
 



ค ำน ำ 

  แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) นี้ ได้น ากรอบทิศทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในระยะเวลา 5 ปี มาเป็น
แม่แบบของวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ที่ บุคลากร/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันคิดและจัดท าขึ้นจากนั้นจึงน าผลที่ได้มา
ก าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ ก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ท าการประเมินศักยภาพขององค์กรต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis พร้อมทั้งได้ก าหนดระบบวัดผลโดยใช้ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย มาเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแนวทางให้บุคลากรได้
น าสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ระดับพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) นี้ จะน าพาวิทยาลัยฯ
ไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องให้มีความหลากหลาย  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต  ด้วยสาเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ให้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
 การพัฒนาองค์กร  เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์  ได้ด าเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่  27  พฤษภาคม  2518  โดยนาย
สุรินทร์   มาศดิตถ์   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยให้ความเห็นว่า  
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย  มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  สมควรที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและควรขยายการศึก ษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์  นาฎศิลปไทยและพ้ืนเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2521  โดยนายเดโช  สวนานนท์  อธิบดีกรม
ศิลปากรในขณะนั้นได้อนุมัติให้เปิด  “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช”  ในปีการศึกษา  2521  เปิดท าการ
สอนวันแรกในวันที่  22  พฤษภาคม  2521 ซึ่งต้องอาศัยอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  และอาคารพิพิธภัณฑ์ของ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างจนสามารถเข้าไปท าการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ณ  บริเวณวัดโพธิ์  ( ร้าง )  หมู่ที่  11  ต าบล
ท่าเรือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2523  

มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1.  เพ่ือกระจายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์ไทยให้แพร่หลาย
ทั่วภาคใต้ 

2.  เพ่ือส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะพ้ืนเมืองอันมีค่าของภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง เพลงบอก  
กาหลอ เป็นต้น 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ 
ตลอดจนศิลปะพ้ืนเมืองภาคใต้ที่ถูกต้อง  และเกิดความรักความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 

4.  เพ่ือผลิตศิลปิน  บุคลากรทางด้านศิลปะและครูสอนศิลปะให้มีปริมาณเพียงพอ 
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5.  เพ่ือให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ ในการอนุรักษ์ สืบทอด และให้บริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภาคใต้ 

 
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. 2538  ให้กรม

ศิลปากรแบ่งส่วนราชการใหม่  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากรจากกองศิลปศึกษาเป็นสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  จากนั้นในปี  พ.ศ.  
2544  สถาบันนาฏดุ ริ ยางคศิลป์ ได้ เปลี่ ยนแปลงมาเป็นสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์   กรมศิลปากร  
กระทรวงศกึษาธิการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545และได้
โอนกรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยมีอ านาจหน้าที ่

1. จัดการศึกษาด้านช่างศิลป์  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ทั้งไทยและสากล และศิลปวัฒนธรรม 
ในระดับปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญา 

2. จัดการอบรม  วิจัย ส่งเสริมวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูง  และให้บริการทางวิชาการด้านช่างศิลป์   
ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล 

3. ท านุบ ารุง  รักษา  ฟ้ืนฟู  และให้การศึกษาค้นคว้า  ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์  นาฏศิลป์   
ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล  รวมทั้งการจัดการแสดงอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

4. ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
การพัฒนาองค์กร “วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช” ให้เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

นั้น จ าเป็นต้องก าหนดแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบทบัญญัติของการศึกษาแห่งชาติ 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ โดยที่ทุกฝ่ายในองค์กรต้องให้ความร่วมมือและหา
วิธีการที่เหมาะสมมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้องค์กรด าเนินการไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้  มีแนวทางการพัฒนาองค์กรโดยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อบริบทของสังคมอันจะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระทรวงวัฒนธรรม  
โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการ และกิจกรรม ที่
จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด สามารถติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
มุ่งเน้นให้แผนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามกรอบกฎหมายในระบบการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่  ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  
 1  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์   ดุริยางคศิลป์   คีตศิลป์   ทั้ งระดับพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา  ที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานชาติ 
 2  ส่งเสริม  สนับสนุน  การสร้างงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ด้านศิลปะการแสดงภาคใต้ 
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 3  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ 
คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 4  สืบสาน  อนุรักษ์  สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
 
ภำรกิจของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาทหน้าที่ 
อ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้
สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง 
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ท าการสอน ท าการแสดง ท าการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม   สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ ารุง 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น 

วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลำกรเฉพำะสำขำต่ำงๆได้รับใช้
สังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ 

1 เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์  ดนตรี  คีตศิลป์ ระดับผู้ปฏิบัติ 
2 เป็นครูระดับช านาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้ 
3 เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะเป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ 

ผลลัพท์ต่อสังคมในกำรผลิตผู้ส ำเร็จทำงกำรศึกษำ 
1 บ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ 
2 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์อันเป็น 

เอกลักษณข์องชาติไทย  เพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
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บทที่ 2 
บริบทและกำรวิเครำะห์สถำณกำรณ์ (Context & SWOT Analysis) 

วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับพ้ืนฐาน (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ซึ่งได้น าเสนอไว้ในบทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 บริบทที่เกี่ยวข้อง 

บริบทที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบ
ทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560 – 2579) มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : NQF (National 
Qualification Framework) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF : HEd) ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
และนโยบายในการบริหารวิทยาลัยของผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยสรุปสาระส าคัญของ
บริบทดังกล่าว ดังนี้ 

 1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐบาลและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ใน

การพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
และประชาชน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติ และศักดิ์ศรี  

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินงานสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้าแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึง  
การปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณา
การข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ
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การด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่ 

 1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติมีจิตส านึก 
รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและ 
ศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลัก 
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจใน ความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักการค าสอนซึ่งเป็น
แก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน 
             1.2 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่า 
ให้สูงขึ้น กรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่ 

  1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์
และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
 1.3 ยุทธศำสตร์ชำติกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้าหมายในการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” กรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ได้แก่ 
  1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ  เรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
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และในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

  2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนา
ทักษะความสามารถ การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้าน  ภาษา ศิลปะ 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้ อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

  3) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะ
ทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

  4) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “คร ูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถ
สูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพการสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  5) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้น
ต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อ  
การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา 
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่
ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 6) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด 
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การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต 
มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน
ให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
การเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

  7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

  8) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  9) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 1.4 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายโดยเน้นการตอบ
โจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของ
ประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การก าหนดให้ภาคการเกษตร
และครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์ความเจริญเพ่ือให้เกิด
การสร้างงานในพ้ืนที่เพ่ือพลิกฟ้ืนโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยง
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ
แนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่ 
  1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
นวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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 2) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนัก  
ในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความส าคัญ
กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุด
ร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึง
เชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันกับประเทศไทย 
  

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ได้ 

คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและบ าเพ็ญประโยชน์  
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย  
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด าเนินงานสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีความเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา ทั้งนี้ การด าเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือปรับเปลี่ยน
ให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 2) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิต
ส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 3) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 4 ) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทาง
สังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายที่ 4  คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น และเป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน โดยมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาค
ส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 5) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน  
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา 
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  2) เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึก
ก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 3) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความเป็นเอกภาพ กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่ง
สอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน และเป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) 
การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2) การส่งเสริมความ
ร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล 
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
2) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 3) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 4) 
เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่
ประชาชน กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชสอดคล้องกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวน
การด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม  
เกิดความคุ้มค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศำสตร์ 8 ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของ
สาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 2) เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) เพ่ือบูรณา
การระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชสอดคล้องกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป้าหมายที่ 2 
เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) 
เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม โดย ลงทุนวิจัยและ
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พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ 
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ โดยอาศัยการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา 
สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้
และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาดและรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือใช้
ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ท าให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 2) เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 3) เ พ่ือ
เพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ 
รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) กรอบแนวทางส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทั้งในทุกระดับ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร้างความมั่นคง 2) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
โดยการปรับกลไกภายในประเทศให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านและทุก
ระดับอย่างมีบูรณาการบนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประทศ 

 3. กรอบทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน”  
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมระยะ 20 ปี จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมตระหนักต่อสถำบันหลักของชำติ และพัฒนำกลไกในกำรอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
คือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินงานตามพระราชด าริ และส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขึ้น
ทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสำหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ มี
กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลส าคัญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปิน เพ่ือการสร้างงาน และสร้างรายได้ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการน าทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภำพลักษณ์ไทยในเวทีโลก มีกรอบ
แนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ 
ทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ผลิตสื่อเผยแพร่ และส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล โดย
ด าเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และนานาชาติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และควำมเป็นไทย มีกรอบแนวทางส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส่งเสริม 
การรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก และเยาวชน ส่งเสริม 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริหำรจัดกำรควำมรู้ และ
สร้ำงนวัตกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการบริการ
การเรยีนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการความรู้ และการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคมในมิติวัฒนธรรม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำกลไกและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพ และบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 
4. นโยบำยรัฐบำล  

 จากค าแถลงนโยบาลรัฐบาล โดยการน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่  12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการบริหารประเทศ 11 ข้อ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชได้ด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 

4.1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
     สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่ง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
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            4.4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาชาติ 
รัฐบาลจึงมีแนวทางในเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้ 
  - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทย  
  - มุ่งปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
  - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู   
  - อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้ง     ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม  
  - สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล     
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน    
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
  - ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ        
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

 4.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ และ
นวัตกรรม 

 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิต และ
บริการที่ทันสมัย โดยมีแนวทางที่ส าคัญ อาทิ   

  - สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์   

  - ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนา  
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด   

  - ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ   
  - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ

พัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม     

 4.10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณและอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค      
ต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
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กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายด้านนี้ ซึ่งมีแนวทางด าเนินงานโดยสาระส าคัญ อาทิ  

  - ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น  

 - กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและ
สะดวกและเน้นปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวัน
เป็นส าคัญ 

 - ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกและพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีป ระสิทธิภาพ        
และมีระบบบูรณาการ 

 - เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน          
การแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล             
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

 - ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  

  
5. นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 

 ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย        
หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ที่มี
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได ้ 

 ทั้งนี้ ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 
“ประเทศไทย 1.0” การด ารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็น
ต้น  “ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิต
และขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น  “ประเทศไทย 
3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า 
รถยนต์ กลั่นน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยัง
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างประเทศเพราะ ประเทศไทย 3.0 
ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ ปานกลางเท่านั้น ไม่สามารถขยับหนีไปจากจุด
นี้ได้ซักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 – 8 % ต่อปี 
แต่หลังจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 – 4 % ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้น 
ยังมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งท าให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ 
เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก ประเทศไทย 3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้
ได้ใน 3 - 5 ปีนี้ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ก าหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผล
การพัฒนาภายใน 5 - 6 ปีนี้คล้ายๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น 
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สหรัฐอเมริกา  “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือ
ประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” 

 ลักษณะของประเทศไทย 4.0 จึงเป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ 
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น  Smart 
Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง มูลค่า
ค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่างๆ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง 

 การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้ว ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้          
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์     
โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส  อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

 โดยสรุปองค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ 
  - เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกร 
เป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 
  - เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันสู่การเป็น    
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
  - เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ า สู่ High Value Services 
  - เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เป้าหมายที่ได้
จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศท่ีมี
รายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้  
 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการศึกษาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 หากพิจารณาย้อนให้เห็นพัฒนาการทาง
การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจการศึกษา 4.0 จะพบว่าการศึกษาไทยมีล าดับขั้นตอนที่ผ่านมา ดังนี้ 
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  - กำรศึกษำ 1.0 คือ การจัดการศึกษาที่การสอนแบบครูเป็นผู้ให้นักเรียนเป็นผู้รับเน้นการท่องจ า
ต าราและท าแบบฝึกหัดตามต ารา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน (ถือเป็นยุคที่
เรียนรู้จากครูอาจารย์) 
  - กำรศึกษำ 2.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอน           
ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแห่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งเรียนรู้       
ของผู้เรียน (ถือเป็นยุคที่ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง) 
  - กำรศึกษำ 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่      
โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) ให้ผู้เรียน
ปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้) 
  - กำรศึกษำ 4.0 คือ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ เรียนที่เปลี่ยนไป 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมเองได้) 
 เส้นทางสู่การศึกษาไทย 4.0 เพ่ือให้ก้าวไปสู่การศึกษาไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งเสริม
สนับสนุนโครงการส าคัญ ได้แก่ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและส่งเสริมผู้
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขา  การจัดการ
เรียน การสอน STEM ศึกษา และความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ” 
 

 6. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจะต้องเป็น
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับปวงชน  โดยยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบและมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึกษาจัดตั้งเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอ านาจ
หน้าที่ก ากับดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการและนโยบายการจัดการ
การศึกษา แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอ านาจและให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษาท า
หน้าที่ก ากับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา 
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 7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ   

  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
  จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ   
  การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 ประการ      
(เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพของสังคมประเทศและของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้   
ตามความถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว    
และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
        กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

        (1)  การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาเพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว ในการบริหารจัดการ        
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การก ากับและการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถ และการแบ่งบทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 

      (2)  สถานศึกษาที่มีสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ จะมีอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ดังนี้  

 - การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา เป็นอ านาจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
สถานศึกษา (Owner) หากกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 

 - การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
สถานศึกษา    หากผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายกรรมการสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 

 - การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา หากครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องรับผิดชอบ  

      (3)  สถานศึกษามีหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาที่บูรณา
การและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล การก าหนดนโยบายและแผน การก ากับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนของ
หน่วยงานส่วนกลางและ    ส่วนภูมิภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งฝ่ายผู้จัดการศึกษาและ
ผู้รับบริการการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการท างานของกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
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  หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก

ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน
และผู้ที่อยู่ในวัยก าลังแรงงาน 

 ครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐานหลักสูตร 
2) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ          

ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
3) การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบ

สัญญาจ้างและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ ากว่าการเป็นข้าราชการ 
4) การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือก      

โดยกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา หากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการด ารงต าแหน่งหรือมิได้อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้
กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม 

5) ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสามารถทดสอบวัดและประเมินทักษะ 
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับท่ีสูงขึ้น 

6) เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
ตามผลงานและความสามารถและมีระบบสัญญาจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ ซึ่ง
มิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถเลือกครูที่เก่งเข้ามาสอน หรือเลือกผู้บริหารที่มี
ความสามารถเข้ามาบริหารระบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 

7) ปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษาไปสู่ด้านอุปสงค์  หรือ
ตัวผู้เรียน เพ่ือให้รัฐมีเครื่องมือทางการเงินในการก ากับบทบาท ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินผ่านด้านอุปทาน 

8) ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าบริการและ     
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนที่ให้กับผู้ เรียน ซึ่งเกินกว่าคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียน 
(ผู้ปกครอง) มีส่วนร่วมระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) 

 
 ยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 

1) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1) เพ่ือเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม 
ปลอดภัย และสมานฉันท์ 3) เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้ง การยอมรับและ 
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล) 
และส่งเสริมกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ ความต้องการของชุมชนและพื้นที่ 5) เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ และภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น มีกรอบแนวทาง
ส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่งสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ 
เป้าหมายที่ 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป้าหมายที่ 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 3.2) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) 
สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ การศึกษาให้กับผู้เรียนในพ้ืนที่  3) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือส่งเสริมสน ับสน ุนการจัด การศึกษาและการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย จ าแนก
ตามระดับและประเภทการศึกษา 5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในเขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ 
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถ่ิน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 1) เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 2) เพ่ือยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยท างาน และเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 3) เพ่ือ
พ ัฒนาฝ ีม ือแรงงานระด ับส ูงและผู ้ม ีความสามารถพ ิเศษหร ือความเชี ่ยวชาญ เฉพาะด ้านในภาคการศ ึกษา การ
ว ิจ ัย การผล ิตและการพ ัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 4)  เพ่ือปรับทิศทางการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา
และบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  5) เพ่ือข ับเคลื ่อนประเทศด ้วยการว ิจ ัยและนว ัตกรรมที่สร ้างผลผล ิต
และม ูลค ่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 6) เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่า ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่งสอดคล้องกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป้าหมายที่ 2) สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน เป้าหมายที่ 3) การ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยมีความ
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สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 3.1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ 6) ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวใน
สถานศึกษา เพื่อสร้างทางเลือกใน การตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัด
และสนใจ 7) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน  แนวทางการพัฒนา 3.2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความ
เชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ทีม่ีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล  7) พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 แนวทางการพัฒนา 3.3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 3) ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านการ
วิจัย 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 2) เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย และกลุ่มผู้เรียนปกติและผู้ที่มี ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3) เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 4) เพ่ือผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภท
การศึกษาให้เป็นครูที่มี คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีกรอบแนวทาง
ส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่งสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
คือ เป้าหมายที่ 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  เป้าหมายที่ 4 ) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม 
และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  เป้าหมายที่ 7) 
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน โดยมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนา ๓.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำพ และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ  มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ ๑) เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่อง
ทางการเรียนรู้  ๒) เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาใน รูปแบบที่
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทัดเทียมกัน ๓) เพ่ือให้มี
ระบบฐานข้อมูลกลางรายบุคคลทุกช่วงวัยที่เชื่อมโยงกันได้ และสามารถ แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕) เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตามและประเมินผล มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
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นครศรีธรรมราชซึ่งสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) เพ่ิมโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ๓.๓ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึง
ได้  ๓.๓) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2) เพ่ือสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3) เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  4) เพ่ือสร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชนใน
การน าองค์ความรู้ ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่งสอดคล้องกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) 
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 2) เพ่ือให้รัฐสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียนทุกระดับและประเ ภท
การศึกษา ๓) เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและความรับผิดชอบร่วมกัน 4) เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
การส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 5) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่แสดง ความรับผิดรับชอบต่อผู้เรียน (Accountability) และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการส่งเสริมและ
ก ากับติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา และการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ 6) เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ การศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle) 
ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ๗) เพ่ือให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงกับ ความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่งสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 5) 
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓ .2 )  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ ๔) ส่งเสริมการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
วางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไป ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
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 8. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
 อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ  คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญา
ธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ 
โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์และหลักการ ในการจัดการศึกษาดังกล่าว สภาการศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน
และ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่งคนดี               
และมีควำมสุข 

 เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข  

ตัวบ่งชี้  
1.1) ก าลังกาย ก าลังใจที่สมบูรณ์  

1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย  

1.2) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  
1.2.2 คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม  

1.3) ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว  
1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลกรวมทั้งมีความสามารถในการใช้

แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

1.4) ทักษะทางสังคม  
1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถ 

ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี  
1.5) คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

1.5.1 คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต  
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นคน

ไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทยและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็น
อาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก 
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มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรบริหำรโดยใช้
สถำนศึกษำเป็นฐำน 

การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้            
จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการและมีความสุขในการเรียนรู้  ครู คณาจารย์ รู้จักผู้เรียน            
เป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย  จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
สร้างสรรค์ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึ้นอยู่กับ  1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 
ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน และ 2. ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหาร
จัดการและหลักธรรมาภิบาล  

ตัวบ่งช้ี  
2.1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบสอดคล้อง         
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง  
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคาร  สถานที่มี          

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
2.2) มีการพัฒนาผู้บริหาร คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

2.2.1 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง      เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.2.2 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ท างาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงาน และอัตราความผิดทางวินัยลดลง  

2.2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตาม     
การด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา และติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่ง
สมองค์ความรู้ที่หลายหลาย  

2.3) มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
2.3.1 องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น  สภาพปัญหา

และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน  
2.3.2 ผู้รับบริการ/ผู้ เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาของ

สถานศึกษา  
2.3.3 มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา          

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

มำตรฐำนที ่3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้ กำรสร้ำงวิถีกำรเรียนรู้ และแหล่ง      
กำรเรียนรู้ให้เข้มแข็ง 

การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้  
การส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมจะน ามาซึ่งการ
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พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ  

ตัวบ่งช้ี  
3.1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/

สังคมแห่งความรู้  
3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกระดับ ร่วมจัด

ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน 
เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.1.2 ชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุขและมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

3.2) การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้  
3.2.1 ศึกษาวิจัย ส ารวจ จัดหาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ภูมิปัญญา   

และอ่ืนๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพ่ือให้คนไทย
สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง  

3.2.3 ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ  
3.3) การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม  

3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่าง
สมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็กปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการ
พัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได้และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2561 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
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1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
แก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความ

มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 
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(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม  
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์  นวัตกรรม

หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ  ของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี การบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ  ต่างประเทศ และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย  
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน า ไปสู่การสืบสาน การ

สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย  และต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม  ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
(5.1) สถาบันอดุมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมี      
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ                   
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
9. กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ :  National Qualifications Framework (Thailand (NQF)) 

 กลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
National Qualifications Framework (Thailand (NQF)) โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
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ประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิด
ส าคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและยังเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิอีกด้วย จึงมีการ
ก าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นโดยมีสาระส าคัญ ดังภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 
 
                                                                                                         

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                           

      
 

     ระดับสถาบัน 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  : National Qualifications 
Framework (Thailand (NQF)) 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
TQF.for H.Ed 

 

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ 
ในแต่ระดับคุณวุฒิ (มคอ.๑) 

 

การจัดท ารายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หรอืกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(กรณียงัไม่มี มคอ.1) 
 
 

การจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) และ 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิระดับชาติ 
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10. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education, TQF : HEd) 

 

           กรอบคุณวุฒิระดับชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              สอศ. 
 
 
                                                                                                           ระดับสถาบัน 

กรอบคุณวุฒิแห่งชำต ิ : National Qualifications 
Framework (Thailand (NQF)) 

 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษาแห่งชาติ 
TQF.for V.ED 

กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาแตล่ะระดับ (๔ ระดับ) 

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับ..... สาขาวิชา..... (คอศ.๑) 

หลักสูตร (ฐานสมรรถนะ) 
ระดับ..... สาขาวิชา..... (คอศ.๒) 

 

             กรอบคุณวุฒิระดับชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                             

            สพฐ.                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 ระดับสถานศึกษา 

กรอบคุณวุฒิแห่งชำต ิ : : National Qualifications 
Framework (Thailand (NQF)) 

 

 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ 
TQF.for Basic Education 

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ ปฐมวัย ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กรอบคุณวุฒิกับรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับ ปฐมวัน ประถม มธัยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวยั ประถม 
มัธยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/
สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันใน
การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานก ากับและ
ส่งเสริมการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้น (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตที่
ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้
ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 
 
1. หลักกำรส ำคัญของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

1.1 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
ก าหนด    ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต 
1.3 มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้

ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน 
1.4 เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/

มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงม ี

1.5 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้                 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้            
ตามท่ีมุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง 

1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
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2.1 เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการน าไปเป็น
หลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 
ที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา          
การจัดการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัด
และการประเมินผลนักศึกษา 

2.3 เพ่ือเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือบุคคลจะได้มีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถเทียบเคียง   
กับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้ 

2.4 เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกันคุณภาพ           
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอก
เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 

2.5 เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
ความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการท างาน รวมทั้ง
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี 

2.6 เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ           
ในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและการรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

2.7 เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา 
2.8 เพ่ือน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มี          

ความเข้มแข็ง 
 
3. โครงสร้ำงและองค์ประกอบของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

3.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการและความซับซ้อนของการเรียนรู้ที่

คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรก
เข้าหลังจากส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย เพราะเป็นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถที่ส าคัญในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับท่ี 4 ปริญญาโท 
ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 
 
3.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น        

ในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดผล     
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทาง
ค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการน าเสนอข้อมูล            
การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4) ด้ านทั กษะความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งบุ คคลและความรั บผิดชอบ ( Interpersonal Skills and 
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง อาทิ การเต้นร า ดนตรี             
การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึ งต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้           
ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็น      
ที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุก
คนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะและความรู้จะ
เป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิ
หนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าด้วย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคนแม้ว่าบางสาขา/สาขาวิชา นักศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชีและนักกฎหมาย เป็นต้น 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่
เรียนซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษาทุก
คนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่
ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความ
ช านาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ อาทิ นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความ
ช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของแต่ละระดับคุณวุฒิ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเข้า (ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มีแนวคิดพ้ืนฐานว่านักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มี พ้ืนฐานความรู้  และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนบางคน
อาจมีพ้ืนความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้มั่นใจว่า
นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นทางภาษาทักษะทางการเรียนและพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ส าเร็จ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระดับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ ดังนี้ 

ระดับที่ 2 ปริญญำตรี 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน 

ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก เป็นต้น 

2) ด้านความรู้ 
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้น
การปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง  

ข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา และงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ 
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ า และหาแนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถ
แสดงออก  ซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถศึกษาและ            
ท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง           
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ           
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้      
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคล       
ที่แตกต่างกันได ้
 
5. ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ 

จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิในข้อ 3 จะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ     
ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 

 
1. หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 2 ปริญญำตรี 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชา    
อย่างกว้างๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด นักศึกษาควร
ตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานส าหรับการ
เข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นหลักสูตรจะต้อง
พัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืนฐานความรู้
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีและการวิจัยที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 
 
6. จ ำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลำในกำรศึกษำ 

ระบบหน่วยกิตเป็นระบบที่ใช้เพ่ืออธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับในการศึกษา         
แต่ละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาต่างกันแม้ใน
ระดับเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ อาทิ ระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี 
ขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังและระดับความซับซ้อนของสาขาวิชานั้นๆ (จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลา
ในการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร) 
 
7. กำรก ำหนดชื่อคุณวุฒ ิ

ชื่อคุณวุฒิที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับแสดงถึง 
1) ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของการเรียนรู้ 
2) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) อาทิ สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปะศาสตร์จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า  

“ศิลปศาสตร์บัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป 
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3) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่
เท่ากันสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือหลายสาขาวิชาร่วมกันเป็นสหวิทยาการ อาทิ 
สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อใน
ระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะส าหรับสาขาวิชาสิ่งส าคัญ คือ การก าหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ 
ต้องเป็นมาตรฐานสากล ถูกต้องแม่นย า หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
8. กำรเทียบโอนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ 

นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว่ามีความรู้ ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได้กับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษา หรือประสงค์จะศึกษาควรได้รับการประเมิน เพ่ือการเทียบ
โอนความรู้หรือประสบการณ์ที่มีเพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้ว 
การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และเรื่องข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 
9. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 

ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระดับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 

1. ระดับท่ี 2 ปริญญำตรี  
    ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้ 
1) ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎี

และหลักการที่เกี่ยวข้อง 
2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์      
3) จากความเข้าใจที่ลึกซ้ึงของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยค าแนะน าแต่เพียง

เล็กน้อย 
4) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่ม
ต่างๆ 

5) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญ คือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

6) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งส าคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์และประเมิน
ความส าคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา 

 
 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการ
แสดงออก ซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 

2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตน
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ 

3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับ
ข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 

4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่
เสมอ 

5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
 
10. กำรทวนสอบมำตรฐำน 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมิน
ภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมีลักษณะกว้างๆ และจะต้องแปล
ความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วยการทวนสอบ 
หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ 
ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบ
มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จนั้น คือ ต้องมีการ
ทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได ้

กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมิน
หลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอกและการ
รายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตการทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด าเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆที่มีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ
การจัดการ และความมีประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ 

 
11. ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 

การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลส าเร็จในมาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคัญ            
ของการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จเหล่านี้
เป็นที่เข้าใจของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
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1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2) การแสวงหาความรู้ 
3) การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
4) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

12. สถำบันที่จัดกำรเรียนกำรสอนและให้คุณวุฒิตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

13. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ต้องสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือสถาบัน
สามารถก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

 
14. ประโยชน์ของกำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

1) เป็นกรอบที่ก าหนดมาตรฐานแต่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยก ากับให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าตัวบ่งชี้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปใช้ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2) ส่งเสริมให้บุคคลสามารถศึกษาต่อได้ตลอดชีวิต ผู้ที่ท างานแล้วมีช่องทางเข้าศึกษาต่อและเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพ่ิมความโปร่งใสและความสะดวกในการการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาให้สามารถสะสม
หน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

3) คุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับมีความโปร่งใสและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่มุ่งหวัง         
จากบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานของระบบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่
บัณฑิตได้รับการอบรมสั่งสอน 

4) เพ่ิมความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิ ที่บัณฑิตได้รับเป็นประโยชน์ต่อการเทียบคุณวุฒิ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียงคุณภาพของบัณฑิตในคุณวุฒิเดียวกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ังในและต่างประเทศเกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรวิชาการ วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม     ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ 

5) ช่วยให้นานาชาติเข้าใจและยอมรับในความมีคุณภาพและมีมาตรฐานของการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

 
  
 

13. ทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
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เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่
ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  

สำระวิชำหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย 
1) ภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก 
2) ศิลปะ 
3) คณิตศาสตร์ 
4) การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
5) เศรษฐศาสตร์ 
6) วิทยาศาสตร์ 
7) ภูมิศาสตร์ 
8) ประวัติศาสตร์ 

 โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1) ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
2) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 

Business and Entrepreneurial Literacy) 
3) ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 
4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
5) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม  
จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน  

ได้แก่ 
1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
1.2 ท างานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
1.3 การสร้างนวัตกรรม 

2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
2.1 การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล 
2.2 การใช้การคิดอย่างเป็นระบบ 
2.3 การพิจารณาและการตัดสินใจ 

3) การสื่อสารและการร่วมมือ 
3.1 สื่อสารอย่างชัดเจน 
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  3.2 การร่วมมือกับผู้อ่ืน 
 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง 

สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 

1) ความรู้ด้านสารสนเทศ 
1.1 การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
1.2 การใช้และการจัดการสารสนเทศ 

2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
2.1 การวิเคราะห์สื่อ 
2.2 การผลิตสื่อ 
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ 
2.4 การแก้ปัญหา 

3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้ำนชีวิตและกำรท ำงำน ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 
ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
1.1 ความยืดหยุ่น 
1.2 การปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
2.1 การวิเคราะห์สื่อ 
2.2 การผลิตสื่อ 
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ 

3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
3.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อ่ืน 
3.2 ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย 

4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
4.1 การวิเคราะห์สื่อ 
4.2 การผลิตสื่อ 

5) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
5.1 แนะน าผู้อ่ืนได้ 
5.2 รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 

11. ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ กำรเรียนรู้ 3R x 8C 
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3R ประกอบด้วย   - Reading การอ่านออก 
                - (W)Riting การเขียนได้ 
                         - (A)Rithemetics การคิดเลข 

8C ประกอบด้วย          – Critical Thinking and Problem Solving คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ทักษะ   ในการแก้ปัญหา 

      - Creativity and Innovation มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
                          - Collaboration, Teamwork and Leadership ทักษะการท างานเป็นทีม 

- Computing and ICT Literacy มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี    
สารสนเทศและการสื่อสาร 

     - Cross-cultural Understanding มีทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม 

- Communication,Information,and Media Literacy มีทักษะด้านการ
สื่อสาร  สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

                           - Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
                           - Compassion ความมีเมตตา วินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 

 

           ภาพ กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)   
 ที่มา:  http://www.qlf.or.th/  

 
 การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นจ าเป็นต้องสร้างระบบส่งเสริม

เพ่ิมขึ้นจากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความช านาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้
นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและหลากหลาย ระบบส่งเสริมให้นักเรียนได้รอบรู้ทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ    
ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ด้วยกัน 5 ระบบ ดังนี้ 

http://www.vcharkarn.com/uploads/sites/6/2014/06/Waraporn1.jpg


  

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 39 
 

 1) ระบบส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับ
ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่
เป็นจริง     การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษา การท างานและในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และใช้หลักการวัดประเมินผลที่มี
คุณภาพระดับสูง 

 2) กำรประเมินผล โดยสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
ส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน เน้นการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจาก  
การปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 

 3) หลักสูตรและกำรสอน โดยการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ      
ของวิชาแกนหลัก สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน (Competency based) และสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยี     
เป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้แบบสืบค้นและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด 

 4) กำรพัฒนำทำงวิชำชีพ  โดยเน้นจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและสร้างให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึก เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณและทักษะด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อวิชาชีพ การสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิด
ขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ (Model)     แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิ ด
ขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างให้ครู    เป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน 
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน เหล่านี้ เป็นต้น  ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น เพ่ือ
น าไปใช้สาหรับการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและ              จัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบท
ทางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้  
แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลาย   ในการสื่อสารให้เกิดขึ้น  และสร้างให้เกิด
ตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 5) สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้  โดยการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจาก
บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล  สนับสนุนทางวิชาชีพ  
แก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการ
หลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท 
โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ  ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคลและน าไปสู่การ
พัฒนาและขยายผลสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์ 
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12. นโยบำยกำรพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ของผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ (นายศิวพงศ์ กั้งสกุล) 

นโยบายด้านการจัดการศึกษา (การจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน และระดับปริญญาตรี มีทรัพยากรที่จ ากัด (ผู้สอน 
งบประมาณ และสถานที่) 

1. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีนาฏศิลป์ในภาคใต้ 
2. จัดการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ปฏิรูปในการจัดการเรียนการสอน 

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างความก้าวหน้าด้าน
การศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 5. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และแนวนโยบายแห่งรัฐของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของ
ทุกคน ทุกภาคส่วนในองค์กร 
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้ร่มรื่น รองรับการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายกับชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงานตามพันธกิจ 
 9. จัดหารายได้จากแหล่งเงินงบประมาณอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2550 ว่า
ด้วยการจัดหารายได้ เพ่ือส่งเสริม รองรับกิจกรรมแผนงานโครงการ 
นโยบายด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
 10. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส านึกรักบ้านเกิดและ
สร้างประโยชน์แก่สังคม 
 11. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับกิจกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์องค์กร (เพื่อก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์) 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT  Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน 

เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
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 จุดแข็ง 
  1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีครู อาจารย์ และบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านภาคใต้เป็นที่ยอมรับ 

2. ครู อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน 
3. ครู อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลายสามารถน าไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงให้ทันต่อ 

สถานการณ ์
5. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม 
6. มีข้อมูลและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
7. บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม 
8. บุคลากรมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสู่การจัดท าผลงานด้านวิจัย 
9. มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
10. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
11. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
12. มีอาคารสถานที่รองรับการจัดการศึกษาทุกระดับ  
13.ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 

องค์กรมีความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
14. มีการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่าง 

หลากหลาย 
15.วิทยาลัยฯ มีศักยภาพในการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 

จุดอ่อน 
  1. กลไกการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นระบบ 

2. ระบบบริหารด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม 
3. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา 
4. สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงพอ 
5. บุคลากรมีภาระหน้าที่ในงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถ 

สร้างงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ได้เต็มตามศักยภาพ 
6. ขาดการจัดการในการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
7. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้ 

วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพ่ือประชากรทุกระดับ 
8. งานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนมากท าให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
9. ขาดระบบการก ากับติดตามและการนิเทศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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10. การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่เพียงพอ 
11. ขาดกระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ตลอดจนงานสร้างสรรค์ 
12. ขาดหอพักในการรองรับนักเรียน-นักศึกษา 
13. มีการจัดการศึกษาหลายระดับ ท าให้บุคลากรทางการศึกษามีภาระงานซ้ าซ้อน 
14. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาด้านวิชาชีพไม่เพียงพอ 

 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคท าให้สถาบันฯตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายให้ตรงตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นผลท าให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 โอกำส 
  1. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีโอกาสสร้างงานให้กับนักศึกษา 

2. มีแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถน ามาสร้างงานวิจัยและการจัดการความรู้ 
3. มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งข้อมูล เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้านและภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 
4. การได้รับโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งในและต่างประเทศ 
5. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ระบบเทคโนโลยีใน 

ปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
6. นโยบายของประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษา 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
7. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้วนศ.นศ. จัดการศึกษาเพ่ือประชากรทุกระดับ 
8. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมและน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ท าให้สถานศึกษาด้านศิลปะ มีแนวทางพัฒนาผลงาน
ได้กว้างขวางขึ้น 

9. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก 
10. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นมากข้ึน 
11. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
12. ได้โอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพ่ือน ามาต่อยอดงาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
13. กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
14. นโยบายรัฐให้การสนับสนุนน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
15. นโยบายภาครัฐที่ให้ทุนในการสนับสนุนดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
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นักเรียน -นักศึกษาจากพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
ภัยคุกคำม / อุปสรรค 

  1. ความเปลี่ยนแปลงของกระแสทางวัฒนธรรม ท าให้ค่านิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ได้สังกัดในหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยตรง ท าให้การ 

พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศท่ีเกี่ยวกับการศึกษาขาด 

ความชัดเจนท าให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาได้รับผลกระทบ 
4.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีคู่แข่งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. งบประมาณในการท าวิจัยในแหล่งทุนภายนอกมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับการจัดสรร 
6. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายมีทั้งระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ท าให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามี
ปัญหาน าไปสู่การปฏิบัติ 
 จากการทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายและนโยบายระดับชาติและการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเนื้อหาสาระทั้ง 2 ส่วน ที่ได้น าเสนอมานี้ ได้ถูกน ามาเป็น
กรอบแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในการปรับปรุงแผนพัฒนา
วิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 น าไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยรายละเอียดจะ
ปรากฏในบทต่อไป 
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บทที่ 3 

แผนกำรพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ระดับพื้นฐำน พ.ศ. 2560 - 2564  
(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

 
3.1 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  
 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค์   เผยแพร่   ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้   
  
 2) พันธกิจ (Mision) 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
         เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสาน  
สร้างสรรค์   เผยแพร่   ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

1. จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน โดยพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึง
ประสงค์   
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      
4. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย 
5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
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 3) เป้ำหมำย (Goals) 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นด าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความส าเร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

พันธกิจ เป้ำหมำย 
 1. จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน โดยพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ  

 1 . ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่วิทยาลัย
ก าหนด    

 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึง
ประสงค์   

 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยฯ ก าหนด   

 3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย 

3. วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

4. ครูมีความรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

5. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตาม
ศักยภาพ 

 
 4) กลยุทธ์ (strategy) 
 

เป้ำหมำย กลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่วิทยาลัย
ก าหนด    
 2. ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยฯ ก าหนด   

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3. วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. ครูมีความรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตาม
ศักยภาพ 

4. พัฒนาตามมาตรการส่งเสริม 
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3.2 กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยก าหนด    
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ ์
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
6. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
สถานศึกษาสูงขึ้น 
7. ร้อยละของผู้ เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
เกณฑ์ท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด   

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้ เรียนมีความภูมิ ใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. ร้อยละของผู้ เรียนยอมรับที่ จะอยู่
ร่ ว มกันบนความแตกต่ า งและความ
หลากหลาย 
4.  ร้อยละของผู้ เ รี ยนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี 

2. พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 

3. วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพของการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

3. พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ครูมีความรู้และจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความสามารถ
และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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4. พัฒนาตาม
มาตรการส่งเสริม 

5. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ตามศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตาม
ศักยภาพ 

 
3.3 กำรก ำหนดโครงกำร กิจกรรมตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

โครงการ/กิจกรรม 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้านและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยก าหนด    
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา 
 

 5. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงขึ้น 
6. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
ของสถานศึกษาสูงขึ้น 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา 
 

 7. ร้อยละของผู้เรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

โครงการแนะแนวและส่งเสริม
การศึกษาต่อสู่อาชีพ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ 
ก าหนด   

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ของเป้าหมาย) 

โครงการ/กิจกรรม 

3. วิทยาลัยมีกระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพของการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โครงการบริหารจัดการพัฒนา
องค์กร 

4. ครูมีความรู้และจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละของครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ยึดฐาน
สมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

5. ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ตามศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ตามศักยภาพ 

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21  
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4. กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนนิงำน และงบประมำณ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
 

เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(เป้ำหมำย) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(เป้ำหมำย) รำยปี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่าง
รอบด้านและมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยก าหนด    
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

80 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

75 
 
 

75 

80 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

75 
 
 

75 

80 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

80 
 
 

80 

80 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

80 
 
 

80 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนระดับพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

375,000 

มฐ 1 
 

มฐ 1 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ 1 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
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เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(เป้ำหมำย) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(เป้ำหมำย) รำยปี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
 5. ร้อยละของผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
6 .  ค่ า เฉลี่ ยผลการทดสอบ
ระดับชาติของสถานศึกษาสูงขึ้น 

- 
 
 
- 

80 
 
 

75 

80 
 
 

75 

80 
 
 

75 

80 
 
 

75 

โครงการส่งเสริมพัฒนาสักย
ภาพผู้เรียนระดับพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา 

35,000 มฐ.1 ฝ่ายวิชาการ 

 7. ร้อยละของผู้ เรียนมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างาน 

- 75 75 80 80 โครงการแนะแนวและส่งเสริม
การศึกษาต่อสู่อาชีพ 

5,000 มฐ.1 ฝ่ายวิชาการงาน
แนะแนว 

2. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตาม
เกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ 
ก าหนด   

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

80 
 
 

75 
 
 

80 
 
 

85 

80 
 
 

75 
 
 

80 
 
 

85 

85 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

85 

85 
 
 

80 
 
 

85 
 
 

85 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้เรียน 

310,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

มฐ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.1 

ฝ่ายวิชาการ 
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
นักศึกษา 
 



  

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 51 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 

เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(เป้ำหมำย) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(เป้ำหมำย) รำยปี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
3. วิทยาลัยมี
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคุณภาพของการบริหาร
และการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- 80 80 85 85 โครงการบริหารจัดการพัฒนา
องค์กร 

2,135,000 มฐ.2 ฝ่ายบริหาร 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(เป้ำหมำย) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(เป้ำหมำย) รำยปี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
4. ครูมีความรู้
และจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละของครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 80 80 85 85 - โครงการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ยึดฐานสมรรถนะสู่การ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

50,000 
 
 

มฐ.3 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำตำมมำตรกำรส่งเสริม 
 

เป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

(เป้ำหมำย) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(เป้ำหมำย) รำยปี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ มำตรฐำน ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
5. ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้
ตามศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
ตามศักยภาพ 

- 75 75 80 80 1 .  โครงการส่ ง เสริม พัฒนา
ศักยภาพผู้ เรียนระดับพ้ืนฐาน
และอาชีวศึกษา 
2. กา รทดสอบคว าม รู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศจากข้อสอบ
มาตรฐานกลาง 
 

5,000 มฐ.1 ฝ่ายวิชาการ 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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บทท่ี 4 

แผนพัฒนำบุคลำกร 
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจะต้องเตรียมบุคลากรใน
อนาคต และเพ่ือก้าวไปสู่ วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาลัย ในระยะยาว การพัฒนาการศึกษาในระยะ 5 ปี ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

ตำรำงแผนพัฒนำบุคลำกร ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 

กิจกรรม 
จ ำนวนบุคลำกร 

รวม หมำยเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. กำรศึกษำต่อ        
1.1 ในประเทศ        
- ปริญญาโท 1 1 1 1 1   
- ปริญญาเอก - 1 1 1 1   
1.2 ต่างประเทศ        
- ปริญญาโท        
- ปริญญาเอก        
2. ฝึกอบรมศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำทุกระบบ 

       

2.1 ฝึกอบรมภายในประเทศผู้บริหาร/ครู
อาจารย์/บุคลากรในองค์กร 

85 85 85 85 85  อย่างน้อย 
2 ครั้ง/ปี/

คน 
2.2 ต่างประเทศ ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์/
บุคลากรในองค์กร 

       

3. กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค์ 

       

3.1 ในประเทศ 4 4 4 4 4   
3.2 ต่างประเทศ        
4. กำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร        
4.1 ครู/วิทยฐานะ        
- ครูช านาญการ 55 55 57 64 70   
- ครูช านาญการพิเศษ 2 3 9 4 4   
- ครูเชี่ยวชาญ        
- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ        
4.2 อาจารย์/ต าแหน่งทางวิชาการ        
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 3 3 3  
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กิจกรรม 
จ ำนวนบุคลำกร 

รวม หมำยเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

- รองศาสตราจารย์        
- ศาสตราจารย์        
4.3 บุคลากรทางการศึกษา/ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

       

- ปฏิบัติการ        
- ช านาญการ - - 1 1 1   
- ช านาญการพิเศษ        
- เชี่ยวชาญ        
- เชี่ยวชาญพิเศษ        
4.4 บุคลากรทางการศึกษา/ทั่วไป        
- ปฏิบัติงาน 2 2 2 2 2   
- ช านาญงาน        
- อาวุโส        
4.5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา        
- ช านาญการ        
- ช านาญการพิเศษ 1 1      
- เชี่ยวชาญ   1 1 1   
- เชี่ยวชาญพิเศษ        
4.6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา        
- ช านาญการ        
- ช านาญการพิเศษ 1 1 1 1 1   
- เชี่ยวชาญ        
4.7 ต าแหน่งผู้บริหาร (ระดับอุดมศึกษา)        
- อธิการบดี        
- รองอธิการบดี        
- คณบดี        
- รองคณบดี        
- หัวหน้าภาควิชา        
- ผู้อ านวยการกอง        
- ผู้ช่วยอธิการบดี        
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวง
วัฒนธรรมและมีการเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพันธกิจและหน้าที่ของวิทยาลัย 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน โดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์   
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 4. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

   5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 

 ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับชาติ วิทยาลัยฯจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพ่ือการตอบสนองความต้องการของ
สังคมภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในการท างานและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information 
Technology) ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง 
 2. นักศึกษามีความรู้วิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างดี 
 3. นักศึกษา บุคลากร น าแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 4. มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 5. มีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 6. ท าการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 7. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ 
 8. มี Good Governance ทุกระดับ 
 
เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
 การที่จะให้แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช ระยะ 5 ปี ระดับพ้ืนฐาน งบประมาณ 2560-
2564 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น
ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและมีแนวทางน านโยบายสู่การปฏิบัติสู่หน่วยงาน
อย่างเป็นระบบชัดเจนและทั่วถึง 
 2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละฝ่ายควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
 3. มีการประกาศนโยบายโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตามท่ีสภามีมติอนุมัติ 
 4. มีการน านโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 5. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัยฯตามบทบาทและพันธกิจหลักทั้ง 
5 ด้าน 
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 6. มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้การ
บริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 7. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของวิทยาลัยฯ 
 8. จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
 9. มีการตรวจสอบ ประเมินผลและติดตามการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง 
 
 เป้าหมายสู่ความส าเร็จ คือ บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งม่ันและมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร
เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
มีอัตลักษณ์ ดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับพื้นฐาน)  
  จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม  
 2. เอกลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
    เป็นผู้น างานศิลป์ 
 
เป้ำหมำยแผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชระยะ 5 ปี ระดับพื้นฐำน พ.ศ. 2560 – 2564  
(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
 
1. วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชเป็นองค์กรชั้นน ำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด    
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด 
3) วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   
4) ครูมีความรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5) ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ 

 
2. กำรบริหำรจัดกำร 
 1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
เป็นหลัก ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือและปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 2) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3) มีอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการท างานอย่างมี
ความสุขปลอดภัย 
 4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 5) มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
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3. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 
 
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทุก
ระดับ ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1) ด าเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ 
 2) ก าหนดบทบาทสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด 
 3) วิทยาลัยฯจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับข้ันพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา 
 
กำรติดตำมประเมินผล  
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ระดับพื้นฐาน พ.ศ. 
2560 – 2564 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
(ระยะเวลา) ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโดยให้สรุปเป็นรูปเล่ม 
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บรรณำนุกรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 
2561. 

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 
2561. 

นโยบายรัฐบาล. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562). 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ.2560 – 2564(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 
2561. 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, 
TQF:HEd). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(21st Century Skills)แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2561. 
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คณะผู้จัดท ำ 
แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2560 -2564 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) ระดับพื้นฐำน 
 

1. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางพิกุล  อนันตนานนท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
6. นางปัทมา  สกุลณี หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย กรรมการ 
7. นายชยพร  ไชยสิทธ์ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ กรรมการ 
8. นางอัญจนา  คงนุ่น หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
9. นางสุจิตตรา  มินา รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวกรกนก  สมทรง ลูกจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 



 


