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ค ำน ำ 

  ในการปฏบิัติหน้าที่ในทุกๆด้านนั้น สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงคือ

การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปน็การรายงานผลการปฏบิัติงานทีผ่่านมา

ตั้งแต่วันเริ่มท างานในปีการศึกษานัน้หรือปีงบประมาณนั้นต่อผู้บังคับบญัชา และ

ยังเป็นการแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทีต่นเอง

รับผิดชอบไม่วา่จะเป็นผู้ปฏิบตัิการสอนหรือผู้บริหารก็ด ี 

  หนังสือรายผลการปฏิบัติหน้าทีข่องผูอ้ านวยการวทิยาลัยนาฏศิลป

ร้อยเอ็ดเล่มนีผู้้จัดท าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ทีส่นใจทั่วไปเปน็

อย่างย่ิง 

 

     
            (นายจิรพจน ์  จึงบรรเจดิศักดิ์) 

                 ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 

โครงสร้างการบริหารงาน ๑ 

คณะกรรมการวิทยาลัย ๒ 

วิสัยทัศน์/พันธกจิ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์/นโยบายหลัก 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 

๓ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ๔ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาฝ่ายบริหาร ๗ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ๘ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาฝ่ายวิชาการ ๙ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน ๑๐ 

กลยุทธ์ในการพัฒนาฝ่ายอุดมศึกษา ๑๑ 

งานแสดงส่ีภาค ณ.โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ๑๓ 

งานแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ.ประเทศลาว ๑๔ 

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๑๕ 

งานสมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป ๑๖ 

งานโครงการพัฒนาทกัษะวชิาการ ๑๗ 

งานต้อนรับคณะลาวที่มาศึกษาดูงานวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๑๘ 

งานวันแมแ่ห่งชาติ ๑๒  สงิหามหาราชินี ๑๙ 

งานสืบศิลป์ถิ่นไทย รว่มอนุรักษ์ภาษาไทยแหง่ชาติ ๒๐ 

โครงการจัดองค์ความรู้ทางวชิาการ ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ าโขง  

ณ.ราชอาณาจักรกัมพูชา 

๒๑ 

งานวันไหว้ครู ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ๒๒ 

งานอบรมพัฒนาทักษะชีวติต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ๒๓ 

งานกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๔ 
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สำรบัญ(ต่อ) 

แรื่อง                                                                                                      หน้ำ   

 

งานประชุมผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕                                        ๒๕                     

 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและเข้าวัดฟังธรรมเทศนา    ๒๖ 

กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเชา้  ๒๗ 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ.จังหวัดเชียงใหม่  ๒๘ 

วันวิชาการสืบสานงานศิลป ์วิทยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ดร่วมกับส านักการสังคีต  ๒๙ 

โครงการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดา้นการบรหิารงาน

บุคคลและวนิัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๖ ณ.วทิยาลัยนาฏศิลป

ร้อยเอ็ด 

 ๓๐ 

ภาคผนวก   ๓๑ 
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๒ 

คณะกรรมกำรวิทยำลัย 

 

๑. นายจริพจน์   จึงบรรเจิดศักดิ์    ผูอ้ านวยการ               ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระ   วุฒจิ านงค์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 

๓. ดร.สถาพร   มงคลศรสีวัสด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 

๔. นางธัญญลักษณ ์  อุบลเลิศ รองผู้อ านวยการฯ      กรรมการ 

๕. นายอุกฤษณ ์  พานิชกจิ รองผู้อ านวยการฯ       กรรมการ 

๖. นายพัลลภ   เพียรชนะ         รองผู้อ านวยการฯ       กรรมการ 

๗. นางศิราภรณ ์  ลนิดาพรประเสริฐ รองผู้อ านวยการฯ      กรรมการ 

๘. นายศุภวัฒน์   ยามสุข หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป ์      กรรมการ 

๙. นายณัฐวุฒิ   ภมูิพนัธุ ์หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป      กรรมการ 

๑๐. นายยุทธนา   ธนาคาร  หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย      กรรมการ 

๑๑. นางนพสร   พวงทวี ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

๑๒. นางพรรณ ี วังโน ตัวแทนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

๑๓. นายเอกชัย  ทองขาว ตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการ 

๑๔. นายปรเมศวร ์  โพธิ์คลา้ย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     เลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ำประสงค์/ยุทธศำสตร์/นโยบำยหลัก 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  

“วิทยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชพีเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน

ทางด้านวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เปน็ทีย่อมรับในสังคมระดับชาติ” 
 

พันธกิจ (Mission) 

 
 ๑.พัฒนาวทิยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นวิชาชีพเฉพาะทางใน

ดา้นวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.ยกระดับคุณภาพทางดา้นวิชาชีพเฉพาะทาง ใหไ้ด้มาตรฐานวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

 ๓.ยกระดับคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

 ๔.พัฒนาผู้เรยีนให้เปน็บุคคลที่มคีวามรูท้างด้านวิชาชพีเฉพาะทางที่ไดม้าตรฐานใน

ดา้นวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 ๕. จัดเก็บองค์ความรูท้างด้านศิลปวัฒนธรรม และการเผยแพร่ใหเ้ป็นแหลง่ความรู้

ในระดับชาต ิ

 

 

 

 

 

 



๔ 

อัตลักษณ์(Identity) 

งามกริยา   รักษาวัฒนธรรมไทย 

เอกลักษณ์(Uniqueness) 

อนุรักษ์  สืบสาน  สรา้งสรรค์  และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 

 

เป้ำประสงค์ (Corporate Objectives) 

 ๑.วิทยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ดเป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นวิชาชีพเฉพาะทาง ในดา้น

วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 ๒.วิทยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ดพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก 

 ๓.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้มหีรือเล่ือน       

วิทยฐานะฯและมผีลงานทางวชิาการ เพ่ือน าผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 ๔.ผู้เรียนมีความรู้ทางดา้นวิชาชีพเฉพาะทางมีมาตรฐานทัง้ในด้านวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

 ๕.จัดเก็บองค์ความรู้ การเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมอยา่งเป็นระบบ และให้เป็น

แหลง่เรยีนรูร้ะดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (Strategies) 

 ๑.สง่เสริม สนับสนุนใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการเรยีนรู้

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ และได้มาตรฐาน 

 ๒.พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นผู้น าทางวิชาการ และ

วิชาชีพที่สนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกจิ 

 ๓.พัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ การเผยแพรเ่พ่ือใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้น

วิชาชีพเฉพาะในดา้นวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 ๔.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ยดึมั่นและปฏิบัติตามระบบคุณธรรม 

ระบบธรรมาภบิาล สร้างความสมานฉันท์ สร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจ

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือความส าเร็จขององค์กร และเป็นผลดีต่อผูร้ับบริการ 

 

นโยบำยหลัก ( Policies) 

๑.ยดึมั่น และน้อมน าพระราชด าริ พระราชด ารัส และทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพยีงมา

ประยุกต์ใช้ในองค์กร 

๒.สง่เสริม สนับสนุน การปฏิบัติราชการตามนโยบายสถาบันฯ 

๓.ยดึมั่น และปฏิบัตติามระบบคุณธรรม และธรรมาภิบาล 

๔.ยดึมั่นและปฏิบัติตามหลักเสรีภาพ และความเป็นเลิศทางดา้นวชิาการ 

๕.พัฒนางานต่อ และกอ่งานใหม ่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๖.การสร้างความสมานฉันท ์สรา้งความสามัคคี และจูงใจบคุลากรทุกระดับ       

เพ่ือความส าเร็จขององค์กร 

๗. การพัฒนาทมีงานที่มีคุณภาพ และคุณธรรม 

 

 

 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำของฝ่ำยต่ำงๆ มดีังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำฝ่ำยบรหิำร 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในใหส้อดคล้องกับความเป็นจริงใน

ปัจจุบนั โดยการวิเคราะหภ์าระงาน ความยากง่าย ของงานเป็นหลัก  

๒. พัฒนางานธุรการ สารบรรณ โดยการให้การบริการด้านความสะดวก รวดเร็ว 

เจ้าหน้าที่มจีติส านึกในการให้บรกิาร 

๓. จัดสวัสดกิารแกบุ่คลากรทุกคนในสถาบัน โดยการเน้นการดูแล  ชว่ยเหลือ

เยี่ยมเยือนบุคลากร  ลูกจ้าง เม่ือได้รับความเจ็บป่วย เพ่ือเป็นขวญัก าลังใจแก่

ผู้ปฏิบตัิงานในสถาบันตามความเหมาะสม  สว่นดา้นครอบครัวนักเรียน นักศึกษา จัด

สวัสดิการ ความปลอดภัย การใช้ชีวติความเป็นอยู่ และจัดหาทุนการศกึษา  

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตัว ถูกตอ้ง โดยการ

ก ากับ ติดตามผล  ก าหนดกติกา กฎระเบียบ  

๕. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการประหยัดพลังงาน ใหเ้อ้ือต่อครู

บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการวางแผน จัดหน่วยงาน

ก ากับดูแลอยา่งชัดเจน  

๖. แผนการพัฒนาเงินรายได้ เพ่ือผลประโยชน์แก่องค์กรและสถาบัน  

๗. แผนบริหารความเสี่ยง โดยการจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินความเส่ียงที่

อาจจะเกิด ประกอบด้วย การบรหิารงบประมาณ การใชย้านพาหนะ ความปลอดภัยของ

บุคลากร การเกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ  

๘. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) โดยการจัดสรรงบประมาณ อย่าง

เพียงพอ  

๙. จัดอบรม ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ใหส้ามารถใช้

อนิเตอรเ์นต็ไดต้ลอดเวลา ทั่วทุกจุดในวิทยาลัย  

๑๐. พัฒนาบุคลากรใหม้ีส่วนรว่มในการบรหิารภายในองค์กร โดยการจัด

ประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ  

๑๑. จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา โดยก าหนดให้มมีาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่

ชัดเจน  



๘ 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

๑. พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ปน็บุคคลที่มคีวามรูท้างด้านวิชาชพีเฉพาะทางที่ไดม้าตรฐาน

ในดา้นวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  

๒.จัดระบบองค์ความรู้ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการจัดหน่วยงาน และ 

ผู้รับผิดชอบ ในการดแูล จัดเก็บ รวบรวม อยา่งชัดเจน  

๓. สง่เสริมการท างานวิจัย สรา้งสรรค์ผลงาน สืบคน้องค์ความรูเ้ดมิ ที่เป็น

เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น และสร้างสรรค์ชุดการแสดง โดยการจัดสรรงบประมาณ       

เพ่ือสร้างผลงานการวิจัยอยา่งมีคุณภาพ  

๔. พัฒนาระบบการจดัการองค์ความรู ้และการเผยแพร ่ศิลปะ วฒันธรรม เพ่ือ

โดยการใหบ้ริการทางวิชาการ สารสนเทศ วารสาร เวปไซด์ ให้เป็นแหล่งความรู้

ระดับชาต ิ 

๕. พัฒนารูปแบบการแสดงและเผยแพร่ โดยมุง่เน้นใหก้ารแสดงและเผยแพร่ ๒ 

ลักษณะ คือ คงความเป็นเอกลักษณ์ และความหลากหลายตามสมัยนิยม 

๖. สร้างเครือข่าย ประสานงานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น กลุม่ประเทศเพ่ือนบา้นในเขตลุม่แมน่้ าโขง โดยการท าสัญญาความ

ร่วมมือ (MOU) เพ่ือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

๗. จัดระบบการประกันคุณภาพด้านศิลปวฒันธรรม โดยก าหนดให้มมีาตรฐาน

และตัวบ่งช้ีที่ชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร 

    ๑.พัฒนาวทิยาลัย ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูด้า้นวิชาชีพเฉพาะทางในด้านวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดท าเอกสาร เวปไซด์ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม จัดตั้ง

ส านักวิทยบริการ  

   ๒.พัฒนาการเรียนการสอนให้มคีุณภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพ

ครูผู้สอน พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มวชิาดนตรี 

นาฏศิลป เชน่ การต่อท่าร า การต่อเพลง บนัทึกโนต้ และพัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสม             

    ๓.พัฒนาคุณภาพทางดา้นวิชาชีพเฉพาะทางให้ไดม้าตรฐานดา้นวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม โดยการสง่เสริม สนับสนุนในการแขง่ขันดา้นวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

๔.พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ โดยการส่งเสรมิให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งการสนับสนุนใหค้รูมีวทิย

ฐานะที่สูงขึน้และสนับสนุนงานวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการ 

๕.พัฒนาระบบเทคโนโลยแีละส่ือสารการศกึษา โดยใชว้ิธกีารเรียนแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) โดยจัดการเรียนการสอนทางอเิล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่สูงขึ้น  

๖.พัฒนาความสามารถด้านภาษา และการส่ือสารต่างประเทศ เชน่ ภาษาจนี 

ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ทั้งครูและนักเรียน นักศึกษา 

 ๗.พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยใชแ้นวทางสหกจิศึกษา เพ่ือสรา้งเสรมิ

ประสบการณ์การเรียนรู้ และฝึกทักษะ แก่นักเรียน นักศึกษา ตามสถานประกอบการ

ภาครัฐ และเอกชน  

๘.จัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา โดยก าหนดให้มมีาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่

ชัดเจน  

 

 



๑๐ 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำฝ่ำยกจิกำรนักเรียน นักศกึษำ 

๑. พัฒนาและปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาให้มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และมี

จิตส านึกใน การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอ้ม โดยสร้างความสัมพันธ์และ

ร่วมมือกับชุนชนในการพัฒนาการศึกษา  

๒. จัดระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา ดูแลความประพฤตนิักเรียน ให้มคีวาม

ปลอดภัย ปลอดจากส่ิงเสพติดมอมเมา อบายมุข และส่ือ เพ่ือแกป้ัญหาด้านการเรยีน 

ดา้นการด าเนินชีวิต โดยการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุม มี

ผู้รับผิดชอบชัดเจน และจัดหาทุนการศึกษา การค าปรกึษา การเยีย่มเยือนบ้าน เช่น

โครงการพอ่คร-ูแมค่รู  

๓. สร้างความมวีินัยในตนเอง การรักษาเวลา การใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี

จิตอาสา จิตสาธารณะ ปลูกฝังแนวคิด รักสถาบัน มีทศันคตทิี่ดีตอ่สถาบัน โดยการจัด

โครงการส่งเสรมิให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยปฏบิัติตนตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ มีความซ่ือสัตยต์่อตนเองผู้อ่ืน ไดร้ับการอบรมพัฒนาจิตใจมีความ

เมตตากรุณาเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ และค่านิยมเบ้ืองต้นที่เปน็พ้ืนฐานของชีวติ 

  ๔. พัฒนานักเรียน นักศึกษาใหม้ีความสมบูรณท์ั้งร่างกายและจิตใจ ให้มี

สุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา โดยการจัดกจิกรรมการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการ 

ดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๕. สร้างความเข้าใจให้บุคลากร และชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา

ในโรงเรียนร่วมกัน โดยการเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมของวิทยาลัย เชน่   

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

กลยุทธ์ในกำรพัฒนำฝ่ำยอุดมศกึษำ 

๑. พัฒนาการเรียนการสอนให้มคีุณภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพ

ครูผู้สอน คณะศิลปศกึษา และคณะศลิปนาฏดุริยางค์ ใหม้ีมาตรฐาน           

๒. พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาชพีเฉพาะทางใหไ้ด้มาตรฐานดา้นวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม โดยการสง่เสริม สนับสนุนในการแขง่ขันดา้นวิชาการ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน ระดับอุดมศึกษาระหวา่งวทิยาลัย     

นาฏศิลปกาฬสินธุ์ และวทิยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เชน่ หลักสูตรประกาศนียบัตร      

วิชาชีพครู หลักสูตรศิลปนาฏดุริยางค์หลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสาน  

๔. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ โดยใชแ้นวทางสหกจิศึกษา เพ่ือสรา้งเสรมิ

ประสบการณ์การเรียนรู้ และฝึกทักษะ แก่นักเรียน นักศึกษา ตามสถานประกอบการ

ภาครัฐ และเอกชน  

๕. จัดระบบประกันคณุภาพการศึกษา โดยก าหนดให้มมีาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่

ชัดเจน  

๖. สร้างเครือข่าย ประสานงานและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น กลุม่ประเทศเพ่ือนบา้นในเขตลุม่แมน่้ าโขง โดยการท าสัญญาความ

ร่วมมือ (MOU) เพ่ือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงำนหลักในรอบปี ๒๕๕๕ –๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

งำนสี่ภำค ณ  โรงละครแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 

 

 

 

 
งานแสดงส่ีภาคจัดขึ้นที่โรงละครแหง่ชาติ กรุงเทพฯโดยมกีารแสดงจากทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย ซึ่งแสดงถงึศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับการด ารงชีวติ

ของคนในชุมชนและพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ สภาพภูมิประเทศและการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

จากบรรพบุรุษ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นทุกป ี

 

 



๑๔ 

งำนแสดงศลิปวัฒนธรรม ณ ประเทศลำว 

วันที่  ๒  พฤษภำคม  ๒๕๕๖ 

 
 

 
 

 

 

 
 

เป็นการร่วมมือกันระหวา่ง ไทย-ลาว ซึ่งมคีวามสัมพันธ์กนัมาอย่างยาวนานและ

ต่อเน่ืองมาหลายปี การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวถือเป็นการกระชับ

ความสัมพันธ์ใหม้ีมากขึ้นกวา่เดิมอีกด้วย และเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ลาวไมใ่ห้เลือนหายไปกับยุคโลกาภิวัฒน์ 

 

 



๑๕ 

งำนวันอนุรักษ์มรดกไทย 

วันที่  ๒  เมษำยน  ๒๕๕๖ 

 

 
 

งานวันอนุรักษ์มรดกไทย มีการจัดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแบนเวที

หลังจากที่นักเรียนไดศ้ึกษาเล่าเรียนหลักสูตรระยะสัน้แลว้ จัดขึน้ในวันที่  ๒ เมษายน ของ

ทุกป ี

 

 

 



๑๖ 

งำนสมมำน้ ำคืนเพ็ง เส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่  ๒  พฤศจิกำยน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
   

 
 

 

ชาวรอ้ยเอ็ดไดสื้บทอดขนบธรรมเนียมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรียกงานนีว้่า 

“งานคืนวันเพ็ง เส็งประทีป” เป็นงานพิธีที่เปน็เอกลักษณ์ของคนไทย และชาวต่างชาติต่าง

ก็รูจ้ักประเพณลีอยกระทงนี ้ซึ่งจัดขึน้ในวันเพ็ญเดือนสบิสองของทุกปี ดังเพลงลอย

กระทงที่นิยมร าวงในการต้อนรับแขกทั้งคนไทย แขกชาวต่างชาติและงานร่ืนเริงอ่ืนๆ 

 



๑๗ 

งำนโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำกำร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสรมิผู้เรียนใหม้ีความรู ้ความสามารถในด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ไทยให้มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ 

 

 



๑๘ 

งำนต้อนรับคณะลำวที่มำศกึษำดูงำนวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 
 

 

    
 

 

 
 

 

 

 
 การต้อนรับคณะคร-ูอาจารย์ที่มาจากประเทศลาวซึ่งมาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการเรียนการสอนดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ไทยซึ่งถือว่าเป็นการเช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาวให้กระชับแน่นแฟน้มากย่ิงขึ้นกวา่เดมิ 

 



๑๙ 

ร่วมถวำยควำมจงรักภักดีในงำนวันแม่แห่งชำติ ๑๒  สิงหำมหำรำชนิี 

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
    

 
 

             ร่วมงานวันแม่แหง่ชาติ ๑๒ สงิหามหาราชินี ณ สวนสมเด็จพระศรนีครนิทร์ 

ซึ่งเป็นการถวายความจงรักภักดแีด่พระบรมราชนิีนารถพรอ้มทั้งมกีารแสดงนาฏศิลป์บน

เวทีต่อสาธารณชนอกีดว้ย 

 
 

 

 



๒๐ 

งำนสืบศิลป์ถ่ินไทย ร่วมอนุรักษ์ภำษำไทยแห่งชำติ 

ณ วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 

 
 

 

 
 

 

 
 งานคืนศิลป์ถิน่ไทยเปน็งานแสดงเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมและอนรุักษ์ดนตรีการ

แสดงของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนานเท่านาน โดยลูกหลานนักเรียน และนักศึกษาใน

วิทยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด 

 



๒๑ 

โครงกำรจัดองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ด้ำนดนตรี-นำฏศิลป์ ในประเทศแถบลุ่มแมน่้ ำโขง ณ ประเทศกัมพูชำ 

วันที่ ๑๙-๒๑  สิงหำคม  ๒๕๕๖   

 

 

 
  

การเดนิทางไปเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมไทยในแถบลุม่แมน่้ าโขงในราชอาณาจักร

กัมพูชาโดยมกีารแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในด้านโขน นาฏศิลป์ ดนตรีไทยและ

กัมพูชา 



๒๒ 

งำนวันไหว้ครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

วันที่  ๖  มถิุนำยน  ๒๕๕๖ 

    

 

    
       

 พิธไีหว้ครูเป็นพธิีในการไหว้ครูและครอบครทูี่ปฏิบตัิและสืบทอดมาอยา่งยาวนาน

ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบนั โดยมีครูทีม่าจากกรุงเทพฯ ประกอบพธิีทั้งในดา้น

นาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย และมลีูกศิษยม์าประกอบพธิีในแตล่ะปีเป็นจ านวนมากทัง้

ในและนอกรัว้วทิยาลัย 



๒๓ 

งำนอบรมพัฒนำทักษะชวีิตต้ำนภยัยำเสพติดและเอดส์ 

วันที่  ๑๘  กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 

  

  

  

 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือใหน้ักเรียนไดต้ระหนักถึงโทษ

ของยาเสพติดและรูจ้ักวธิีการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

 



๒๔ 

งำนกีฬำภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๑ ธันวำคม  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 กิจกรรมกฬีาสีภายในวิทยาลัย สง่เสรมิให้นักเรียนไดรู้้จัก รู้แพ ้รู้ชนะ และรู้อภัย 

ให้เกดิความสามัคคีเปน็อันหนึ่งอันเดยีวกันรูจ้ักชว่ยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอ้ือเฟื้อ 

ต่อกัน  

 



๒๕ 

งำนประชุมผู้ปกครอง ประจ ำปกีำรศกึษำ ๒๕๕๕ 

 

 

 

 การจัดประชุมผู้ปกครองที่จัดขึ้นในแต่ละปนีัน้เป็นการแถลงนโยบายของผู้บรหิาร

วิทยาลัยต่อผู้ปกครองและเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์อันดรีะหวา่งครู กับนักเรียน  

ผู้ปกครองกับครู และผู้ปกครองกับนักเรียน เพ่ือรับทราบปญัหาการเรยีนการสอนและ

พฤติกรรมของนักเรยีนในวิทยาลัย พร้อมทัง้ยังรว่มมือกันแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นกับนักเรียน

และวทิยาลัยด้วย 



๒๖ 

กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำและเข้ำวัดฟังธรรมเทศนำ 

 

 

 

 คณะครูและนักเรียนรว่มกจิกรรมแห่เทียนเขา้พรรษาที่วัดเหนือ และฟังธรรม

เทศนา การอบรมสั่งสอนจากพระคุณเจ้า ซึง่เป็นการปลูกจิตส านกึที่ดีแก่เยาวชนไทยให้มี

ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สามารถน าไปปรับใชใ้นชวีิตประจ าวันได 

 



๒๗ 

กจิกรรมหน้ำเสำธงในตอนเช้ำ 

 

 

 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจะมีการบรรเลงดนตรีเพลงชาติไทยและ

หลังกจิกรรมหน้าเสาธงก็จะมกีารบรรเลงเป็นเพลงต่างๆ โดยวงดนตรีสากลและวงดนตรี

พ้ืนบ้าน ท าให้มคีวามต่ืนเต้นและน่าสนใจมากขึ้น 

 

 



๒๘ 

โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ระหว่ำงวันที่  ๑๔-๑๗ ตุลำคม   ๒๕๕๕ 

ณ  ที่พักทัศนำจรเชยีงใหม่    จังหวัดเชยีงใหม ่

 

 

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนา

บุคลากรในด้านการจดัการความรู้(KM), พีดีซเีอ(PDCA),จรรยาบรรณวิชาชีพครูและ

จรรยาบรรณอาจารย์,กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ และ การควบคมุ

ภายในความเสี่ยง  

 

 



๒๙ 

วันวิชำกำรสบืสำนงำนศลิป์ วิทยำลัยนำฏศลิปร้อยเอ็ด 

ร่วมกับส ำนักกำรสังคีต 

 

 

 

การสืบสานงานศิลปท์ีร่่วมกันระหว่างวทิยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและส านักการ

สังคีต เพ่ือเผยแพร่และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเทา่นาน โดยมี

คณะผู้บรหิารและครู-อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสนิธุ์มาร่วมในงานีด้ว้ย 

 

 



๓๐ 

โครงกำรอบรมบุคลำกรเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 

และวนิัยครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ปี ๒๕๕๖ ณ วทิยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 

 

การอบรมสัมมนา หอประชุมใหญ่วิทยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม

สัมมนาจากกลุ่มวทิยาลัย   นาฏศิลปภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสามวทิยาลัย  ซึ่งแสดง

ถึงศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 



๓๑ 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

สถิตขิ้อมูลบุคลำกรในวิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด  ป ี๒๕๕๖ 
ตาราง ๑ แสดงจ านวนบุคลากรวทิยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด แยกตามวุฒิการศกึษา  

         วุฒิการศกึษา 

          

        ต าแหน่ง 

ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ประกาศนี

บัตรบณัฑิต 

ปริญญา

ตร ี

ต่ ากว่า

ปริญญา

ตร ี

รวม 

ขา้ราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๒ 

- 

- 

- 

๑๙ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๑ 

๔๕ 

๓ 

- 

๖ 

- 

- 

๙ 

๙ 

๖๖ 

๓ 

     ๙ 

๑๖ 

รวม ๑ ๑๙ ๑ ๕๔ ๑๘ ๙๔ 

 

ตาราง ๒ แสดงจ านวนบุคลากรวทิยาลัยนาฏศลิปรอ้ยเอ็ด แยกตามวุฒิการศึกษาและเพศ 

    วุฒิการศกึษา 

     

 ต าแหน่ง 

ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ป.บณัฑติ ปริญญาตร ี

ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ขา้ราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

๙ 

- 

- 

- 

๑๐ 

- 

- 

- 

๑ 

- 

- 

๑ 

- 

- 

- 

- 

๒๒ 

๒ 

- 

๕ 

๒๓ 

๑ 

- 

๑ 

- 

- 

๗ 

๖ 

 

- 

- 

๒ 

๓ 

๓๓ 

๒ 

๗ 

๑๒ 

๓๓ 

๑ 

๒ 

๔ 

รวม ๑ - ๙ ๙ ๒ - ๒๙ ๒๕ ๑๓ ๕ ๕๔ ๔๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙๔ 

 

 



๓๓ 

สถติิจ ำนวนนักเรียน ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

             ตาราง  ๓  แสดงจ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

ช่วงชั้นที่ ๓     

ชัน้ต้นปีที่ ๑ ๓๒ ๔๘ ๘๐  

ชัน้ต้นปีที่ ๒ ๒๗ ๖๘ ๙๕  

ชัน้ต้นปีที ่๓ ๓๑ ๔๔ ๗๕  

รวม ๙๐ ๑๕๐ ๒๕๐  

ช่วงชั้นที่ ๔     

ปวช. ๑ ๓๔ ๔๒ ๗๖  

ปวช. ๒ ๓๔ ๓๖ ๗๐  

ปวช. ๓ ๒๙ ๒๘ ๕๗  

รวม ๙๗ ๑๐๖ ๒๐๓  

อุดมศกึษำ     

ปรญิญาตรีปีที่ ๑ ๒๐ ๑๒ ๓๔  

ปรญิญาตรีปีที่ ๒ ๗ ๖ ๑๓  

ปรญิญาตรีปีที่ ๓ ๑๕ ๕ ๒๐  

ปรญิญาตรีปีที่ ๔ ๙ ๑ ๑๐  

ปรญิญาตรีปีที่ ๕ ๖ ๒ ๘  

รวม ๕๗ ๒๖ ๘๕  

รวมทั้งส้ิน ๒๔๔ ๒๘๒ ๕๓๘  

                  



๓๔ 

    ตาราง   ๔   แสดงจ านวนนักเรยีน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

ช่วงชั้นที่ ๓     

ชัน้ต้นปีที่ ๑ ๓๗ ๔๖ ๘๓  

ชัน้ต้นปีที่ ๒ ๒๓ ๔๐ ๖๓  

ชัน้ต้นปีที ่๓ ๒๔ ๖๔ ๘๘  

รวม ๘๔ ๑๕๐ ๒๓๔  

ช่วงชั้นที่ ๔     

ปวช. ๑ ๕๔ ๖๐ ๑๑๔  

ปวช. ๒ ๒๘ ๔๑ ๖๙  

ปวช. ๓ ๒๖ ๓๗ ๖๓  

รวม ๑๐๘ ๑๓๘ ๒๔๖  

อุดมศกึษำ     

ปริญญาตรีปีที ่๑ ๑๐ ๑๗ ๒๗  

ปริญญาตรีปีที ่๒ ๒๐ ๑๒ ๓๔  

ปริญญาตรีปีที ่๓ ๗ ๖ ๑๓  

ปริญญาตรีปีที ่๔ ๑๕ ๕ ๒๐  

ปริญญาตรีปีที ่๕ ๙ ๑ ๑๐  

รวม ๖๑ ๔๑ ๑๐๔  

รวมทั้งสิน้ ๒๕๓ ๓๒๙ ๕๘๔  

                    

 



๓๕ 

ตาราง ๕   แสดงจ านวนนักเรียน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๑ ๔๓ ๕๘ ๑๐๑  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๒ ๒๖ ๓๙ ๖๕  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่๓ ๑๙ ๓๙ ๕๘  

รวม ๘๘ ๑๓๖ ๒๒๔  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๔ ๕๖ ๗๕ ๑๓๑  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๕ ๒๖ ๓๙ ๖๕  

ชัน้  ปวช. ๓ ๒๗ ๓๔ ๖๑  

รวม ๑๐๙ ๑๔๘ ๒๕๗  

รวมระดับพื้นฐำน ๑๙๗ ๒๘๔ ๔๘๑  

ระดับอุดมศึกษำ     

ปริญญาตรีปีที ่๑ ๓๕ ๑๓ ๔๘  

ปริญญาตรีปีที ่๒ ๑๓ ๖ ๑๙  

ปริญญาตรีปีที ่๓ ๑๗ ๙ ๒๖  

ปริญญาตรีปีที ่๔ ๓ ๖ ๙  

ปริญญาตรีปีที ่๕ ๔ ๑๒ ๑๖  

รวม ๗๒ ๔๖ ๑๑๘  

รวมทั้งสิน้ ๒๖๙ ๓๓๐ ๕๙๙  

                                                                         ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๔ 

             



๓๖ 

            ตาราง ๖   แสดงจ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ๔๐ ๖๔ ๑๐๔  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๒ ๓๕ ๕๒ ๘๗  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่๓ ๒๔ ๔๐ ๖๔  

รวม ๙๙ ๑๕๖ ๒๕๕  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๔ ๖๘ ๘๔ ๑๕๒  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๕ ๔๕ ๗๐ ๑๑๕  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๖ ๔๒ ๔๑ ๘๓  

รวม ๑๕๕ ๑๙๕ ๓๕๐  

รวมระดับพื้นฐำน ๒๕๔ ๓๔๓ ๖๐๕  

ระดับอุดมศึกษำ     

ปริญญาตรีปีที ่๑ ๓๕ ๑๖ ๕๑  

ปริญญาตรีปีที ่๒ ๓๕ ๑๓ ๔๘  

ปริญญาตรีปีที ่๓ ๑๓ ๖ ๑๙  

ปริญญาตรีปีที ่๔ ๑๗ ๙ ๒๖  

ปริญญาตรีปีที ่๕ ๓ ๖ ๙  

รวมระดับอุดมศึกษำ ๑๐๓ ๕๐ ๑๕๓  

รวมทั้งสิน้ ๓๕๗ ๓๙๓ ๗๕๘  

                                                          ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 



๓๗ 

ตาราง ๖   แสดงจ านวนนักเรียน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๖ 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๑ ๔๔ ๕๒ ๙๖  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๒ ๓๑ ๔๗ ๗๘  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่๓ ๒๖ ๕๔ ๘๐  

รวม ๑๐๑ ๑๕๓ ๒๕๔  

ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๔ ๘๒ ๖๖ ๑๔๘  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๕ ๔๑ ๖๔ ๑๐๕  

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ ๖ ๔๓ ๕๑ ๙๔  

รวม ๑๖๖ ๑๘๑ ๓๔๗  

รวมระดับพื้นฐำน ๒๖๗ ๓๓๔ ๖๐๑  

ระดับอุดมศึกษำ     

ปริญญาตรีปีที ่๑ ๔๖ ๑๕ ๖๑  

ปริญญาตรีปีที ่๒ ๓๐ ๑๕ ๔๕  

ปริญญาตรีปีที ่๓ ๒๖ ๑๐ ๓๖  

ปริญญาตรีปีที ่๔ ๑๓ ๕ ๑๘  

ปริญญาตรีปีที ่๕ ๗ ๖ ๑๓  

รวม ๑๒๒ ๕๑ ๑๗๓  

รวมทั้งสิน้ ๓๘๙ ๓๘๕ ๗๗๔  

                                                                        ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

 



๓๘ 

สถตินิักเรียน-นักศกึษำ ปี๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

  

ที่ปรึกษำ 

๑.นายจิรพจน ์  จึงบรรเจิดศักดิ์               ผูอ้ านวยการวิทยาลัยนาฏศลิปร้อยเอ็ด 

๒.นายอุกฤษณ์   พานิชกิจ     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

๓.นางธัญญลักษณ์   อุบลเลิศ     รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

๔.นายปรเมศวร ์  โพธิ์คล้าย     รองผู้อ านวยการฝ่ายอุดมศกึษา 

๕.นายพัลลภ   เพียรชนะ              รองผูอ้ านวยการฝา่ยบริหาร 

๖.นางศิราภรณ์   ลินดาพรประเสริฐ      รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

๗.นางนพสร   พวงทวี      หัวหนา้ส านักงานผูอ้ านวยการ 

๘.นายศุภวัฒน์   ยามสุข     หัวหนา้ภาควิชาดุริยางคศลิป์ 

๙.นายณัฐวุฒิ   ภูมพิันธุ์      หัวหนา้ภาควิชาศกึษาทั่วไป 

๑๐.นายยุทธนา   ธนาคาร     หัวหนา้ภาควิชานาฏศลิป์ไทย 

คณะผู้จัดท ำ 

๑.นายสรายุทธ   จันทรสมบัติ      หัวหน้าส านักงานฝ่ายบริหาร 

๒.นางธิดาวรรณ   ไพรพฤกษ์      หัวหน้าส านักงานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

๓.นายวิชัย   ดว้งปลี       หัวหน้าส านักงานฝ่ายอุดมศกึษา 

๔.นางณภัชนันท์   เชิงสะอาด                  หัวหนา้งานบุคลากร 

๕.นายรัตนศักดิ์   สมนสิงห์                     งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๖.นางพูนทรัพย์   ชัยตระกูล                    หัวหน้าส านักงานฝา่ยกิจการนักเรียน 

๗.นางสุกัลยา   ไพบูลย์                         หัวหนา้งานประกันคุณภาพการศกึษา 

๘.นางสาวนันทวัน   พนมเขต                  งานประกันคุณภาพการศกึษา 

๙.นางสาวอัญชลี   สนิสวาท                    หัวหน้าส านักงานฝา่ยวิชาการ 

๑๐.นางจันทมณี   พิมพ์สงิห ์                   งานทะเบียน 

๑๑.นางเพชร   ค าแหง                           หัวหนา้ส านักงานภาควิชาศกึษาทั่วไป 

๑๒.นางนจิวรรณ   ขุนเณร                      หัวหนา้ส านักงานภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

๑๓.นายจิรวัฒน์   ศรีนุเสน                      หัวหน้าส านักงานภาควิชาดุริยางคศิลป์ 

๑๔. นางเบญจทิพย์   บุตดีวงศ ์                งานประชาสัมพันธ์ 

คณะผู้จัดท ำ 

 


