท์ เกตุทัตต์ ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2522 โดยให้สังกัดกองศิลปศึกษา กรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนถึงชั้นประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีศึกษา 1 หลัง เป็นที่เรียนชั่วคราวมีนักเรียนระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 
1 จ านวน 80 คน และระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1 จ านวน 80 คน ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนจาก
วิทยาลัยนาฏศิลปส่วนกลางในขั้นแรก จ านวน 50 คน และมีครูช่วยราชการจากจังหวัดร้อยเอ็ด 4 คน โดย
มีนายล้วน เจนใจ อาจารย์ 2 วิทยาลัยช่างศิลป รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2523 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณ จ านวน 5,650,000 
บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักยาม 1 หลังได้
ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2524 และท าพิธีเปิดอาคารใหม่ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2525 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย สมสมาน 
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ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานวิชาชีพนาฏศิลป์   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเปิดท าการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  
  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

2  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศสาสตร์  
4  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
9  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะ (3 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์โขน นาฏศิลป์ละคร  
และการแสดงพ้ืนบ้าน) 

   
โดยมีรายนามผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1. นายล้วน เจนใจ (รักษาราชการในต าแหน่ง) ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2522- 
12 เมษายน 2523 
 2. นายชวลิต  มณีรัตน์  ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2523 – ตุลาคม 2531 
 3. นายจีรพล  เพชรสม (รักษาราชการในต าแหน่ง) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2531- 
31 ตุลาคม 2532 
 4. นายสมบัติ แก้วสุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 – 9 มกราคม 2537 
 5. นายเจริญ จันทร์เพื่อน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2537 – 13 พฤศจิกายน 2538 
 6. นางสันทนา  วงษ์แสงพลอย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2538 – 30 พฤศจิกายน 2543 
 7. นายจีรพล เพชรสม ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2543 – กรกฎาคม 2548 
 8. นางฉวีวรรณ  สุทธิประภา (รักษาการในต าแหน่ง) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2548 – 
16 มกราคม 2550 
 9. นายจีรพล  เพชรสม ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2550 – 30 ตุลาคม 2552 
 10 นายนิเทศน์  จันโทมุข (รักษาราชการแทน) 30 ตุลาคม 2552 – 29 กรกฎาคม 2553 
 11. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์  ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 – ปัจจุบัน  
 
3. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 3.1ปรัชญำ 
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“สำธุโข สัปปกัง นำมอำปี ยำทิสกีทิสัง” 
“ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้” 

 3.2 วิสัยทัศน์ 
   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านด้านวิชาชีพเฉพาะทางที่ได้
มาตรฐานทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคมระดับชาติ  
 3.3 ปณิธำน 
   มุ่งม่ันศึกษา สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 พันธกิจ 
  1) พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทางในด้านวิชาการ 
และศิลปวัฒนธรรม 
  2) ยกระดับคุณภาพทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางให้ได้มาตรฐานวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
  3) ยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
  4) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานในด้านวิชาการ 
และศิลปวัฒนธรรม 
  5) จัดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และการเผยแพร่ให้เป็นแหล่งความรู้ในระดับชาติ  
 3.5 วัตถุประสงค์   
.  1) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ในด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
  2) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
  3 )ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และมี
ผลงานทางวิชาการ เพื่อน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  4) ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านวิชาชีพเฉพาะทางมีมาตรฐานทั้งในด้านวิชาชีพและศิลปวัฒนธรรม 
  5) จัดเก็บองค์ความรู้ การเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ และให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ระดับชาติ  
 3.6 อัตลักษณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับพื้นฐำนวิชำชีพ วิทยำลัยนำฏศิลป์ 
  งามกิริยา รักษาวัฒนธรรมไทย  

3.7 เอกลักษณ์สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
  
  3.8 เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
   วิทยาลัยนาศิลปร้อยเอ็ด  เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  
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ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในสังคมระดับชาติ  
 
4. โครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำรบริหำร 
 
 

 
 
 
 
5. จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทและคุณวุฒิ 

วิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 

ส านักงานผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา ฝ่ายอุดมศึกษา 

ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฏศิลป ์

ภาควิชาดุริยางคศิลป ์

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



                     รายงานการประเมินตนองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR)  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ  วทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด                        

                     ประจ าปีการศึกษา 2559 สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์  กระทรวงวัฒนธรรม                                                 หน้า 10 
 

 

ประเภท / ต ำแหน่ง 

 จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
เพศ ระดับกำรศึกษำ 

ช ญ 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตร ี
 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ผู้บริหำรวิทยำลัยฯ        
- ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ 2 3 - - 4 1 5 

- หัวหน้าภาควิชา 3 - - - 2 1 3 

- ส านักงานผู้อ านวยการ - - - - - - - 
รวม 6 3 - - 7 2 9 

2. ผู้สอน        
- ครู 27 29 - 27 26 3 56 
- ครูอัตราจ้าง 
(สัญญาตั้งแต ่๙ เดอืนขึน้ไป) 

14 3 1 16 - - 17 

- พนักงานราชการ 2 -  2 - - 2 
- ครูพิเศษ - -  - - - - 
- ครูต่างชาต ิ - -  - - - - 
- อื่นๆ (ครูผู้ช่วย) 1 -  1 - - 1 

รวม 44 32 1 46 26 3 76 
3. บุคลำกร        

- เจ้าหน้าที ่ - - - - - - - 
- พนักงานราชการ - 1  1 - - 1 
- ลูกจ้างประจ า 3 1 4 - - - 4 
- ลูกจ้างชัว่คราว 3 3 4 2 - - 6 
- อื่นๆ ...............  - -  - - - - 

รวม 6 5  6 - 4 11 
รวมทั้งสิ้น 56 40  55 32 4 96 

 
ข้อมูล จำกงำนบุคลำกร ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2559 
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ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้า
ภาควิชา 

ครู ครูอัตราจ้าง 
พนักงาน

ราชการ(สอน) 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

หญิง 3 29 3 1 1 3

ชาย 1 2 3 28 14 2 3 3
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5.1 จ ำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภท 

ต่ ากว่าปริญาตรี 
9% 

ปริญญาตรี 
54% 

ปริญญาโท 
32% 

ปริญญาเอก 
5% 

5.2 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกร 
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ตำรำงสรุปจ ำนวนครูผู้สอนระดับพื้นฐำนวิชำชีพจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนครู 
ภาษาไทย 3 
คณิตศาสตร ์ 3 
วิทยาศาสตร ์ 2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 3 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
ศิลปะ 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 
ภาษาตา่งประเทศ 4 
นาฏศิลป ์ 26 
ดุริยางค ์ 30 
แนะแนว 1 

รวมทั้งสิ้น 79 

 
 
 

 
6. งบประมำณ 
 

         6.1 ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558– 30 กันยายน 2559) 
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จ ำนวนครูผู้สอนจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
1.งบประมำณแผ่นดิน 
งบบุคลำกร   

778,244 777,240 1,004 
งบด ำเนินงำน   

470,896 447,436.54 23,459.46 
งบลงทุน   

7,273,800 7,271,800 2,000 
งบเงินอุดหนุน   

6,432,189 6,427,702.21 4,486.79 
งบรำยจ่ำยอ่ืน   

1,183,864 1,155,732 28,132 
2.งบประมำณที่ได้รับสนับสนุน 

- - - 
3.งบประมำณผลประโยชน์ 

- - - 
4.เงินรำยได้ 

1,976,590 1,941,201.92 35,454.71 

 
6.2 ปีงบประมำณ 2560 (ข้อมูล ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559– 30 เมษำยน 2560) 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
1.งบประมำณแผ่นดิน 
งบบุคลำกร   

808,025 715,790.65 92,234.35 
งบด ำเนินงำน   

1,677,082 390,492.94 1,286,589.06 
งบลงทุน   

13,679,600 13,678,200 1,400 
งบเงินอุดหนุน   

5,192,026 4,619,280.91 572745.09 
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งบรำยจ่ำยอ่ืน   
1,650,350 1,481,410.57 168,939.43 

2.งบประมำณที่ได้รับสนับสนุน 
- - - 
3.งบประมำณผลประโยชน์ 
- - - 
4.เงินรำยได้ 

3,343,312 2,742,734.72 600,577.28 

 
7. ข้อมูลอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 
 

ชื่ออำคำร 
ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร ประเภทห้อง  ขนำดห้องและควำมจ ุ

ห้องเรียน ปฏิบัติกำร 

อาคารเทพสถติ -ห้องเรียนประจ าม.4,ม.5 
-ศูนย์คอมพิวเตอร์1 
-ห้องทะเบียนฝ่ายอุดมศึกษา 
-ห้องส านักงานภาคศึกษาท่ัวไป 
-ห้องส านักงานฝ่ายอุดมศึกษา 
-ห้องเรียนปริญญาตรี 4 
-ห้องเรียนปริญญาตรี 4 
-ห้องธุรการ/การเงิน 
-ห้องส านักงานฝ่ายกิจการนักเรยีนฯ 
-ห้องส านักงานฝ่ายศลิปวัฒนธรรม 
-ห้องผู้อ านวยการ 
-ห้องปฏิบัติละคร 2 
-ห้องส านักงานฝ่ายวิชาการ 
-ห้องสมุด 

7 
- 
- 
- 
- 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8*8ความจุ 40 คน 
20*8 ม. ความจุ 50 คน 
4*8 ม. ความจุ 10 คน 
4*8 ม.   ความจุ 10 คน 
4*8 ม.  ความจุ 10 คน  
8*8 ม.  ความจุ 40 คน 
8*8 ม.  ความจุ 10 คน 
4*8 ม. ความจุ 10 คน  
4*8 ม. ความจุ 10 คน  
4*8 ม. ความจุ 10 คน  
8*8 ม. ความจุ 10 คน  
32*8 ม. ความจุ 20 คน 
12*8 ม.  
36*8 ม 

อาคารเทพลลีา -ห้องเรียนประจ าม.1,ม.2,ม.3,ม.6  
-ห้องเรียนปริญญาตรี 3 
-ห้องพักครู 
-ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร2์ 
-ห้องแนะแนว 
-ห้องปฏิบัติละคร 3 (นาฏยอาศรม)  
-ห้องปฏิบัติละคร 4  

10 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
1 
1 
1 
1 

8* 8 ม.ความจุ 40 คน 
4 *8 ม. ความจุ 10 คน 
4 *8 ม.  ความจุ 10 คน 
8* 8 ม.ความจุ 40 คน 
8* 8 ม.ความจุ 40 คน 
8* 8 ม.ความจุ 20 คน 
24* 8 ม.ความจุ 40 คน 
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-ห้องการงานฯ 
-ห้องเครื่องแต่งกาย 
-ห้องพยาบาล 
-ห้องพักครูเวร 
-ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์
-ห้องปฏิบัติการจะเข ้
-ห้องครัว 
-ห้องพัสดุ 
-ห้องเก็บของ 
-ห้องพักครู 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8* 8 ม.ความจุ 40 คน 
24* 8 ม.ความจุ 40 คน 
8* 8 ม.ความจุ 10 เตียง 
4* 8 ม. 
8* 8 ม.ความจุ 40 คน 
4* 8 ม. 
4* 8 ม. 
8*8 ม. 
4*8 ม. 
4*8 ม.  

อาคารเทพประสิทธ์ิ -ห้องปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 
-ห้องปฏิบัติดนตรีสากล 
-ห้องประชุม  
-ห้องส านักงานภาคนาฏศลิป ์
-ห้องส านักงานกลุ่มสาระดนตรสีากล 
-ห้องส านักงานประกันคณุภาพฯ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6 
6 
1 
1 
1 
1 

2.50*2.50 ม.ความจุ 2 คน 
2.50*2.50 ม. ความจุ 2 คน 
8*8 ม. 
10.5*10.5ม. 
10.5*10.5 ม. 
8*8 ม. 

อาคารเทพนิมิต -ห้องปฏิบัติการเครื่องสายไทย 
-ห้องปฏิบัติการปี่พาทย ์
-ห้องสมุดเสียงทางดนตร ี
-ห้องผู้เชี่ยวชาญเครื่องสายไทย 
-ห้องครุภัณฑ์ปี่พาทย ์

- 
- 
- 
- 
- 

4 
3 
1 
3 
1 

8*8ม. ความจุ 20 ตน 
8*8 ม. ความจุ 15 คน 
3*8 ม. 
3*8 ม. ความจุ 5 คน 
3*8 ม. 

อาคารเทพบัณฑิต -ห้องพักครู ช้ัน 1 - - 7.5*18 ม. 
 -ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ช้ัน 1 - 1 7.5*18 ม. 
 -ห้องสหกรณ์ ช้ัน 1 - - 7.5*13 ม. 
 -ห้องเรียน ช้ัน 2  จ านวน 4 ห้อง 4 - 7.5*9 ม. 
 -ห้องประชุม ช้ัน 2 - 1 7.5*4.5 ม. 
 - ห้องศูนย์คอมพิวเตอร ์ - 1 7.5*18 ม. 
 -ห้องเรียน ช้ัน 3 3 - 7.5*9 ม. 
 -ห้องอเนกประสงค ์ - 1 9*12.5 ม. 
อาคารเทพนาฏยะ -ห้องพัสดุ ช้ันล่าง - 1 8.5*13.5 ม. 
 -ห้องพักครู ช้ัน 2 - 1 6.5*12.5 ม. 
 -ห้องเรียน 3 ห้อง ช้ัน 2 3 - 6*8 ม. 
 -ห้องเรียน 3 ห้อง ช้ัน 3 3 - 6*8 ม. 
 -ห้องโขนละคร - 1 6*24 ม. 
อาคารเทพบันเทิง -อาคารหอประชุม - 1 32*16 ม.ความจุ 400 คน 
อาคารโรงอาหาร - - - 24*8 ม. ความจุ 200 คน 
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อาคารเทพบรรทม หอพักหญิง - - 18*23 ม. ความจุ 150 คน 
อาคารเอนกประสงค ์ ลานโขน - - 8*10 ม.  
อาคารชั่วคราว -ห้องปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 

-ห้องกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
-ห้องเก็บอุปกรณ์โสตสนาม 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

6*20 ม. 
6*8 ม. 
8*8 ม. 

สนามกีฬา - สนามฟุตบอล 
- สนามบาสเกตบอล 
- สนามวอลเลย์บอล 

- 
- 
- 

1 
1 
1 

 

อื่นๆ  -ป้อมยาม 
-บ้านพักครู-นักการฯ 

- 
 

- 
 

 

 
 
 
 
8. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษำ 
 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ ำนวน 
ห้อง 

จ ำนวนผู้เรียน (คน) 
รวม 

ชำย หญิง เด็กพิเศษ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 33 36 (1) 69 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 16 30 - 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 18 30 - 48 

รวม 6 67 96 - 163 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 58 60 - 118 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 45 46 (6) 94 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 48 46 - 94 

รวม 8 151 152 - 306 

รวมทั้งสิ้น 14 218 248 (7) 469 

 

ข้อมูลเมื่อวันที่ …28…เดือน…มี.ค.….พ.ศ...2560..... 
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รำยละเอียดของข้อมูลนักเรียน 

1. ข้อมูล  ณ  วันที่  …28…….. เดือน …มี.ค..….. พ.ศ. …2560…… 
2. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง สายตา เรียนร่วม จ านวน  ……7….. คน 
3. สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ครู เท่ากับ1: 22 
4. สัดส่วนของจ านวนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ       1: 33 
5. มีจ านวนครูครบชั้น /ครบชั้น   ไม่ครบในระดับชั้น ....................................................... 
6. ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 18 : 1………………………………………. 

อ่ืน ๆ............................................................................................................................ .............. 
 

* หมำยเหตุ การนับจ านวนครูให้นับจากครูที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนเท่านั้น 
9. เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงำน/โครงกำรดีเด่นของสถำนศึกษำ 
(ให้ระบุผลงานที่เด่นที่สุดของสถานศึกษาและชื่อเสียงที่สถานศึกษาภูมิใจที่สุด) 
 9.1 ผลงำนนักเรียน 
 รำงวัลนริศรำนุวัดติวงศ์ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประจ ำปี 2560 (ปีกำรศึกษำ 2559) 
  1. นายชัยธวชั  พ่ึงภักดิ์   สาขานาฏศิลป์ไทย(โขนยักษ์) 
  2. นางสาวศิริพร  อุ่นเมือง  สาขานาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) 
  3. นางสาวภักตร์ศิริ  ธนกิตต์วรวิบูลย์    สาขาดุริยางค์ไทย (ฆ้องวง) 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ชาย 33 16 18 58 48 48

หญิง 36 30 30 60 46 46
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ข้อมูลนักเรียน 
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นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโขนพระรำชทำนประจ ำปี  2559 
  1. นายเอกมล  สาริกา   สาขานาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) 
  2. นางสาวสุดารัตน์  มาลาศรี  สาขานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 
 นักเรียนได้รับทุนมูลนิธิมนตรี ตรำโมทในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำม
บรมรำชกุมำรี ปีกำรศึกษำ 2559 

1. เด็กหญิงสุวนันท์  ประเสริฐสังข ์ สาขาคีตศิลป์ไทย 
 นักเรียนได้รับโล่รำงวัลจำกนำยกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ  เป็นนักเรียนและเยำวชน
ดีเด่นแห่งชำติ  ประจ ำปี  2560  ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 

1. นางสาวรัชน ี ทิพย์กลาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 นักเรียนได้รับเกียรติบัตร จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มีควำมประพฤติดีและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  เนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ  ประจ ำปี 2560 

1. นายชัยธวชั พึ่งภักดิ์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันดนตรีสำกล  รำยกำรพลำญชัยมิวสิค  ครั้งที่ 4 ณ บึง
พลำญชัย 
 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  วงเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว  ในกำรประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี  ครั้งท่ี15 

นักดนตรีดีเด่น ประเภทเครื่องมือ ซออู้ วงเครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ในกำรประกวดดนตรีไทย 
ระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ครั้งท่ี 15 

1. นายชินกร   เมฆบุตร 
นักดนตรีดีเด่น ประเภทเครื่องมือ ขลุ่ยเพียงออ วงเครื่องสำยเครื่องเดี่ยวในกำรประกวด 

ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครั้งที่ 15 

1.  นายอนุชา   จ่าหล้า 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เดี่ยวระนำดทุ้ม  ในกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ครั้งที่ 15 

1. นายณัฐนันท์   จันทศร 
รำงวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่  ในกำรประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษำ  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ครั้งที่ 15 
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1. นางสาวภักตร์ศิริธนกิตติ์วรวิบูลย์ 
9.2โครงกำรดีเด่นของสถำนศึกษำ 

  เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
ประจ าปีการศึกษา2559 เพ่ือยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัย
ช่างศิลป์  ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สูงขึ้น 
 
10.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2559 
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11. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
 

11.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

11.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2559 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 44 29.14 33.09 46.23 29.14

คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 44.88 27.85 34.27 47.32 29.61

คะแนนเฉลี่ย สพฐ. 45.6 23.47 32.61 48.32 29.38

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 46.36 29.31 34.99 49 31.8
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 41.69 16.1 26.73 29.72 22.21

คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 48.77 22.05 29.97 34.18 24.11

คะแนนเฉลี่ย สพฐ. 44.91 18.13 27.02 31.47 22.46

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76
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11.3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
11.4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2558 - 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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12) ผลกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
12.1) ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.2) ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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13) ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 
 

13.1) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.2) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
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13.3) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพดนตรี คีตศิลป์ นาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2559 
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10 .สรุปผลกำรสรุปผลกำรประเมินตนเอง ปกีำรศึกษำ 2558 

 
 

มำตรฐำน 
 

 

ค่ำเฉล่ีย 
กำรประเมิน 

 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

1 ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดี และมสีุนทรยีภาพ 4.80 5 ดีเยี่ยม 
2 ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 5.00 5 ดีเยี่ยม 
3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยา่ง

ต่อเนื่อง 
4.05 4 ดีมาก 

4 ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรคส์ามารถตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

4.44 4 ดีมาก 

5 ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 3.77 4 ดีมาก 
6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต 
4.83 5 ดีเยี่ยม 

7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 5 ดีเยี่ยม 
8 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 5 ดีเยี่ยม 
9 คณะกรรมการสถานศึกษา(คณะกรรมการวิทยาลยั)และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

4.00 
 
4 

 
ดีมาก 

10 สถานศึกษามีการจัดหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

9.80 5 ดีเยี่ยม 

11 สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสรมิใหผู้้เรียนพัฒนาเตม็ศักยภาพ 9.00 5 ดีเยี่ยม 
12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 4.70 5 ดีเยี่ยม 
13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ 8.00 5 ดีเยี่ยม 
14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 4.62 5 ดีเยี่ยม 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจดุเนน้แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น 
 

4.60 
 
5 

 
ดีเยี่ยม 

 

ค่ำเฉล่ีย 
 

91.61 5  ดีเย่ียม 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ี  
 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวนที่
ผ่ำนเกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภำพ 

ด้ำนที่ 1 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 30.00 26.89 4 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 1ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี และมีสุนทรียภำพ    5.00 4.80 5 ดีเย่ียม 

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

425 489 86.91 1.00 0.86 5 ดีเยี่ยม 

1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

489 489 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่ เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

460 489 94.06 1.00 0.94 5 ดีเยี่ยม 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

489 489 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 489 489 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยม 
ที่พึงประสงค์ 

   5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 489 489 100 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

2.2  มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและ 
      ผู้มีพระคุณ 

489 489 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2.3  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 489 489 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย 

ตนเองรักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มีทักษะในกำรค้นคว้ำ 

   

5.00 4.05 4 ดีมำก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านมีทัศนะในการค้นคว้าและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ  

รอบตัว      

367 489 75.05 2.00 1.50 4 ดีมาก 

3.2 เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกันท้ังในและนอก

สถานศึกษา 
422 489 86.29 2.00 1.72 4 ดีมาก 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวนที่
ผ่ำนเกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภำพ 

3.3ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

 
409 489 83.64 1.00 0.83 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 4ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็น 
ระบบคิดสร้ำงสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ 
สมเหตุผล           

   

5.00 4.44 4 ดีมำก 

4.1  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

445 489 91.00 1.50 1.36 5 ดีเยี่ยม 

4.2  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ 458 489 93.66 1.50 1.40 5 ดีเยี่ยม 

4.3มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

458 489 93.66 2.00 1.68 4 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 5ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะทีจ่ ำเป็นตำม 
หลักสูตร 

   
5.00 3.77 4 ดีมาก 

5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์   

330 489 67.49 1.00 0.68 4 ดีมาก 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

462 489 94.48 1.00 0.94 5 ดีเยี่ยม 

5.3  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 418 489 85.48 2.00 1.89 5 ดีเยี่ยม 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 69 842 26.37 1.00 0.26 1 ปรับปรุง 
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนรักกำร 
ท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออำชีพสุจริต   

   
5.00 4.83 5 ดีเย่ียม 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 459 489 93.86 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 
6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
476 489 97.34 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

6.3  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 478 489 97.75 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 
6.4มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ เกี่ยวกับ

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 

480 489 98.15 2.00 1.96 5 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 2 มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 50.00 47.5 5 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

   
10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

7.1  ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 74 74 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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คะแนน 

ระดบั
คุณภำพ 

7.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู            74 74 100 8.00 8.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 8ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผน ปฏิบัติการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รับการกระจายอ านาจ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5  ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 9คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   
(คณะกรรมกำรวิทยำลัย) และผูป้กครอง
ชุมชน ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

   5.00 4 4 ดีมาก 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

  4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

  4 1.00 0.80 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 10สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

   10.00 9.80 5 ดีเย่ียม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลอืกเรยีน
ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  4 1.00 0.80 5 ดีเยี่ยม 

10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

  5 2.00 2 4 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพ แวดล้อม
และกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ ผู้เ รียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ 

   10.00 9.00 5 ดีเย่ียม 

11.1  ห้องเรียน อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

    

5 2.50 2.50 5 ดีเยี่ยม 

11.2  ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก อุปกรณ์พอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ดี 

    
5 2.50 2.50 5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    
4 2.50 2 5 ดีเยี่ยม 

11.4 จัดให้มีห้องสมุดที่มีความพร้อมให้บริการสื่อต ารา 
เอกสารอ้างอิง สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ  

  
4 2.50 2 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 12สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

     
5.00 4.70 5 ดีเย่ียม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
12.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
    

5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

    
4 0.50 0.40 5 ดีเยี่ยม 
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คะแนน 

ระดบั
คุณภำพ 

12.4 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

    
4 1.00 0.80 5 ดีเยี่ยม 

12.5  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

    
5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.6 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

    
5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.7  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

    
5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

ด้ำนที่ 3 มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 10.00 8.00 4 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำมกีำรสร้ำงส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

     
10 8 4 ดีมาก 

13.1มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ม ี
       โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    
4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

13.2  มีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    
4 2.00 1.6 4 ดีมาก 

13.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

  
4 2.00 1.6 4 ดีมาก 

13.4 มีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและชุมชน 

  
4 3.00 2.4 4 ดีมาก 

ด้ำนที่ 4 มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 5.00 4.62 5 ดีเยี่ยม    

มำตรฐำนที่ 14กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุ 
เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ปรัชญำ และจุดเนน้ที่ก ำหนดขึน้ 

     
5.00 4.62 5 ดีเยี่ยม 

14.1  มีระบบและการวางแผนที่มีส่วนร่วม และจัด
โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้ าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุด เน้นของ
สถานศึกษา 

    

5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

จ ำนวนที่
ผ่ำนเกณฑ์
ระดบั 3  
ขึ้นไป 

จ ำนวน
นักเรียน/
จ ำนวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัที่ได ้

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดบั
คะแนน 

ระดบั
คุณภำพ 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

  
397 

  
489 81.18 2.00 1.62 4 ดีมาก 

ด้ำนที่ 5 มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย 
จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและ 
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคณุภำพสูงขึ้น 

     

5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาต่อสังคม 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2  ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาต่อสังคม 

    
5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

15.3  ผลการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 

  
4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 100.00 91.61 4 ดีมำก 
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2558 
 

จุดควรพัฒนำ 
ตำมผลกำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร ผลกำรพัฒนำ 

ด้านผู้เรียน 
1. ควรส่งเสริมนักเรียน 
เข้าร่วมประกวดด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 
-ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสวดมนต์และ
การเล่านิทานคุณธรรม, มารยาทไทย                 
ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัลประเภท
เหรียญทอง ทั้งสาม
รายการ 

2. ควรจัดกิจกรรม 
อบรม เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับนักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

3. อบรมให้ความรู้เรื่อง 
โภชนาการและการออก
ก าลังกาย 

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดท าโครงการ
ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีประจ าปีการศึกษา 2559  
 

นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 
สามารถน าดูแลสุขอนามัย
ของตนเองได้ 

ด้านผู้บริหาร 
1. ควรส่งเสริมให้ 
บุคลากรในวิทยาลัยฯมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ขยายผล
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมใน
สาขาวิชาและในงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
ในการประชุมประจ าเดือน และน าเผยแพร่ที่
เว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ต่อ
ผู้ที่สนใจ 

 
ครูร้อยละ 90 ได้รับ
ความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าไปพัฒนา
ตนเองได้ 

2. พัฒนาระบบ 
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการติดตั้งระบบสัญญาน
อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในวิทยาลัย
ฯ จัดท าเว็บไซต์วิทยาลัย สื่อโซเซียลมีเดีย 
วารสารประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง 

บุคลากรในวิทยาลัยฯ             
ร้อยละ90 ได้ใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน 
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จุดควรพัฒนำ 
ตำมผลกำรประเมิน 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรพัฒนำ 

2. พัฒนาระบบ 
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ) 

เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในวิทยาลัยฯได้ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ
ต่อชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3. สร้างเครือข่ายทาง 
การศึกษาท้ังภายนอกและ
ภายใน 

- สถานศึกษาได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สปป.ลาว ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์เพ่ือพัฒนาสู่ประชาคม
อาเซี่ยน 

-บุคลากรได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรและ 
กรรมการตัดสินทางทักษะวิชาชีพจาก
หน่วยงานภายนอก ท าให้เกิดเครือข่าย
ทางด้านวิชาการ 

-สถานศึกษาจัดส่งนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด ท าให้เกิดเครือข่ายทาง
การศึกษาและการแนะแนวทางการศึกษา 

 

4. พัฒนาบุคลากร
ต้นแบบ ครูแกนน า 

ฝ่ายบริหาร ได้จัดท าโครงการพัฒนาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูมีทักษะความรู้และสนับสนุนให้
ครูที่มีความพร้อมจัดท าวิจัยทางการศึกษา
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับบุคลากร อย่างน้อย
ภาควิชาละ 1 เรื่อง 

ครูได้รับความรู้และ
ภาควิชามีผลงานวิจัยทาง
การศึกษาอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

5. จัดแหล่งเรียนรู้ตาม
ภาควิชา 

สถานศึกษาได้มีโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้
มีความทันสมัยและรองรับการสืบค้นข้อมูล
ของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนมีการจัดท า
นิทรรศการย่อยในแต่ละภาควิชาเพ่ือให้
นักเรียนได้ศึกษา 

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
การค้นคว้าด้วยตนเอง 
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จุดควรพัฒนำ 
ตำมผลกำรประเมิน 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรพัฒนำ 

ด้ำนครูผู้สอน 
1. ส่งเสริมให้ครูจัดการ 

เรียนการสอนแบบโครงงาน
และค้นคว้าอิสระ 

ครูจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนแบบโครงงานและสามารถ
ประเมินผลได้ตามสภาพจริง 

นักเรียนมีทักษะการ
ค้นคว้า กระบวนการคิด
และการท างานเป็นทีม 

2. สถานศึกษาควร 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเข้าค่าย
ทางวิชาการ 

สถานศึกษาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและได้มีการเข้าค่ายเพ่ือ
เตรียมความพร้อม ตลอดจนการติวข้อสอบ
เพ่ือเข้ารับการทดสอบทางวิชาการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้กับผู้เรียน 

นักเรียนได้รับรางวัลในการ
แข่งขันทักษะในระดับ
เหรียญทองและมีผลการ
ทดสอบในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในระดับดี
เยี่ยม จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
ภาวะผู้น าและการท างาน  
เป็นทีม 

สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
“รากเรา”ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นตัวแทนด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้น าในการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ฝึกทักษะการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

ตัวแทนนักเรียนได้รับ
ความรู้และน ามาขยายผล
ให้กับรุ่นน้องในการเข้า
ร่วมโครงการและเป็นผู้น า
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ 

ด้านการประกันคุณภาพ 
1. ควรส่งเสริมให้ 

บุคลากรมีความรู้ด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดส่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  
เข้ารับการถ่ายทอดถ่ายทอดมาตรฐาน
การศึกษา เกณฑ์และแนวปฏิบัติจาก 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือน ามา
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

สามารถด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

2.การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 งานประกันคุณภาพได้
เข้าร่วมพิจารณาแผนงานโครงการและได้มี
โอกาสน าเสนอข้อควรพัฒนานี้ จึงยังอยู่ใน
ระยะด าเนินการ 

ก าลังด าเนินการ 
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จุดควรพัฒนำ 
ตำมผลกำรประเมิน 

กิจกรรม/โครงกำร ผลกำรพัฒนำ 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
1. สร้างกิจกรรมที่เป็น 
ศิลปวัฒนธรรมเชิงรุก 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรม
อนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี และจัดน าสู่ประชาชนในงานประจ าปี
ของทางจังหวัด มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึง ทางรายการ
วิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตลอดจนการเผยแพร่ในต่างประเทศ หรือ
แม้แต่การเข้าไปในชุมชนต่างๆ เช่น การ
บรรเลงในศาสนพิธีในวัดใกล้เคียง เพ่ือให้
ชุมชนได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมสามารถ
เข้าถึงชุมชนและสังคมทั้ง

ในและต่างประเทศ 

2.สร้างงานให้เป็นเรื่องราว
ท้องถิ่นสอดคล้องกับอาเซียน 

สถานศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดการแสดงใน
งานบุญประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้
สร้างสรรค์ชุดการแสดง แสง สี เสียง เรียง
ร้อยเรื่องราวของประเพณีท่ีส าคัญ โดย
สอดแทรกชุดการแสดงที่มีหลากหลายเชื้อ
ชาติ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
ศิลปวัฒนธรรมแต่ละเชื้อชาติในประเทศ
อาเซยีน ที่มีต้นก าเนิดทางศิลปวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน 

ประชาชนและชาวต่างชาติ
ได้รับชมชุดการแสดงที่สื่อ
ให้เห็นประวัติที่มาของบุญ
ประเพณีในจังหวัดร้อยเอ็ด
และมีส่วนร่วมในการสืบ
สาน อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
แนบท้ำยประกำศวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด  

เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับ 3 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับ  3 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.1การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 

2.3การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
2.4การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับ 4 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และมีประสิทธภิาพ 
 

มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล ระดับ 3 
1. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที ่2 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
กับความสามารถและทักษะของผู้เรียน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร การออกแบบการ 
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learningที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา ตลอดจนเสริมสร้างให้ผู้เรียน 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยการค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้
ภาษาในการสื่อสาร อีกทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาในแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ โดยให้ผู้เรียน
ได้ศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาวิชาชีพ เช่น ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ตลอดจนสามารถน ามาถ่ายทอดเพ่ือแสดงออกความเป็นอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
โดยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อาทิเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net Gat Pat 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โครงการวันวิทยาศาสตร์ โครงการร าลึกครูกลอน  สุนทรภู่  โครงการกิจกรรม
วันคริสต์มาส และโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะ
ทางสารสนเทศและICT เป็นต้น 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง                  
มีความสุขบนความแตกต่างและความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม  
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการจัดกิจกรรม โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โครงการกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐาน
นักเรียนใหม่ กิจกรรมสืบทอด ประเพณีพ่ีน้องเขียว-ขาว ตลอดจนเน้นการพัฒนา โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตลอดจนกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า คือ 
การอบรมวินัย คุณธรรมการปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ในกิจกรรมหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระ นั่ง
สมาธิ ในวันพฤหัสบดี จัดให้มีระบบดูแลให้นักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯและมี
จรรยามารยาทที่งดงามในสังคม  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  ในฐานะเป็น
ผู้รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชนและสังคม ในโอกาสต่างๆ เช่น การบรรเลง
ดนตรีไทยในวันพระและในชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษา
ต่อและการท างาน โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยฝึกถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนนาฏศิลป์ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมกับคณะครูอาจารย์ เพ่ือเป็นการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านได้คล่องตามมาตรฐานของแต่ระดับชั้น                   
การเขียนสื่อสารได้ดี มีหลักและวิธีการวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้เรียนมีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีความรู้และเข้าใจในการเลือก
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และปฏิบัติตามกฎกติกาของวิทยาลัยฯและสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ที่ตนเองเรียน รวมถึงมีภาคูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ มีส่วนร่วมในการสืบทอด เผยแพร่ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาผู้เรียนตามสาขาวิชา ดังนี้  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าวัฒนธรรม”  
โครงการ “รากเรา”  ของกองทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น  นอกจากนี้ยัง
ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ   ผู้เรียนยังสามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้
แสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อยู่เสมอ 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับรางวัลด้านศิลปตามสาขาวิชา ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเลิศด้านสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  
อาทิเช่น  ทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               
รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ และมีผลการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อาทิเช่น นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี  นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเด็ก
และเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นต้น         
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ( ม.1 – ม.6)  (ระดับดีเยี่ยม) 
 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ าแนกตาม 
ระดับคุณภาพ 
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ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรคิดค ำนวณและคิดวิเครำะห์(ระดับดี) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี(ระดับดีเยี่ยม) 
 
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยี 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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ผลกำรทดสอบระดับชำติ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2559  

 
ผลกำรทดสอบระดับชำติ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2559  

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 44.00 23.22 33.09 46.23 29.14

คะแนนเฉลี่ยจังหวัด 44.88 27.85 34.27 47.32 29.61

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 45.60 23.47 32.61 48.43 29.38

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 46.36 29.31 34.99 49 31.8
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียโรงเรียน 41.69 16.17 26.73 29.72 22.21

คะแนนเฉล่ียจังหวัด 48.77 22.05 29.97 34.18 24.11

คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด 44.91 18.13 27.02 31.47 22.46

คะแนนเฉล่ียประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี(ระดับดีเยี่ยม) 
ร้อยละผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6   จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
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3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนสามารถอ่านออก รวมถึงการเขียนสื่อสารและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยี                  
ในการแสวงหาความรู้  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง แสดงความรู้ความสามารถในด้านที่ตนถนัดผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
ร่างกายและน้ าหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่ดี กิริยามารยาทการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจน การท าความเคารพ การไหว้ทักทายครู-อาจารย์และพ่ีน้องใน
สถานศึกษาการปฏิบัติตนต่อครู  การกราบ การนั่งพับเพียบ คุกเข่า เวลาอยู่ต่อหน้าครู  นักเรียนมีความกตัญญู
กตเวทีต่อครูอาจารย์ รุ่นพ่ี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน คืองามกิริยา รักษาวัฒนธรรมไทย   
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 ผู้เรียนควรเร่งพัฒนาด้านการคิดค านวณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตาม 
สถานการณ์ ผู้เรียนทุกระดับยังต้องพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพเพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นมรดกของชาติ 
สืบไป 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา                 
โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับ 
สภาพท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน ตลอดจนสอดรับกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดสรรงบประมาณ  
จัดหาทรัพยากร  โดยค านึงถึงหลักการประหยัดพลังงาน  มีการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ                
อย่างเป็นระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จ.ร้อยเอ็ด ทางช่องเสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี และทางแฟนเพจเฟสบุควิ  ทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากร            
ของวิทยาลัยฯ  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา อาทิเช่น ผู้ปกครอง                               
ตัวแทนชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา ส่งเสริม
อาชีพเพ่ือฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนในสาขาวิชาชีพ 

ในการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา           
ในรอบปีที่ผ่านมา ร่วมกันวิเคราะห์ จุดควรพัฒนา จัดท าแผนงาน/กิจกรรม มีการมอบหมายงาน                   
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการจัดจ้างครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้าง 

2. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 

3. โครงการอบรมพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง 

4. โครงการประหยัดพลังงาน 

5. โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 

6. โครงการพัฒนาและบริการระบบข้อมูลผลการเรียน 
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2. ผลกำรพัฒนำ 

2.1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ              
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น โดยให้สอดรับกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป              
ตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2  แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง โดยการสนับสนุนให้ศึกษาในระดับที่สู งขึ้น และการมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น การฝึกอบรม                   
ด้านการจัดการความรู้ พัฒนาระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียน                
ให้ใฝ่เรียนรู้ โดยพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ห้องเครื่องแต่งกาย 
ห้องสมุดดนตรี ห้องศูนย์คอม  เป็นต้น 

2.3 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการปรับแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม              
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทุกเดือน จัดประชุมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า                

เพ่ือร่วมกันวางแผนจัดการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.5 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ              

การจัดการศึกษา ที่ เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่ อง  เปิด โอกาสให้ผู้ เ กี่ ยวข้องมีส่ วนร่ วม                                

ในการจัดการศึกษา โดยมีการนิเทศติดตาม ระดับกลุ่มสาระฯ ภาควิชา ตลอดจนโครงการต่างๆ                     

อย่างเป็นระบบ 

2.6 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีรูปแบบการบริหารและการจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(School Base Management:SBM) โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและหลักการกระจายอ านาจ ได้แก่                  

ฝ่ายวิชาการ ดูแลด้านการเรียนการสอน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ดูแลด้านการบริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ตามพันธกิจของวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักเรียน -นักศึกษา ดูแลเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน              
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ฝ่ายบริหาร และส านักงานผู้อ านวยการดูแลสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ จัดซื้อวัสดุ และฝ่ายอุดมศึกษา

ดูแลด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรลงปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความสามารถ และความสมัครใจของผู้ปฏิบัติงาน  

2.7 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    

จากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุน              

จาก สมาคมศิษย์เก่า ปราชญ์ชาวบ้าน  ตลอดจนชุมชน ได้แก่ วัด ในการอุปถัมภ์เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง         

ให้กับวิทยาลัยฯ ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

      วิธีกำรพัฒนำ                    ผลกำรพัฒนำ 

การพัฒนาครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 

บุคลากรของวิทยาลัยฯได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ ๑๐๐% 

 

การมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1.มีคณะกรรมการประจ าสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เพื่อเรียนรู้เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นเครือข่ายใน

ระดับอุดมศึกษา 

การจัดหาทรัพยากร วิทยาลัยฯมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้มีความ

พร้อมต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน มีการ

ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น เป็นระเบียบอยู่ตลอดเวลา  

เพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีดีในการเรียนและการปฏิบัติงานของบุลากรและบุคคล

ทั่วไปที่มาติดต่อราชการ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม

และประเมินผล 

ครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร ๑๐๐ % 
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3. จุดเด่น 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งสายงานและ

มอบหมายงานก าหนดภาระหน้าที่ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สถานศึกษาสามารถ               

จัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ได้อย่างรอบด้าน ได้รับโอกาสในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก             

อย่างสม่ าเสมอ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม

ประเมินผล การด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

 

4. จุดควรพัฒนำ 

1. วิทยาลัยฯ ควรมีอัตราก าลังครูทั้งสายผู้สอนและสายงานสนับสนุน  ให้เพียงพอตามโครงสร้าง 
การบริหารจัดการ 

2. ควรส่งเสริมให้ครู- อาจารย์ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน ในสถาบันทางการศึกษา  เพ่ือให้เกิดความรู้ทักษะในการพัฒนาตนเองนอกเหนือจากงานสอน 

3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  พัฒนาการผลิตสื่อการสอน การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนให้มากขึ้น  

4. มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ             
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 

ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม              
ที่จั ดการศึกษาวิชาชีพด้ านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์  จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง                  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาชีพเฉพาะ(นาฏศิลป์ไทย,ดุริยางค์ไทย) เป็นกลุ่มสาระที่ 9 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน                  
เป็นวิชาเอก ตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน               
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมชุมนุม ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ   
สถานศึกษาก าหนดนโยบายให้ทุกภาควิชา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีเป้าหมาย             
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละคน 
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ เรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  จัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กระบวนการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีจนสามารถ                
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาชีพ โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน             
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นการประเมินและตรวจสอบความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเชิญผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทั้ งนี้ เ พ่ือให้ผู้ เ รียนและสถานศึกษา                   
ได้ข้อมูลย้อนกลับน าไปพัฒนาตนเองและการจัดการศึกษา และเมื่อพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียนอ่อน                  
หรือมีข้อควรปรับปรุงแก้ไข ครูผู้สอนจะแก้ไขปัญหาผู้ เรียน   ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                       
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น  จ าเป็นที่ต้องพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
สถานศึกษาจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.  โครงการทัศนศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านดนตรี (ประกวดดนตรีไทย) 
3.  โครงการทัศนศึกษาฝึกประสบการด้านดนตรี (ดนตรีสัมพันธ์) 
4. โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาควิชาดุริยางคศิลป์  
5.โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา 
6. กิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ (ทุกวันพระ ณ วัดเหนือวัดวิมลนิวาส  วัดบ้านเปลือยใหญ่ 
7. กิจกรรมดนตรีจิตอาสา (ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแสดงระดับชาติโขนพระราชทาน 
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9. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ ได้แก่ 
9.1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
9.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
9.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
9.4 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
9.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศิลปะตามจินตนาการ 
9.6 กิจกรรมพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน 

10. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
10.1กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
10.2 กิจกรรมดาราศาสตร์ 
10.3 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว 
10.4กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้พิชิต O-Net 

11.โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียน               
มีพัฒนาการดังนี้ 

1. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านศิลปะและ
ทางวิชาการ ได้แก่  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การแสดงระดับชาติ โขนพระราชทาน                    
โครงการทัศนศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านดนตรีไทย(ประกวดดนตรีไทย) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลและการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจากการศึกษาด้วยโครงงานและการจัดการแสดง 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา โดยนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงทุกคน 
 3. ผู้ เรียนเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา               
อาทิเช่น การน านักเรียนเข้าชมการแสดงณ โรงละครแห่งชาติ การเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์                   
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น  
 4. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ วิชาการควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ดนตรีจิตอาสา ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
และกิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติ(ทุกวันพระ ณ วัดเหนือวัดวิมลนิวาส  วัดบ้านเปลือยใหญ่ 

5. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยสะท้อนให้เห็น      
จากการที่นักเรียนได้จัดโครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคดุริยางค์ไทยและภาคนาฏศิลป์ไทย              
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประมวลผลทางการเรียนและสามารถน าเสนอได้ในรูปแบบของการแสดงจริง ซึ่งนักเรียน
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เป็นผู้ด าเนินเองโดยมีการท างานเป็นทีม มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการปฏิบัติงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น 
สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการทางศิลปวัฒนธรรม นักเรียนจึงมีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ                  

จากประสบการณ์การแสดง ครูผู้สอนมีความรู้ความช านาญตรงตามสาขาวิชาเอก มีอุปกรณ์การเรียน              
การสอนเพียงพอต่อผู้ เรียน มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและต้นสังกัดที่ เ พียงพอ                  
ต่อการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ จัดท าโครงการ                    
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย   การจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้จัดกิจกรรม                 
ให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมท า จัดกิจกรรมที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 

 
4. จุดควรพัฒนำ 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ในทุกภาคส่วน  เ พ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้ างภาคี เครือข่ าย                             
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  ควรยกระดับความส าคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานผู้เรียนเพ่ือให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน  เพ่ือเสริมสร้าง เจตคติที่ดีต่อการเรียน   พัฒนาให้ครูมีความรู้ในด้านวิจัยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้
ครูจัดท าวิจัยในรายวิชาที่สอนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  มีการวางแผนการสอนบูรณาการ               
ข้ามสาขาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้  เช่น การบูรณาการสาขานาฏศิลป์ไทย                    
กับสาขาดุริยางค์ไทยและคีตศิลป์ไทย  ในเนื้อหาการขับร้องดนตรีที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ในหลักสูตร 
เป็นต้น 
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มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภำพ : ดี 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน มีขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา                  
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมก าหนด โดยยึดรูปแบบการด าเนินการของส านักทดสอบ
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ
มาตรฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย แล้วจึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและ
ประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้ทราบ ด้วยการติดประกาศและประกาศ                      
ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ   

2) ประชุมคณะครูผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  จากราย งานประจ าปี ของปี กา รศึ กษาที่ ผ่ านมา  วิ เ ค ราะห์ จุ ด เ ด่ นจุ ดที่ ค ว ร พัฒนา                                
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   ตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมทั้ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ      
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม โดยงานสารสนเทศและงานศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์              
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ  

4) ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามวันเวลา                
ที่ก าหนดไว้ 

5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม                     
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และก าหนดปฏิทินติดตามตรวจสอบ ทั้งในระดับภาควิชาและ                  
ระดับสถานศึกษา และจัดท ารายงานเพ่ือวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรองรับ              
การตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด  

6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ                 
ซึ่งเป็นการประเมินตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง   

7) จัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือรายงานผลที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและสะท้อนภาพความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศึกษา แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
วิเคราะห์ แปลผล เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดในระยะเวลาที่ก าหนด  
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8) สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
งานประกันคุณภาพ จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน  ให้ครูทุกคนในวิทยาลัยฯได้รับทราบ ในการประชุมประจ าเดือน และติดประกาศ                   
ถึงแนวปฏิบัติและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจการด าเนินงาน                    
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ วิทยาลัยฯ                          
ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานของสถานศึกษา                         
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ภาควิชา/งาน/ฝ่าย/ครูประเมินตนเองรายบุคคล  ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้                
และสรุปผลการด าเนินงาน  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ                    
และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผลนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด                  
มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ                    
มีโครงสร้างการบริหารงาน การก าหนดภาระงานและผู้ รับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร                          
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การอบรมคณะท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน ามา              
พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา คณะท างานประกันคุณภาพและผู้บริหาร ได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. จุดเด่น 

สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                         
งานประกันคุณภาพ พยายามสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                     
กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ                    
เน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  มีความพยายามเสริมสร้างวัฒนธรรม                       
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ บู รณาการ  ไปกับการปฏิบั ติ ง านประจ า วั น                              
คณะครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความกระตือรือร้น ในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
4. จุดควรพัฒนำ 

1. สถานศึกษาและคณะผู้บริหาร ควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรเกี่ยวกับ                      
การประกันคุณภาพ โดยถือว่าการพัฒนาระบบประกันเป็นวัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษา               
และเป็นหน้าที่ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีความชัดเจน โดยการศึกษาดูงาน                     
หรือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะท างานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักของ                
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การประกันคุณภาพ เพ่ือสร้างทีมงานประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน  

3. พัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในทุกมาตรฐานและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม  

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 3 ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้                    

ระดับดี  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน         

เป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 4 ระบบ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล                   

อยู่ในระดับดีซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร                        

อย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน จัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม              

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่    ในการบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย                     

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยฯ มีปัจจัยส่งเสริมจากบุคคลภายนอก ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง

และหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในการจัดหาด้านสื่อการเรียนการสอน เครื่องดนตรี ตลอดจน

ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง และ เป็นแหล่ง

บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนชุมชน  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในประเทศและต่างประเทศ 

 คณะครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ทักษะการสอนตรงตามสาขาวิชาและเข้าใจเป้าหมาย

ของหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประเมินผลตามสภาพจริง                 

เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ในแต่ละสาขาวิชาชีพ   ให้ความส าคัญกับ                        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ให้เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มี                    

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เช่น ชุมนุม และการเลือก                  
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วิชาปฏิบัติโท ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย                        

โดยการด าเนินงานของสภานักเรียนนักศึกษา จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะตรงตามค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้ทักษะ

การใช้ชีวิต มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน                     

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพครบทุกด้าน 

 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                  

ตามแนวทางของต้นสังกัด อย่างเป็นขั้นตอน สามารถสะท้อนให้เห็นคุณภาพของผู้เรียนและการบริหาร

องค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน โดยพิจารณาจากผู้ส าเร็จการศึกษา                 

ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นผู้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพตามสาขาที่ศึกษา   

ทั้งด้านการรับราชการ การเป็นศิลปินนักร้อง นักแสดงและประกอบอาชีพอิสระ เป็นที่ยอมรับของสังคม

และหน่วยงานต่างๆ 
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม:ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดี 
มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1 คุณภำพของผู้เรียน 4 (ดีเยี่ยม) 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
4. ความก้าวหน้าทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยไมข่ัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม   

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  4 (ดีเยี่ยม) 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 

2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

    2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ   

2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อ 
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  

 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบตอ่ผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา   
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 4(ดีเยี่ยม) 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมสีว่นร่วม  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรยีนอย่างเปน็ระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
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มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 3(ดี) 
 การใช้ระบบการประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา 

ให้ดียิ่งข้ึน 
 

สรุปภำพรวม 3 (ดี) 
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 3(ดี) 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ             
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน               
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี เยี่ยม  มาตรฐานที่ 4 ระบบ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล                   
อยู่ในระดับด ี  ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้ 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร                
อย่างเป็นระบบโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม           
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่   ในการบริหารสถานศึกษา มีคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย                    
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยฯ มีปัจจัยส่งเสริมจากบุคคลภายนอก ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง
และหน่ วย งานด้ านศิ ลปวัฒนธรรม  ในการจั ดหาด้ านสื่ อกา ร เ รี ยนการสอน เครื่ อ งดนตรี                           
ตลอดจนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์  อย่างต่อเนื่อง             
และเป็นแหล่งบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนชุมชน                 
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 คณะครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้  ทักษะการสอนตรงตามสาขาวิชาและเข้าใจ            
เป้าหมายของหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส า คัญ มีการประเมินผล                    
ตามสภาพจริง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ให้ความส าคัญ             
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ให้เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียน ได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ เช่น ชุมนุม และการเลือก                 
วิชาปฏิบัติโท ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยการ
ด าเนินงานของสภานักเรียนนักศึกษา จัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมภูมิท้องถิ่น  
 นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะตรงตามค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้ทักษะ
การใช้ชีวิต มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน             
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ร่วมกับผู้อ่ืนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพครบทุกด้าน 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
ตามแนวทางของต้นสังกัด อย่างเป็นขั้นตอน สามารถสะท้อนให้เห็นคุณภาพของผู้เรียนและการบริหาร
องค์กร  สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน โดยพิจารณาจากผู้ส าเร็จการศึกษา                
ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นผู้มีความรู้ตรงตามหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพตามสาขาที่ศึกษา      
ทั้งด้านการรับราชการ การเป็นศิลปินนักร้อง นักแสดงและประกอบอาชีพอิสระ เป็นที่ยอมรับของสังคม
และหน่วยงานต่างๆ 
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ส่วนที่3 

สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ  

และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
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สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนกลยุทธ์ของ        
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา           
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น              
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ          
ได้ดังนี ้
สรุปผล 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

1.ผู้เรียนสามารถอ่านออกรวมถึงการเขียนสื่อสาร
และมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
2.ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
3.ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
และแสดงความรู้ความสามารถในด้านที่ตนถนัด 
4.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มี
สมรรถภาพทางร่างกายและน้ าหนัก ส่วนสูง อยู่
ในเกณฑ์ที่ดี  
5.ผู้เรียนมีกิริยามารยาทการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน  
6.ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีวินัยและรับผิดชอบ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
7.ผู้เรียน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
1.ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ   
2.สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี
ผลการเรียนอ่อน เช่น กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
3.นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังในด้านการออมการใช้
ทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

• ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มุ่งมั่นในการจัด
การศึกษาให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง 
2. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
4. มีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการ
บริหารงาน เต็มรูปแบบครบวงจร 
5. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่าง 
หลากหลาย 

• ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. วิทยาลัยฯ ควรมีอัตราก าลังครูทั้งสายผู้สอนและ
สายงานสนับสนุนให้เพียงพอตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการ  
2. ควรส่งเสริมให้ครู- อาจารย์ ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ในสถาบันทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ทักษะในการ
พัฒนาตนเองนอกเหนือจากงานสอน 
3. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
พัฒนาการผลิตสื่อการสอน การวิจัย และการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนให้มากข้ึน  
4. มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

• ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 

1.ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นและ 
อุทิศตนในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา 
ผู้เรียนและพัฒนาองค์กร 
2. ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมาย 
ของการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
3. สามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถผลิตสื่อ ท าวิจัย 
ในชั้นเรียน และประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ครูมีทักษะความสามารถตรงตามสาขาที่สอน 
5.ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ  

มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา                  

• ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

1. ครูควรมีการบันทึก ตรวจสอบ ประเมินผลวิเคราะห์
สาเหตุและน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มากขึ้น 

2. ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ให้มากขึ้น 

 3. ควรมีกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู และให้
ครูได้ท างานที่ตรงกับความสามารถ 

 4. ควรมีการวางแผนอัตราก าลังครูในวิชาที่ขาดแคลน
ให้เพียงพอ 

5. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และ ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
และความสามารถ 
6.ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกประสบการณ์การโดย  
น าความรู้ที่ได้รับจาการเรียนจัดการแสดงเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม  
7. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอต่อผู้เรียน  
มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและ 
ต้นสังกัดที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

• ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพ พยายามสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยฯ 
เน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ มีความพยายามเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้บูรณาการ ไปกับการปฏิบัติงาน
ประจ าวันคณะครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มี
ความกระตือรือร้น ในระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  

 

• ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี ประสิทธิผล 
1. สถานศึกษาและคณะผู้บริหารควรสร้างความ
ตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ โดยถือว่าการพัฒนาระบบประกันเป็น
วัฒนธรรมการท างานปกติของสถานศึกษาและเป็น
หน้าที่ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ความชัดเจน โดยการศึกษาดูงานหรือจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่คณะท างานให้มีความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหลักของการประกันคุณภาพ เพ่ือสร้าง
ทีมงานประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ตลอดจนสรรหา
บุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณงาน  
3.  พัฒนาเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลในทุก
มาตรฐานและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

จากการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น
แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เพ่ือเป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นของสถานศึกษา  ควรจัด โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
โดยส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม
รวมทั้งสร้างเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้แก่ผู้เรียนตระหนักถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  พัฒนาและส่งเสริม              
การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในเป็นเครื่องมือในการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

1. วิทยาลัยฯต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนวิชาชีพเฉพาะ 
ที่ได้มาตรฐาน 

2. จ้างบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนและลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอนเพ่ือให้ 
ครูได้มีเวลาพัฒนางานสอนให้เต็มศักยภาพ 

3. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การสร้างข้อสอบมาตรฐานเพ่ือประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

5. สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศการสอนจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนายกระดับวิทยฐานะ 
ของครูอย่างยั่งยืน 
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ภำคผนวก 
 
- ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัย

นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                   

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
 
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน                
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์             
และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม           
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ และใช้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนด จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

    

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

(นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ  ๓ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน               
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

 

๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม                               

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบ                         
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับ ๔ 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และมีประสิทธภิาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับ ๓ 
๑. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ                      

การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                    
   ค าสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   

 ที่ ๑๐๒ /๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
………………………………………………………………… 

     ตามมาตรา ๔๘  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๔๕  ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา                 
ที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  มีการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  การด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด                   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ดังนี้.- 
    ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย.- 
  ๑.๑  นายจิรพจน์           จึงบรรเจิดศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายศุภรากร พานิชกิจ           รองประธาน 
  ๑.๓  ดร.ธัญลักษณ์  อุบลเลิศ          กรรมการ   
  ๑.๔  นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย  กรรมการ   
  ๑.๕  นางพรรณี  วังโน   กรรมการ    
  ๑.๖  นางนพสร  พวงทวี   กรรมการ   
  ๑.๘  ว่าที่ ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร  กรรมการ   
  ๑.๙  ดร.กิติศักดิ์  แสนประดิษฐ์  กรรมการ  
  ๑.๑๐ นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการ 
  ๑.๑๑ นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๒  นางพูนทรัพย์ ชัยตระกูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๓  นางเพชร  ค าแหง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๔  นางนิจวรรณ ขุนเณร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 ๒. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย.- 
  ๒.๑) คณะกรรมการด้านข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ                    

ของสถานศึกษา ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนเตรียมเอกสารเพ่ือเป็นแหล่งตรวจสอบ         
แก่คณะกรรมการ ตรวจประเมิน  

ประกอบด้วย 
      ๒.๑.๑ ดร.โยธิน  พลเขต   ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นางสาวอัญชล ี สินสวาท  (ข้อมูลสถิตินักเรียน)  
  ๒.๑.๓ นางรัตน์จิรากรณ์ โกศัยดิลก  (ข้อมูลด้านอาคารสถานที่)  

๒.๑.๔ นางณภัชณันท ์ เชิงสะอาด    (ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา)  
๒.๑.๕ นางสาวกาญจน์สิตา เสนขุนทด     (ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

  ๒.๑.๖ ดร.ณัฐวุฒ ิ ภูมิพันธุ์      (ข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณ)  
  ๒.๑.๗ นางศิราภรณ์ ลินดาพรประเสริฐ(ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา) 

 ๒.๑.๘ นางสาวชลชนก เหล่ามาลา  (ข้อมูลการเงินและบัญชี)  
๒.๑.๙ นางนิจวรรณ ขุนเณร             กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลตามประเด็น 
พิจารณาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ผู้ก ากับมาตรฐาน  นางสาวอัญชลี สินสวาท/นางสาวกาญจน์สิตา เสนขุนทด/นายเบนซิน จันทร์เสม 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  นางเพชร ค าแหง 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับ 

นางสาวกาญจน์สิตา              
เสนขุนทด 

 ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

นางสาวกาญจน์สิตา              
เสนขุนทด 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางณภัชณันท์                
เชิงสะอาด 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้าภาค/กลุ่ม
สาระ/งานวัดผล 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ นางสาวกาญจน์สิตา              
เสนขุนทด 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน นางศิราภรณ์                      
ลินดาพรประเสริฐ 



๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นายเบนซิน จันทร์เสม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นายสุขใส แก่นทอง 
นายวันชัย ชมนก 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย นายนรีชล สวนส าราญ 
นางเพชร ค าแหง 

๔) สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม 
 

นางสาวนพรัตน์ 
บัวพัฒน์ 
นางเพชร ค าแหง 
นายวิชัย ด้วงปลี 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ก ากับมาตรฐาน  นายสรายุทธ จันทรสมบัติ/นางณภัชณันท์ เชิงสะอาด 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ  นางพูนทรัพย์ ชัยตระกูล 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

นางณภัชณันท์ เชิงสะอาด 
ดร.ณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์ 
นายสรายุทธ จันทรสมบัติ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 
นายสรายุทธ จันทรสมบัติ 
 

   ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

นางณภัชณันท์ เชิงสะอาด 
นางฐปนี ภูมิพันธุ์ 

   ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ             
อย่างเป็นระบบ 

ดร.โยธิน พลเขต 

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม            
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นางรัตน์จิรากรณ์  โกศัยดิลก 
 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

นางฐปนี ภูมิพันธุ์ 
นางสาวนัญฐภัสสร กิ่งแก้ว 
นายณัฐดนัย จันทร์เสมานนท์ 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินการบริหารและการจัดการศึกษา นายสรายุทธ จันทรสมบัติ 
ดร.ณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์ 
ว่าที่ ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร 



ดร.กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์ 
นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล 
นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสม 
นายวิชัย ด้วงปลี 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ผู้ก ากับมาตรฐาน  ๑) ว่าที่ ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร ๒) ดร.กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์                                    

๓) นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุล 
เจ้าหน้าที่ประกัน  นางนิจวรรณ ขุนเณร 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๓.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่ม 
ครูผู้สอนทุกคน 
นางสาวอัญชลี สินสวาท 
นางสาวโชติรส สุนทรงาม 
นางนัยนา พรหมแสนวิเศษ 
นางวรัทยา ด้วงปลี 

 
มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ผู้ก ากับมาตรฐาน นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย 
ผู้ประสานงานมาตรฐาน  นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล 

ประเด็นการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ 
การ ใช้ ร ะบบประกั นคุณภาพภายใน เ พ่ือยกระดับคุณภาพ               
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย 
นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล 
นางพูนทรัพย์ ชัยตระกูล 
นางเพชร ค าแหง 
นางนิจวรรณ ขุนเณร 

๓. ระบบการน าส่งรายงานการประเมินตนเอง 
 ๓.๑ ผู้ก ากับมาตรฐานประชุมวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละประเด็นการพิจารณา 

โดยพิจารณาจากภารงาน/แผนงานโครงการ ที่ปฏิบัติในปีการศึกษา 2559  
 ๓.๒ ผู้รับผิดชอบประเด็นการพิจารณารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องน าส่งให้ผู้ก ากับมาตรฐาน 
 ๓.๓ ผู้ก ากับมาตรฐานจัดท ารายงานการประเมินตนเองและน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อไป 
 
 



๔. เอกสารและแหล่งตรวจสอบ 
๔.๑ ครูผู้สอนจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มและจัดเตรียม 

เอกสาร ที่เก่ียวข้องน าส่งที่ภาควิชาของตนเอง 
๔.๒ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานเก็บเอกสารหลักฐานไว้ที่ส านักงาน/ภาค/กลุ่มสาระ  

เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน   
 
 

ขอให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งจงปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป  
 

    สั่ง ณ วันที่   ๒๐   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
      (นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

   ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

............................................................................ 
 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔                       
ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด จึงประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์        คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย      กรรมการ 
 ๓. นายศุภรากร พานิชกิจ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 ๔. ดร.กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์  หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 

๕. นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย  หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   

- ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง และ 
จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายใน         
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                  
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                                             
                                         ประกาศ ณ วันที ่ ๑๐   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                                      

            (นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ) 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 



 
 

ค าสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ที่  ๑๓๖ /๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับพื้นฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

………………………………………………………………… 
ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕) ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม จึงด า เนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ พ้ืนฐานวิชาชีพ                              
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้.- 
 ๑.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย.- 
  ๑.๑นายจิรพจน์           จึงบรรเจิดศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายศุภรากร พานิชกิจ  รองประธาน 
  ๑.๓ ดร.ธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ  กรรมการ 
  ๑.๔ นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย  กรรมการ   
  ๑.๕ นางพรรณี  วังโน   กรรมการ   
  ๑.๖ นางนพสร  พวงทวี   กรรมการ   
  ๑.๗ ว่าที่ ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร  กรรมการ   
  ๑.๘ ดร.กิติศักดิ์  แสนประดิษฐ์  กรรมการ  
  ๑.๙ นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการ 
  ๑.๑๐ นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๑ นางพูนทรัพย์ ชัยตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๒ นางเพชร  ค าแหง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๓ นางนิจวรรณ ขุนเณร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไป                       
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย.- 
  ๒.๑ นายจิรพจน์           จึงบรรเจิดศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายศุภรากร พานิชกิจ  รองประธาน 
  ๒.๓ นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย  รองประธาน 
  ๒.๔ นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการ 



  ๒.๕ ว่าที่ ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร  กรรมการ   
  ๒.๖ ดร.กิติศักดิ์  แสนประดิษฐ์  กรรมการ 
  ๒.๗ นางพูนทรัพย์   ชัยตระกูล           กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวชนานันท์   สู่เสน             กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวกาญจน์สิตา  เสนขุนทด      กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวนันทวัน   พนมเขต           กรรมการ 
  ๒.๑๑ นายประเทือง   เฉลิมแสน  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางกิตติยา   สากลวิจิตร  กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางณภัชนณันท์   เชิงสะอาด       กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสุวิมล   โรจนกุศล                 กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางสาวโชติรส  สุนทรงาม  กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางวรัทยา ด้วงปลี   กรรมการ 
  ๒.๑๗ นายธนกฤต เจริญชีพ  กรรมการ 
  ๒.๑๘ นางสุดยินด ี วังลังกา   กรรมการ 
  ๒.๑๙ นายณุทชากร เกชณียาบุตร  กรรมการ   
  ๒.๒๐ นางนัยนา พรหมแสนวิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๒๑ นายเบนซิน  จันทร์เสม  กรรมการ 
  ๒.๒๒ นางขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล  กรรมการ 
  ๒.๒๓ นางเพชร  ค าแหง   กรรมการ 
  ๒.๒๔ นางนิจวรรณ ขุนเณร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานการ
ประเมินตนเองเป็นรูปเล่ม ตามบทบาทหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับภาระงาน 
๓. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย .- 

๓.๑ นางรัตน์จิรากรณ์ โกศัยดิลก  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายประเทือง เฉลิมแสน  กรรมการ 
๓.๓ นายสุทธิเขต ขุนเณร   กรรมการ 
๓.๔ นายวันชัย  ชมนก   กรรมการ 
๓.๕ นายณัฐพัชร์  สมนสิงห์  กรรมการ 
๓.๖ นางพูนทรัพย์ ชัยตระกูล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมสถานที่ ณ หอประชุมอาคารเทพบัณฑิต 

๒) จัดโต๊ะและประดับผ้า เป็นรูปตัวยู ส าหรับ คณะผู้บริหาร จ านวน ๑๐ ตัว 
คณะกรรมการประเมินภายนอก จ านวน ๗ คน ส าหรับคณะครู ๔๐ ตัว 

๓) จัดดอกไม้ประดับตกแต่ง โพรเดี่ยม   เวที ป้ายข้อความ “ การประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙   ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ   วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐” 



๔) จัดเตรียมเครื่องเสียง โต๊ะหมู่บูชาและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย.- 

   ๔.๑ นายชูวิทย ์  สุทธิปัญโญ ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นายชัยมงคล ศรีปัตเนตร์ กรรมการ 
   ๔.๓ นางสาวเบญจทิพย์ เพขรสม  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่๑) จัดท าค ากล่าวรายงานพิธีเปิด 
   ๒) ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรด าเนินรายงานพิธีเปิด 
   ๓) แจ้งก าหนดการกิจกรรมการประเมินให้บุคลากรรับทราบ 
   ๔) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 ๕. คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารตามมาตรฐาน ประกอบด้วย.- 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๕.๑ นางสาวอัญชล ี สินสวาท 
๕.๒ นางสาวกาญจน์สิตา เสนขุนทด  
๕.๓ นายเบนซิน   จันทร์เสม  

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๕.๓ นางณภัชณันท์  เชิงสะอาด 
๕.๔ นายสรายุทธ จันทรสมบัติ 

  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๕.๕ นายนคร  วงศ์ไชยรัตนกุล   
   ๕.๖ ว่าที่ ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร     
   ๕.๗ ดร.กิติศักดิ ์  แสนประดิษฐ์ 

๕.๘ นางนัยนา  พรหมแสนวิเศษ 
๕.๙ นางวรัทยา  ด้วงปลี 
๕.๑๐ นางสาวโชติรส  สุนทรงาม 

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   ๕.๑๑ นางขวัญตา  วงศ์ไชยรัตนกุล  
  มีหน้าที่ ๑) ศึกษาและท าความเข้าใจคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 
   ๒) ศึกษาเอกสารหลักฐานประกอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   ๓) เตรียมรายงานผลการด าเนินงานและตอบข้อซักถามตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๖. คณะกรรมการสวัสดิการอาหาร น้ าดื่ม อาหารว่าง ประกอบด้วย.- 
  ๖.๑ นายวันชัย  ชมนก  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสุดคนึง   สุนาคราช กรรมการ 
  ๖.๓ นางสินีนาฏ  ทองขาว  กรรมการ 
  ๖.๔ นางสาวกฤษฎาพร แสวงผล  กรรมการและเลขานุการ 



  ๖.๖ นางค าผัน  บุตรพรมมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑) เตรียมอาหาร น้ าดื่ม อาหารว่างส าหรับผู้ประเมิน 
 ๗. คณะกรรมการยานพาหนะ ประกอบด้วย.- 
  ๗.๑ นายเอกชัย  ทองขาว  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นายวัทธิกร  แสวงผล  กรรมการ 
  ๗.๓ นายพิลุนศิลป์ ผันอากาศ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือรับ-ส่งคณะกรรมการผู้ประเมิน 
 ๘. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ ประกอบด้วย.- 
  ๘.๑ นายสุทธิเขต ขุนเณร  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นายธนกฤต  เจริญชีพ  กรรมการ 
๘.๓ นายณัฐพัชร์  สมนสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่บันทึกภาพกิจกรรมการประเมิน   
๙. เจ้าหน้าที่การเงินและเอกสารงานพิมพ์ ประกอบด้วย.- 
  ๙.๑ นางสาวปวีณา   ค านวนดี ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นางสาวสุกัญญา  ผ่านส าแดง กรรมการ 
  ๙.๓ นางสาวนิภาพร  สุวัฒน ์  กรรมการ 
  ๙.๔ นางสาวชลชนก  เหล่ามาลา กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาและด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการและจัดท าหนังสือเชิญ
คณะกรรมการ ค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ๑๐.เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกอบด้วย.- 
  ๑๐.๑ นายไพรวัลย์ มหาอุตร  ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางกิตติยา สากลวิจิตร กรรมการ 
  ๑๐.๓ นางสาวกฤษฎาพร แสวงผล  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ให้ค าแนะน าและด าเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามระเบียบ  

 
ขอให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งจงปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
  
             (นายศุภรากร  พานิชกิจ) 
                รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 



        
 
    

 
 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

วันที่  ๒๙- ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เวลา                          รายการปฏิบัต ิ
วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ 
๐๘.๓๐ น. คณะผู้ประเมินเดินทางมาถึงวิทยาลัยฯ 

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. คณะผู้ประเมินตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานทั้ง ๔ มาตรฐาน 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมภาควิชา/อาคารปฏิบัติการ 

และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประชุมและสรุปผลการประเมิน 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. คณะครูและบุคลากรพร้อมกันที่ห้องประชุมอาคารเทพบัณฑิต 
คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมทราบ 
คณะกรรมการผู้บริหารเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม 

วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐ 

๐๙.๐๐ น.. - รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดท า SWAT 
- งานประกันคุณภาพ น าผลการประเมินคุณภาพภายใน แจ้งต่อคณะครูอาจารย์
เพ่ือร่วมกันก าหนดแผนงานพัฒนา 

๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕.-๑๒.๐๐น. แบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน 
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. -น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๒๐-๑๖.๓๐น. -งานประกันคุณภาพสรุปผลการวิเคราะห์ตามรายมาตรฐาน 
-ปิดการประชุม 



 
ค าสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

ที่ ๑๓๗ /๒๕๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

  

  ตามท่ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน                     
การบริหารสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและเป็นการสะท้อนถึงสถานภาพในการปฏิบัติงานที่แท้จริง                     
ได้เป็นอย่างดีและเพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นไป               
ด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและผู้ร่วมสังเกตการณ์ การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังต่อไปนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
๑. ดร.สวุัฒนพงษ์  ร่มศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
๒. ดร.นิคม   สุวพงษ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ 
๑. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. นายศุภรากร พานิชกิจ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๓. ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
๔. ดร.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
๕. นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

  

 ขอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและผู้ร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ให้เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
 
  สั่ง  ณ วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
   
                  (นายศุภรากร  พานิชกิจ) 
                รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
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