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ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สังกัด 
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาพ้ืนฐานวิชาชีพ โดยมีส่วนกลาง 
คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมหานคร  โดยตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนกองพลสิบ ต าบลในเมือง       
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2522 เพ่ือขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้แพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ บริเวณสระฮาง สระแก้ว และที่ดินราชพัสดุบริเวณคูเมืองเป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารและพ้ืนที่ส าหรับใช้สอย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจึงเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยมีนายล้วน เจนใจ อาจารย์ 2 วิทยาลัยช่างศิลป รักษาการ            
ในต าแหน่งผู้อ านวยการเป็นท่านแรก ซึ่งระยะจัดตั้งวิทยาลัยนั้น วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สังกัดกอง
ศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ และโอนมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                
ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง           
ทบวง กรม วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลปต้นจนถึง
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง เพ่ือผลิตครูและศิลปินด้านนาฏศิลป์ โดยมุ่งความเป็นเลิศทาง           
ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพทั้งทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ทั้งไทยและสากล               
ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น          
โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการบูรณาการ
กิจกรรมการสอนทางด้านทฤษฎีและการฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการถ่ายทอดโดยตรง
จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ชั้นสูงของแต่ละแขนง 
 ต่อมาปีการศึกษา 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีโยบายในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์และช่างศิลป์ในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักศึกษา             
ในส่วนภูมิภาค  คณะกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ในขณะนั้น) จึงได้มีมติเห็นชอบให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดท าการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนภูมิภาค วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด จึงได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษานั้น ในหลักสูตร             
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และต่อมา                  
ในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปดนตรีและ            
การแสดงพ้ืนบ้านอีสานคณะศิลปนาฏดุริยางค ์เพ่ิมเติมขึ้นอีกจนถึงปัจจุบัน และ เมื่อวันที่ 9 
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กรกฎาคม 2550 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พุทธศักราช 2550 จึงส่งผล
ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่งรวมทั้งวิทยาลัย นาฏศิลปร้อยเอ็ด ต้องจัดตั้งรวมเป็นสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จึงมิได้สังกัด
กรมศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้ก าหนด ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการด าเนินงานของวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้ 
 1) ปรัชญา 
  ปรัชญา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   
   สาธุโข  สิปปก  นาม อปี ยาทิสกีทิส   “ขึ้นชื่อว่า ศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่ง                
ก็ยังประโยชน์ให้ส าเร็จ” 
         ปรัชญา คณะศิลปศึกษา  

   “มุ่งม่ันพัฒนาครูศิลปะ สู่การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์” 
  ปรัชญาคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
   “มุ่งม่ันสรรค์สร้างศิลปิน ที่มีความเป็นเลิศ รอบรู้สู่การอนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่

ศาสตร์แห่งนาฏดุริยางคศิลป์” 
 2)  ปณิธาน 
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
   “มุ่งม่ันส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” 
  คณะศิลปศึกษา 

     1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตครูด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้น าของสังคม 

     2. บริการทางวิชาการด้านศิลปะท่ีมีแบบแผนสู่สังคม 
     3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน          

ด้านนาฏศิลป์ดุริยางค์ศิลป์และคีตศิลป์ 
     4. ท านุบ ารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุรยิางคศิลป์

และคีตศิลป์ 
     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
   1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ และ คีตศิลป์ที่มีความรู้ ความช านาญ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
      2. บริการทางวิชาการด้านนาฎดุริยางคศิลป์ที่มีแบบแผนสู่สังคม 
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   3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน            
ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
   4. ท านุบ ารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล 
   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปนาฎดุริยางค์ให้มีประสิทธิภาพ 
 3) วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติ 
  คณะศิลปศึกษา เป็นคณะวิชาที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบ ทั้งความเป็นเลิศทาง               
ด้านวิชาการ และเป็นผู้น าในการผลิตครูศิลปะที่มีคุณธรรม เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์           
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เป็นคณะวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ             
และด้านนาฎดุริยางค์เป็นผู้น าในการผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานศิลปะท่ีพร้อมด้วย        
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่รศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เป็นที่
ประจักษ์สู่สากล 
 4) พันธกิจ 
  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
      1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ
ชั้นสูงที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
   2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 
   3. เป็นศูนย์กลางบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
   4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
   5. บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
  คณะศิลปศึกษา 

     1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตครูด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นผู้น าของสังคม 

     2. บริการทางวิชาการด้านศิลปะท่ีมีแบบแผนสู่สังคม 
     3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน            

ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
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     4. ท านุบ ารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และคีตศิลป์ 

     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
     1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการงานด้านนาฏศิลป์             

ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ที่มีความรู้ ความช านาญ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
     2. บริการทางวิชาการด้านนาฎดุริยางคศิลป์ที่มีแบบแผนสู่สังคม 
     3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน               

ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
     4. ท านุบ ารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ 

ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากล 
     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปนาฎดุริยางค์ให้มีประสิทธิภาพ 

 ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2554) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศิลปศึกษา หลักสูตร 5 ปี จ านวน 5 ชั้นปี มีนักศึกษา 49 คน และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
หลักสูตร 4 ปีจ านวน 2 ชั้นปี มีนักศึกษา 68 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 117 คน  มีผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 17 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจ านวน 3 คน  
 
ค่านิยมหลักขององค์กร : วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 
 วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ยึดค่านิยมขององค์กรในการด าเนินงาน  คือ  ARTS 
  A  รับผิดชอบต่อความส าเร็จ  (Accountability) 
   บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม 
  R สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย  (Research) 
   สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย  เพื่อพัฒนางาน  ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
  T บุคลากรมุ่งมั่นท างานเป็นทีม  (Team  Work) 
   บุคลากรมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ทั้งการสื่อสาร ประสานงานโดยร่วมคิด ร่วมแรง  
ร่วมใจ  ร่วมสังสรรค์  และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความส าเร็จของงาน 
  S การมีจิตมุ่งบริการ  (Service  Mind) 
   เผยแพร่  อนุรักษ์  สร้างสรรค์  ผลงานการแสดง และเป็นวิทยากรด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
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สมรรถนะหลักของอค์กร  (Organization  Competencies) 
 1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 2.  การบริการที่ดี 
 3.  การพัฒนาตนเอง 
 4.  การท างานเป็นทีม 

โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชา 
ดุริยางคศิลป์ 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

หัวหน้าฝ่ายอุดมศึกษา 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

หัวหน้าส านักงานฝ่าย 

คณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาลัยฯ 

 

คณะกรรมการ 
ประจ าหลักสูตร 

 

ภาควิชา 
นาฎศิลป์ไทยศึกษา 

 

งานวิเคราะห์แผน 
และงบประมาณ 

 

งานทะเบียน 
และประเมินผล 

 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
 

ภาควิชา 
ศึกษาทั่วไป 
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ระบบธรรมาภิบาล 

.   .                                                                                                               
 
    +  .        =  

.                                                                                                                 .                             
 
 1.  หลักนิติธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎข้อบังคับต่าง ๆ 
 2.  หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  ยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม  ซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต 
 3.  หลักความโปร่งใส  การสร้างคามไว้ว่างใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กร  โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  
 4.  หลักความมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตดสินใจปัญหาส าคัญขององค์กร 
 5.  หลักความรับผิดชอบ  สร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของสถาบันและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง  และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6.  หลักความคุ้มค่า  ได้แก่  การบริหาร  จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เป็น 
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทย  
 
รายนามผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
 
 คณะผู้บริหารวิทยาลัย 
  1.  นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  
  2.  นายนิเทศน์  จันโทมุข   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  3.  นางธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ  รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ 
(Results) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
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  4.  นายอุกฤษณ์  พานิชกิจ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  5.  นายพัลลภ  เพียรชนะ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
  6.  นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย  รองผู้อ านวยการฝ่ายอุดมศึกษา 
  7.  นายพงศ์ศักดิ์  ฉายแสง   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
  8.  นายศุภวัฒน์  ยามสุข   หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
  9. นายยุทธนา  ธนาคาร   หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป ์
  10. นายณัฐวุฒิ  ภูมิพันธ์   หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
  1.  นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์    ประธานกรรมการ 
  2.  ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์    กรรมการ 
  3.  นายวีระ  วุฒิจ านงค์      กรรมการ 
  4.  นายนิเทศน์  จันโทมุข     กรรมการ 
  5.  นางธัญญลักษณ์  อุบลเลิศ  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ  
  6.  นายอุกฤษณ์  พานิชกิจ  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  7.  นายศุภวัฒน์  ยามสุข  หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์  กรรมการ 
  8. นายยุทธนา  ธนาคาร  หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป ์  กรรมการ  
  9. นายณัฐวุฒิ  ภูมิพันธ ์  หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
  10. นางพรรณี  วังโน   ตัวแทนครู   กรรมการ 
  11.  นายเอกชัย  ทองขาว  ตัวแทนครู   กรรมการ 
  12.  นายพงษ์ศักดิ์  ฉายแสง ตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
  13.  นายปรเมศวร์  โพธิ์คล้าย รองผู้อ านวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
ตาราง 7 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทและคุณวุฒิ 

ประเภท 
เพศ คุณวุฒิ 

ชาย หญิง รวม อนุ.ป ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ผู้บริหาร 4 1 5 - 4 1 - 5 
ข้าราชการ  31 30 61 - 49 12 1 61 
บุคลากรทางการศึกษา 1 - 1 - 1 - - 1 
พนักงานราชการ 4 1 5 - 5 - - 5 
ลูกจ้างประจ า 9 2 11 11 - - - 11 
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ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 6 4 2 - - 6 
รวม 52 7 89 15 61 13 1 89 

 
 
 
 
ตาราง 8 งบประมาณ      

ผลผลิต 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

รวมเงิน ร้อยละ 

การเรียนการสอนและการเสริมสร้าง
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ 

 865,000 865,000 76.95 

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

160,000 111,000 271,000 24.11 

การบริการทางวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 67,000 67,000 5.96 

ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์  พัฒนาสืบ
สานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

90,000 15,000 105,000 9.34 

การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  66,000 66,000 5.87 
รวม 250,000 1,124,000 1,124,000  

 
ตาราง 9 ข้อมูลนักศึกษา 

 
ระดับ/สาขา 

เพศ  
รวม ชาย หญิง 

สาขานาฎศิลป์ไทยศึกษา 6 18 24 
สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 10 6 16 
สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 9 - 9 
สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน 34 34 68 

รวม 59 58 117 
 
ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ 2554 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  
  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา                                                                                                     
 หลักสูตรศิลปบัณฑิต   
  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
 
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร 
 
ตาราง 10 ข้อมูลอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย 

ชื่ออาคาร 
ชื่อห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ 

ประเภทห้อง  
ขนาดและความจุ 

ห้องเรียน ปฏิบัติการ 
1.  อาคารเทพนิมิต -  ห้องเรียนระดับ

ปริญญาตรีปีที่ 3 
-  ห้องเรียนระดับ
ปริญญาตรีปีที่ 4 
-  ศูนย์ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
-  ห้องสมุด 

 
 

 
- 
- 

 
 

 
 
 

3x6 ความจุ  20  คน 
3x6 ความจุ  20  คน 
6x12  ความจุ  40  คน 
6x12  ความจุ  40  คน 

2.  อาคารเทพลีลา -  ห้องเรียนระดับ
ปริญญาตรีปีที่ 1 
-  ห้องเรียนระดับ

 
 
- 
- 

- 
- 
 
 

3x6 ความจุ  20  คน 
3x6 ความจุ  20  คน 
3x6 ความจุ  20  คน 
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ปริญญาตรีปีที่ 2 
-  ห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 
-  ห้องสโมสรนักศึกษา 
-  ห้องส านักงาน
อุดมศึกษา 
-  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

- 
- 

 
 

3x6 ความจุ  20  คน 
3x6 ความจุ  15  คน 
3x6 ความจุ  15  คน 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าหมาย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
-  นักศึกษา 
-  คร ู
-  ผู้บรหิาร 
-  ผู้ปกครอง 
-  สถานประกอบการ 
-  ประชาชน 
-  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ฯลฯ การวางแผน 
-  ก าหนดมาตรฐาน 
-  ดัชนีช้ีวัด 
-  เกณฑ/์วิธีวัด/
ประเมิน/เครื่องมือ 
-  แผนการโครงการ 

 
ติดตาม/แก้ไข 
ป้องกัน/พัฒนา 

วางแผนการ 
แก้ไข/ป้องกัน 

วางแผนการรักษา 
ระดับการพัฒนา 

วิเคราะห ์
ความล้มเหลว 

วิเคราะห ์
ความส าเร็จ 

ปฏิบัต ิ
ด าเนินการตาม
แผน/โครงการ 

การตรวจสอบ 
        
                                            

วัด 
วัดและเทียบเคียง 

ผลลัพธ์กับดัชนีช้ีวัด 

การปรับปรุงแก้ไข 
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แสดงระบบการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(ดัดแปลงจากแผนภาพของ  Liston,  999; วงจร Deming  อ้างถึงใน Soin, 1993; คูเมะ, 2542; 2543 ) 

ระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ ๖ เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพ        
การศึกษา ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ          
การประกันคุณภาพภายใน และให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)         
ในฐานะเป็นองค์กรมหาชน ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพ            
ของสถานศึกษา และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนนั้น ฝ่ายอุดมศึกษา  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ด าเนินการมาใช้เริ่มต้นในปี 2543 
โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ที่มีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 
.    

1.  วิเคราะห์สถานการณ์(SWOT Analysis) 

2.  จัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

3.  ก าหนดนโยบายคุณภาพของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

4.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

5.  วิเคราะห์ความต้องการของผลผลิต 

6.  เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

7.  เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

ประเมิน 
ความแตกระหว่าง 

ผลลัพธ์กับเป้าหมาย 

-  รายงานการศึกษาตนเอง 
-  วิเคราะห์จุดแข็งจดุอ่อน 

ไม่ได้ตามเกณฑ ์

ได้ตามเกณฑ ์
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินภายในปีการศึกษา 2554    
 
 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงาน 
  ควรประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ปีละ 2 ครั้ง 
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียน การสอน 
…………  ควรน าผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุง พัฒนา หรือบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
และทันสมัย โดยมีแนวทาง คือ จัดให้มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบัน
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   วิทยาลัยควรก าหนดแผนการบริการข่าวสารข้อมูลการให้บริการและให้มีการประเมิน  

คุณภาพของการให้บริการ  เพ่ือจะได้น าผลมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง          
ความต้องการของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   1.งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและการสร้างสรรค์น้อยควรมีการจัดหางบประมาณ

ภายนอกมาช่วยสนับสนุน  
   2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันในการตีพิมพ์น าเสนอผลการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   ควรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ควรส่งเสริม การบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ควรมีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยควรมีการ         

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานเพ่ือการก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติต่อไป 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
   ผู้บริหารควรถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
   ควรมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป 

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ควรมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  ควรสร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรส่งเสริมการท างานวิจัยด้านการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ตาราง 11 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

ข้อเสนอแนะให้พัฒนา 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 

 

แนวทางพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ระดับบริหาร หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 1 
1. ก าหนดให้ต้องวิเคราะห์แผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์ของชาติ
และของสถาบัน 
2.  วิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และ
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
การด าเนินงานต้องมากรประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ตามที่ก าหนด 

 
1.  น าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไป 
2.  ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

 
หัวหน้า

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
หัวหน้างาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

 
ส านักงาน       

ผู้อ านวยการ 

 
มิถุนายน 

2554 

องค์ประกอบที่ 2 
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

 
รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายอุดมศึกษา 

 
ฝ่ายอุดมศึกษา 

ภาควิชา 

 
มิถุนายน 

2554 

 
องค์ประกอบที่ 3 
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน
และสอดคล้องกบัคุณลักษณ์ของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ให้บริการชุมชนด้านริการ
ทางวิชาการสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายกิจการ    
นักเรียน       
นักศึกษา 

 
ส านักงาน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นักศึกษา 

 
มิถุนายน 

2554 
 

องค์ประกอบที่ 4 
มีระบบบริหารจัดการความรู้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
มีการบูรณาการการ
จัดการความรู้สู่การ
จัดการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

 
รองผู้อ านวยการ

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ส านักงานฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชา 

 
กรกฎาคม 

2554 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะให้พัฒนา 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 

 

แนวทางพัฒนา 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ระดับบริหาร หน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 5 
มีการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
มีการบูรณาการการ
บริการทางวิชาการสู่การ
จัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 
รองผู้อ านวยการ

ฝ่าย 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ส านักงานฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
งานบริการทาง

วิชาการ 

 
กรกฎาคม 

2554 

องค์ประกอบที่ 6 
มีการส่งเสริมการด าเนินงาน                    
ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
มีการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับนานาชาติ 

 
รองผู้อ านวยการ

ฝ่าย 
ศิลปวัฒนธรรม 

 
ส านักงานฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม  
งานอนุรักษ์และ

เผยแพร ่

 
กรกฎาคม 

2554 

องค์ประกอบที่ 7 
มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือธ ารงไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือธ ารงไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างธรร
มาภิบาล 

 
รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบรหิาร 

 
ส านักงาน 
ฝ่ายบรหิาร 

 
กรกฎาคม 

2554 

องค์ประกอบที่ 8 
มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง 

 
มีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคง
เพ่ือพัฒนาองค์การ 

 
หัวหน้า

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

งานการเงินและ
บัญช ี

 
ส านักงาน       

ผู้อ านวยการ 
 

 
มิถุนายน 

2554 

องค์ประกอบที่ 9 
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 

 
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบันระดับ
นานาชาติ 

 
หัวหน้างาน

ประกันคณุภาพ
ฝ่ายอุดมศึกษา 

 
ส านักงาน

ประกันคณุภาพ 

 
มิถุนายน 

2554 
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