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ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ทาการประเมินศักยภาพขององค์กร
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เพื่อให้เป็นแนวทางให้บุคลากรได้นาสู่การปฏิบัติต่อไป
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นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) นี้ จะนาพาวิทยาลัยฯไปสู่การพัฒ นา
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
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บทที่ 1
บทนำ
ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องให้มีความหลากหลาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม
อย่ างต่อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว มากขึ้น กว่ าในอดีต ด้ ว ยสาเหตุ นี้ ส ถานศึ กษาต่ างๆ จึงจ าเป็ น ต้ องด าเนิ น การเพื่ อ
ตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ให้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
การพัฒ นาองค์กร เป็น เครื่องมือที่ถูกนามาใช้ในการบริห ารและพัฒ นาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ได้ดาเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2518 โดยนาย
สุ ริ น ทร์ มาศดิ ต ถ์ รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณ ะนั้ น ได้ มี ห นั งสื อ ถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ความเห็นว่า
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษา
ศิล ปวั ฒ นธรรมไทยอยู่ ได้จ นถึ งปั จ จุ บั น สมควรที่ จ ะรัก ษาศิ ล ปวัฒ นธรรมให้ ยั่ งยืน และควรขยายการศึก ษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์ นาฎศิลปไทยและพื้นเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 โดยนายเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรม
ศิลปากรในขณะนั้นได้อนุมัติให้เปิด “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช” ในปีการศึกษา 2521 เปิดทาการ
สอนวันแรกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 ซึ่งต้องอาศัยอาคารเรียนพระปริยัติธรรม และอาคารพิพิธภัณฑ์ของ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างจนสามารถเข้าไปทาการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ณ บริ เวณวัดโพธิ์ ( ร้าง ) หมู่ที่ 11 ตาบล
ท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523
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มีวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินงำนดังนี้
1. เพื่อกระจายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ไทยให้แพร่หลาย
ทั่วภาคใต้
2. เพื่อส่งเสริมและธารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะพื้นเมืองอันมีค่าของภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง เพลงบอก กา
หลอ เป็นต้น
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ที่ถูกต้อง และเกิดความรักความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ
4. เพื่อผลิตศิลปิน บุคลากรทางด้านศิลปะและครูสอนศิลปะให้มีปริมาณเพียงพอ
5. เพื่ อ ให้ เป็ น แหล่ ง ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ในการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด และให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมในภาคใต้
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 ให้กรม
ศิล ปากรแบ่ งส่ วนราชการใหม่ จึ งได้ มีการเปลี่ ยนแปลงหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบของสถานศึ กษาในสั งกัด กรม
ศิลปากรจากกองศิลปศึกษาเป็นสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นในปี พ.ศ.
2544 สถาบั น นาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงมาเป็ น สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545และได้
โอนกรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยมีอานาจหน้าที่
1. จั ด การศึ ก ษาด้ า นช่ า งศิ ล ป์ นาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ และคี ต ศิ ล ป์ ทั้ ง ไทยและสากล และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับปริญญาตรีและต่ากว่าปริญญา
2. จัดการอบรม วิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และให้บริการทางวิชาการด้านช่างศิลป์
ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล
3. ทานุบารุง รักษา ฟื้นฟู และให้การศึกษาค้นคว้า ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งการจัดการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
4. ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การพัฒนาองค์กร “วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช” ให้เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นั้นจาเป็นต้องกาหนดแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบทบัญญัติของการศึกษาแห่งชาติ
ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ โดยที่ทุกฝ่ายในองค์กรต้องให้ความร่วมมือและหา
วิธีการที่เหมาะสมมาพัฒ นาองค์กรอย่ างต่อเนื่องและทั นต่อความเปลี่ ยนแปลง เพื่ อให้ องค์กรดาเนินการไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีแนวทางการพัฒนาองค์กรโดยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อบริบทของสังคมอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระทรวงวัฒนธรรม
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โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จ และเป้าหมาย เพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปี โครงการ และกิจกรรม ที่
จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด สามารถติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
มุ่งเน้ น ให้ แผนยุ ทธศาสตร์ เป็ น ไปตามกรอบกฎหมายในระบบการบริห ารราชการภาครัฐ แนวใหม่ ที่มุ่ งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์ตามคารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
1 พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์ ทั้ ง ระดั บ พื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานชาติ
2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะการแสดงภาคใต้
3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
4 สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ
ภำรกิจของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภายใต้การกากับดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาทหน้าที่
อานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้
สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้ นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ทาการสอน ทาการแสดง ทาการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบารุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลำกรเฉพำะสำขำต่ำงๆได้รับใช้
สังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ
1 เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ระดับผู้ปฏิบัติ
2 เป็นครูระดับชานาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้
3 เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะเป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ
ผลลัพท์ต่อสังคมในกำรผลิตผู้สำเร็จทำงกำรศึกษำ
1 บารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
2 ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์อันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อนาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม
วิธีกำรดำเนินงำน
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
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บทที่ 2
บริบทและกำรวิเครำะห์สถำณกำรณ์ (Context & SWOT Analysis)
วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
ในการจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
นาไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ซึ่งได้นาเสนอไว้ในบทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บริบทที่เกี่ยวข้อง
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 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 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : NQF (National
Qualification Framework) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF : HEd) ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
และนโยบายในการบริหารวิทยาลัยของผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยสรุปสาระสาคัญของ
บริบทดังกล่าว ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐบาลและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ เป็ น คติ พ จน์ ป ระจ าชาติ ว่ า “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ สนองตอบต่ อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติ และศักดิ์ศรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดาเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี จานวน
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ การ
ดาเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้
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1.1 ยุท ธศำสตร์ด้ ำนควำมมั่น คง มีเป้าหมายส าคัญ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่น คง
ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึง
การปลุกจิตสานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการ
บูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการ
บูรณาการการดาเนิ นงานอย่า งแท้จริง โดยปัญ หาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการแก้ไข ประกอบด้ว ย
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมีจิตสานึก
รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและ
ศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจใน ความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดถึงแนวทางพระราชดาริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักการคาสอนซึ่งเป็น
แก่นแท้หรือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน
2) การพัฒนาและเสริ มสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไ ข ต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม
3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่ นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐ
และที่มิ ใช่ภ าครัฐ เพื่ อสร้ างเสริม ความสงบ สั นติ สุข ความมั่ นคง และความเจริญ ก้าวหน้ าให้ กับประเทศชาติ
ภูมิภาคและโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
1.2 ยุท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น กาหนดแนวทางการพั ฒ นาที่ ให้
ความส าคัญ กับ การพั ฒ นากลไกขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจเพื่ ออนาคตที่ส ามารถสร้างมูล ค่าเพิ่ มได้ในทั้ งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้ างมูลค่า
ให้สูงขึ้น กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่
1) ท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ า งสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม ส่ งเสริ ม ธุร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้า งสรรค์ แ ละ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย ว การท าการตลาด และการบริ ห ารจั ด การสถานที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิต และ
วัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันนาไปสู่การสร้างภาพลักษณ์
และการจัดทาแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
1.3 ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ก ำรพั ฒ นำและเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ มี เป้ า หมายในการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
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ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ได้แก่
1) การบู รณาการเรื่ องความซื่ อสั ตย์ วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ในการจั ดการ เรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุ กกิ จกรรม รวมทั้ งปรั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให้ เอื้ อ ต่ อ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
2) การพั ฒ นาศั กยภาพคนตลอดช่ ว งชีวิต ช่ว งวัย เรียน/วัยรุ่น ปลู กฝั งความเป็น คนดี มี วินั ย
พัฒนาทักษะความสามารถ การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปั ญ หาที่ซับซ้อน มีภูมิ คุ้มกันต่อปัญ หาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้าน ภาษา ศิลปะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
3) การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรีย นรู้ ให้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะส าหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะ
ทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
4) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครู สอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธี เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรี ย น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ตั้ ง แต่ ก ารดึ ง ดู ด คั ด สรร ผู้ มี
ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพการสนั บสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒ นาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผล
งานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
5) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้น
ต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อ
การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
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การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ ผู้เรียน ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่
ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
6) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต
มาตรการจูงใจให้ คนเข้าสู่การยกระดับ ทักษะ การให้ ส ถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒ นา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน
ให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
การเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้างและ
พัฒ นาศักยภาพสถาบั นการศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
8) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒ นาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิจั ยกับ ศูน ย์ความเป็ น เลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ นั กวิ จั ยความสามารถสู งของไทย รวมถึ งการเปิ ดพื้ นที่ ในการสร้ างเสริมศั กยภาพผู้ มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
1.4 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายโดยเน้นการตอบ
โจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของ
ประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การกาหนดให้ภาคการเกษตร
และครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์ความเจริญเพื่อให้เกิด
การสร้างงานในพื้นที่เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยง
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ
แนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
1) สร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้ มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
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การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
นวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
2) สนั บสนุ น การพั ฒ นาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒ นธรรม ภายใต้บริบทของสั งคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนัก
ในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ ความสาคัญ
กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุด
ร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่ งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณ ค่าที่
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึง
เชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันกับประเทศไทย
1.5 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณ ภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนา
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”
มาเป็นหลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนาเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมื อระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่ างบู รณาการ ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไม่ มี ก รอบแนวทางส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น งานของวิท ยาลั ยนาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช
1.6 ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ เน้ น การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ งขั น มี ขี ด สมรรถนะสู ง ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ปรับ วัฒ นธรรมการท างานให้ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่ งใส โดยทุ กภาคส่ วนในสั งคมต้องร่ว มกัน ปลู กฝั งค่านิยมความซื่อสั ตย์สุ จริต ความมัธ ยัส ถ์ และสร้าง
จิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติห น้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2) ภาครั ฐ มี ความเชื่ อมโยงในการให้ บ ริก ารสาธารณะต่างๆ ผ่ านการน าเทคโนโลยีดิ จิทั ล มา
ประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการให้ บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
3) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไก
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สาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์
ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกาหนด
ประเด็นการพัฒนา การจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
4) ระบบติดตามประเมิน ผลที่ ส ะท้อนการบรรลุเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการ
บรรลุ เป้ าหมายต่ อสาธารณะเป็ น ประจ า รวมทั้ งการตรวจสอบโดยองค์ ก รอิ ส ระต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ส่ งเสริม การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่ งมั่ น และเป็ น มื อ อาชีพ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ยุท ธศาสตร์ช าติ โดยภาครัฐ มี ก าลั งคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า
สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
6) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้ กับ หน่ วยงานภาครัฐในการบริ หารทรั พยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา
การคั ด เลื อ กการแต่ งตั้ ง เพื่ อ เอื้ อ ให้ เกิ ด การหมุ น เวีย น ถ่ า ยเทแลกเปลี่ ย น และโยกย้ า ยบุ ค ลากรคุ ณ ภาพใน
หลากหลายระดับระหว่างภาคส่ วนต่ างๆ ของประเทศได้อ ย่างคล่ องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับ เปลี่ ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
7) บุ คลากรภาครัฐ ยึ ดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณ ธรรม และมีการพั ฒ นาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ ให้ มี ส มรรถนะใหม่ ๆ ปรับ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมการท างานและสร้างค่ านิ ย มในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความ
เป็ น มื อ อาชี พ เป็ น ทั้ งผู้ น าทางความรู้ แ ละความคิ ด ผลั ก ดั น ภารกิ จ น าการเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นานโยบายและ
ยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
8) ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิ ตสานึ กและค่านิ ย มให้ ทุกภาคส่ วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิช อบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
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9) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรัฐ
ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเข้มงวด รวมทั้งส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
10) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
11) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิช อบมีประสิทธิภ าพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มี
อิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
12) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้
มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดย
การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายหลั กเพื่อให้ได้
คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีค วามรับผิดชอบและบาเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดาเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12จานวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบ าลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ 8
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา ทั้งนี้ การดาเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จานวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และ ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ รายละเอียดดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสั งคม 2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิต
สาหรับโลกในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันทาง
สังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เป้ าหมายที่ 2 คนในสั งคมไทยทุ กช่ วงวั ย มี ทั ก ษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น เป้ าหมายที่ 3 คนไทยมี
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การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายที่ 4 คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และเป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาค
ส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 5) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสั งคมให้ แก่กลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด 2) เพื่อให้ คนไทยทุกคน
เข้ า ถึ ง บริ ก ารทางสั งคมที่ มี คุ ณ ภาพได้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง 3) เพื่ อ สร้ างความเข้ ม แข็ งให้ ชุ ม ชน วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ไม่มีกรอบแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของฐานการผลิ ตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 3) เพื่อสนั บสนุ นการกระจายการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเมือง การคลัง
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุ นการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่มี
กรอบแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) สร้างความมั่นคงด้านน้า
ของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมิล
พิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่มีกรอบแนวทาง
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 2) เพื่อสร้างความพร้อมและผนึก
กาลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 3) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความเป็นเอกภาพ กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ เป้าหมายที่ 3 ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้เพิ่ มขึ้ น และเป้ าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีค วามสั ม พั นธ์และความร่วมมือด้านความมั่ นคงในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
ความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย มีวัตถุป ระสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ภ าครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 3) เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 4)
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่
ประชาชน กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ เป้าหมาย
ที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น เป้าหมายที่ 4 ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกากับ ดูแล การประกอบกิจการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 3) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้ างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็น
ธรรมและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง
และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 4) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านน้าประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่มี
กรอบแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศำสตร์ 8 ด้ ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของ
สาขาการผลิ ตและบริการเป้ าหมาย 2) เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้ กับเกษตรกรรายย่อย
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อบู รณา
การระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ เป้าหมายที่ 1 เพิ่ม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิชย์และสังคม โดย ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
เพื่ อ ผู้ พิ ก าร โดยอาศัย การดาเนิ น งานอย่ างเป็ น เครือ ข่ายระหว่างสถาบั นการศึ กษา สถาบั น การวิจั ย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม โดยเร่งการผลิ ตบุ คลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณ ภาพและสอดคล้ องกับ ความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเพิ่ม
จานวนผู้ สาเร็จ การศึกษา เร่งสร้างนั กวิจั ยมืออาชีพ พั ฒ นาศักยภาพนักวิจัยให้ มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
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เทคโนโลยี เข้าใจตลาดและรูปแบบการทาธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อกระจายความ
เจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม 3) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ข ยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 4) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่มีกรอบแนวทางการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุท ธศำสตร์ ที่ 10 ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ำ งประเทศเพื่ อ กำรพั ฒ นำ มี วั ต ถุป ระสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่ อใช้
ประโยชน์จากจุดเด่นของทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสาคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ทาให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 2) เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 3) เพื่อ
เพิ่มบทบาทของไทยในเวที โลกด้วยการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาภายใต้ ก รอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) กรอบแนวทางส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรี ธ รรมราช คื อ เป้ าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ทั้ งในทุ ก ระดั บ โดยมี ค วาม
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 2)
บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ โดยการปรับกลไกภายในประเทศให้
ส นั บ ส นุ น ก ารด าเนิ น งาน ด้ าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ ระ ห ว่ างป ระ เท ศ ใน ทุ ก ด้ าน แ ล ะ ทุ ก ระ ดั บ อ ย่ างมี
บูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการกาหนดตาแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ของประทศ
3. กรอบทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสั ยทัศน์ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสั งคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน”
วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราชด าเนิ น งานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ า น
วัฒนธรรมระยะ 20 ปี จานวน 6 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมตระหนักต่อสถำบันหลักของชำติ และพัฒนำกลไกในกำรอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
คือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดาเนินงานตามพระราชดาริ และส่งเสริมการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขึ้น
ทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสำหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ มี
กรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลสาคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปิน เพื่อการสร้างงาน และสร้างรายได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการนาทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอด เพื่อ เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิ และภำพลักษณ์ไทยในเวทีโลก มีกรอบ
แนวทางส าคัญ ที่เกี่ย วข้องการดาเนิ น งานของสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิล ป์ คือ เชื่อมโยงและพัฒ นาความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ผลิตสื่อเผยแพร่ และส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและนาความเป็นไทยสู่สากล โดย
ดาเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงคุณ ธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และควำมเป็นไทย มีกรอบแนวทางสาคัญ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งการด าเนิ น งานของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ คื อ เสริมสร้ างค่ านิ ยมหลั กของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็ก และเยาวชน ส่งเสริม
การเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ช าติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รณรงค์ ส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริหำรจัดกำรควำมรู้ และ
สร้ำงนวัต กรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒ นธรรม มีกรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการบริการ
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒ นธรรม ให้ แก่เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ วไป ส่ งเสริมการวิจัยและพั ฒ นาทางด้านศาสนา ศิล ปะ และ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการความรู้ และการนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคมในมิติวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำกลไกและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพ และบูรณาการ การดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
4. นโยบำยรัฐบำล
จากคาแถลงนโยบาลรัฐ บาล โดยการนาของพลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี ต่อสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการบริหารประเทศ 11 ข้อ ดังนี้
4.1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ตาม
ประเพณี ก ารปกครองของไทย รั ฐ บาลจึ งถื อ เป็ น หน้ าที่ ส าคั ญ ยิ่ งยวดในอั น ที่ จะเชิด ชู ส ถาบั น นี้ ไว้ ด้ ว ยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่ง
สั่ น คลอนสถาบั น หลั กของชาติ โดยไม่ คานึ งถึงความรู้ส านึ ก และความผู ก พั น ภั ก ดีข องคนอีก เป็ น จานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
4.2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
ประการแรก รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซีย นในกิจ การ 5 ด้ าน ได้แก่ การบริห ารจัด การชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญ หา
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อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขต
แดน โดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล ประการต่อมา คือ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและพัฒ นามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
รวมทั้งเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ ประการที่
สาม คือ พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติ
โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลกให้สามารถดาเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้และประการที่สี่ คือ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบาย
องค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
4.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะดาเนินการ สรุปได้ ดังนี้
- จะเร่ งสร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน รวมทั้ ง สตรี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
- ป้องกัน และแก้ไขปั ญ หาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญ หาผู้ห ลบหนีเข้าเมือง การทารุณ กรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทาน
- พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
- เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ สั งคมผู้สู งอายุเพื่อส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
- เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
- แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน
4.4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
การศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาชาติ
รัฐบาลจึงมีแนวทางในเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้
- จั ดให้ มีก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรีย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ งการศึ กษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย
- มุ่งปรับ เปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ สอดคล้องกับความจาเป็นของ
ผู้เรีย นและลักษณะพื้น ที่ของสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยและพัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
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- อนุ รักษ์ ฟื้น ฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้ง ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
- สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
- ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
4.5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนา เสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางสาคัญสรุปได้ ดังนี้
- วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจัดระบบกลไกที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชน
- เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีของเยาวชน
- ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญโดยให้มีกฎหมายที่รัดกุม
- พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากร
เทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ
4.6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ความไม่ส งบทางการเมืองที่ดาเนิน มาก่อนหน้ ามีรัฐ บาลนี้มีผ ลให้ เศรษฐกิจชะลอตัว ลงอย่างมาก
แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตั วแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตาม
ศั ก ยภาพ นอกจากนั้ น ระบบเศรษฐกิ จ ของไทยยั งมี จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งแก้ ไขปรับ ปรุง ซึ่ งเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
เจริญเติบโต ของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
ทันที ระยะต่อไป ที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ
- ในระยะเร่งด่วน คือ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทา
ไว้
- สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
- กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและนาโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
- ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ
- ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
- ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยวิธีการหลากหลาย อาทิ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ
- ประสานนโยบายการเงิน และการคลั งให้ ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อ ที่ จ ะสนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
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- แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้าง และท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลน
น้า ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
4.7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
การรวมตั ว เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนซึ่ งมี ผ ลใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ ปี 2558 จะเกิ ด ประโยชน์ แ ก่
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อม
ทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอานวยความสะดวกทางการค้า
การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชน
อาเซียน รัฐบาลจึงมีแนวทางในด้านนี้ อาทิ
- เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
- เร่ งพั ฒ นาความเชื่ อมโยงด้ านการขนส่ ง และบบโลจิ ส ติ กส์ ภ ายในอนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าค
อาเซียน
- ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ
4.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยพั ฒนำ และ
นวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิต และ
บริการที่ทันสมัย โดยมีแนวทางที่สาคัญ อาทิ
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- เร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
- ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด
- ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒ นาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็ น โครงสร้างพื้นฐานทางปัญ ญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิ ชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม
4.9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่ามาก
ขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ อาทิ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พื ชและ
แร่ธาตุ ถูกทาลาย หรือนาไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ
โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สาคัญซึ่งสรุปไว้ในที่นี้ อาทิ
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- เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
- บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4.10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณและอานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายด้านนี้ ซึ่งมีแนวทางดาเนินงานโดยสาระสาคัญ อาทิ
- ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
- กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและ
สะดวกและเน้นปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกและพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และมีระบบบูรณาการ
- เสริมสร้างระบบคุณ ธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกัน
การแทรกแซงจากนั ก การเมื อ งและส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารน าระบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรมมาใช้ ในการบริห ารงานบุ ค คล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
4.11 กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
ในสั งคมที่ อ ารยะการยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ มี ก ฎหมายเป็ น ใหญ่ ไม่ ใช่ ตั ว บุ ค คลหรื อ อ าเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสาคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย
หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุ ษ ยชน ทั้งต้ องมีกระบวนการยุติธ รรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลั กสากลทั นสมัยและเป็น ธรรมด้ว ย
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว
โดยมีแนวทางต่างๆ อาทิ
- ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ให้
เอื้อ ต่อการพัฒนาและบริหารราชการแผ่นดินมากที่สุด
- เพิ่ มศั กยภาพหน่ วยงานที่ มี ห น้ าที่ ให้ ความเห็ นทางกฎหมายและจั ดท ากฎหมายให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้
- จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
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- นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้ รวดเร็ว เกิดความเป็ น ธรรมและมีระบบฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผล และนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
5. นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เป็นวิสั ยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทย
หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้า มาบริห ารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ” ที่มี
ภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได้
ทั้งนี้ ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นลาดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
“ประเทศไทย 1.0” การดารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก 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 กลั่นน้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยัง
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างประเทศเพราะ ประเทศไทย 3.0
ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันทาให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ 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
ยังมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้าด้านรายได้และความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งทาให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ
เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก ประเทศไทย 3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้
ได้ใน 3 - 5 ปีนี้ จึงเป็นเหตุให้นาไปสู่ยุค ที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” กาหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผล
การพัฒ นาภายใน 5 - 6 ปี นี้ คล้ ายๆ กับ การวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่ พัฒ นา เช่น
สหรั ฐ อเมริ ก า “A Nation of Makers” อั ง กฤษ “Design of Innovation” อิ น เดี ย “Made in India” หรื อ
ประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy”
ลั กษณะของประเทศไทย 4.0 จึ งเป็ นความมุ่งมั่นของนายกรัฐ มนตรีที่ ต้องการปรับเปลี่ ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ ย นจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสาคัญ
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรื อ SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ละรั ฐ ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อยู่ ต ลอดเวลาไปสู่ ก ารเป็ น Smart
Enterprises และ Startups บริ ษั ทเกิ ดใหม่ ที่ มี ศั กยภาพสู งเปลี่ ยนจาก Traditional Services ซึ่ งมี การสร้ าง มู ลค่ า
ค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่างๆ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง

22

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้ว ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี สุขภาพ
เทคโนโลยี การแพทย์ สปา เป็ นต้น 3. กลุ่ มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่ นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
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 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
โดยสรุปองค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำประเทศไทย ประเทศไทย 4.0 ได้แก่
- เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ารวย
- เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
- เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่า สู่ High Value Services
- เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าสู่แรงงานที่มีค วามรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เป้าหมายที่ได้
จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มี
รายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้
ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการศึกษาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 หากพิจารณาย้อนให้เห็นพัฒนาการทาง
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจการศึกษา 4.0 จะพบว่าการศึกษาไทยมีลาดับขั้นตอนที่ผ่านมา ดังนี้
- กำรศึกษำ 1.0 คือ กำรจัดกำรศึกษำที่กำรสอนแบบครูเป็นผู้ให้นักเรียนเป็น ผู้รับเน้นกำร
ท่องจำตำรำและทำแบบฝึกหัดตำมตำรำ ไม่ได้เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ตำมควำมสำมำรถของผู้เรียนแต่ละคน
(ถือเป็นยุคที่เรียนรู้จำกครูอำจำรย์)
- กำรศึกษำ 2.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแห่ งเรียนรู้ภ ายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งเรียนรู้
ของผู้เรียน (ถือเป็นยุคที่ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง)
- กำรศึกษำ 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่
โดยการใช้กระบวนการทางปั ญ ญา (กระบวนการคิด ) กระบวนการทางสั งคม (กระบวนการกลุ่ ม) ให้ ผู้ เรีย น
ปฏิสั มพั นธ์และมีส่ วนร่วมในการเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อานวยความ
สะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้)
- กำรศึ ก ษำ 4.0 คื อ การจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู้ เรี ย นที่ เปลี่ ย นไป
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมเองได้)
เส้ น ทางสู่ การศึ ก ษาไทย 4.0 เพื่ อ ให้ ก้ าวไปสู่ ก ารศึ กษาไทย 4.0 กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ จั ด ส่ งเสริ ม
สนับสนุนโครงการสาคัญ ได้แก่ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและส่งเสริมผู้
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มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขา การจัดการ
เรียน การสอน STEM ศึกษา และความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ”
6. พระรำชบัญ ญั ติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งทางร่างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและ
วัฒ นธรรมที่ ดี งามในการด ารงชีวิ ต สามารถอยู่ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อย่ างมี ค วามสุ ข การจั ด การศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส าหรั บ ปวงชน โดยยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรีย นรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ การจัดการศึกษาสามารถดาเนิ นการได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ให้
เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ งการจั ด ระบบโครงสร้างและกระบวนการจั ด การศึ ก ษา ส่ งผลให้ เกิ ด การปฏิ รู ป
การศึกษาทั้งระบบและมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึกษาจัดตั้งเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการและนโยบาย
การจัดการการศึกษา แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอานาจและให้มีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทาหน้าที่กากับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา
7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
“คนไทยทุกคนได้รับ การศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณ ภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 ประการ
(เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพของสังคมประเทศและของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้
ตามความถนัดความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว
และดารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำกำรบริหำรและกำรจัดกำร
กำรบริหำรและกำรจัดกำร
(1) การกระจายอานาจไปสู่สถานศึกษาเพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว ในการบริหารจัดการ
ที่แสดงความรับ ผิดชอบต่อผู้เรีย น ภายใต้การกากับและการบริห ารของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ และการแบ่งบทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
(2) สถานศึกษาที่มีสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ จะมีอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ดังนี้
- การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา เป็นอานาจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
สถานศึกษา (Owner) หากกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ
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- การสรรหาและคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ น อ านาจของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา หากผู้ บ ริ ห ารไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมายกรรมการสถานศึ ก ษาต้ อ ง
รับผิดชอบ
- การสรรหาและคั ด เลื อ กครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น อ านาจของผู้ บ ริห าร
สถานศึ ก ษา หากครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไม่ ส ามารถด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบ
(3) สถานศึกษามีหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาที่บูรณา
การและเชื่ อมโยงกั บ ระบบการประกั น คุณ ภาพภายใน การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอก ผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการ
ติด ตามประเมิน ผล การกาหนดนโยบายและแผน การกากับ การจัดการศึกษาและการส่ งเสริมสนั บสนุ นของ
หน่วยงานส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งฝ่ายผู้จัดการศึกษาและ
ผู้รับบริการการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการทางานของกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน
และผู้ที่อยู่ในวัยกาลังแรงงาน
ครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1) สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐานหลักสูตร
2) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิช าชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ที่กาหนด เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
3) การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบ
สัญญาจ้างและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ากว่าการเป็นข้าราชการ
4) การดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือก
โดยกรรมการสถานศึ กษา ซึ่ งมี ว าระการด ารงต าแหน่ งไม่ เกิ น 4 ปี และมี สิ ท ธิได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา หากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการดารงตาแหน่งหรือมิได้อยู่ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้
กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม
5) ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสามารถทดสอบวัดและประเมินทักษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น
6) เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
ตามผลงานและความสามารถและมีระบบสัญญาจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ ซึ่ง
มิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถเลือกครูที่เก่งเข้ามาสอน หรือเลือกผู้บริหารที่มี
ความสามารถเข้ามาบริหารระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
7) ปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษาไปสู่ด้านอุปสงค์ หรือ
ตัวผู้เรียน เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือทางการเงินในการกากับบทบาท ภารกิจและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินผ่านด้านอุปทาน
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8) ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรี ยนหรือค่าบริการและ
สิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ที่ ให้ กับ ผู้ เรีย น ซึ่ งเกิ นกว่าคุณ ภาพและมาตรฐานขั้ นต่ าที่ รัฐก าหนด เพื่ อให้ ผู้ เรีย น
(ผู้ปกครอง) มีส่วนร่วมระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle)
ยุทธศำสตร์แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
๑) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๒) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษา
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 กำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อควำมมั่ นคงของสั งคมและประเทศชำติ มี วั ตถุ ประสงค์ ดั งนี้
1) เพื่ อเสริ มสร้ างความมั ่น คงของสถาบัน หลัก ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม
ปลอดภัย และสมานฉันท์ 3) เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้ง การยอมรับและ
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 4) เพื่อ เสริม สร้างความมั่น คงในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้น ที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล)
และส่งเสริมกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ ความต้องการของชุมชนและพื้นที่ 5) เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก โรคอุบัติใหม่ และภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น มีกรอบแนวทาง
สาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป้าหมายที่ 2) คนทุกช่วง
วัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 3.2) ยกระดับ คุณ ภาพและส่ง เสริม โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกระบบ การศึกษาให้กับผู้เรียนในพื้นที่ 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนั บ สนุ น การ
จัด การศึกษาและการให้ความรู้สาหรับคนทุกช่วงวัย จาแนกตามระดับและประเภทการศึกษา 5) ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่สาคัญจาเป็นในศตวรรษที่ 21 และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 2) เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัย เรียนและวัยทางาน และเพิ่มผลิตภาพของกาลัง แรงงาน 3) เพื่อ
พัฒ นาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การ
วิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 4) เพื่อปรับทิศทางการผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
และบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 5) เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 6) เพื่อ
ส่งเสริ มการใช้ป ระโยชน์ จ ากการวิจั ยในการพัฒ นาคน เพื่อเพิ่ มผลผลิ ต มู ลค่า ทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นา
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ประเทศ มีก รอบแนวทางส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้ องการด าเนิ น งานของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ คื อ เป้ าหมายที่ 1)
กาลัง คนมีท ัก ษะที ่ส าคัญ จ าเป็น และมีส มรรถนะตรงตามความต้อ งการของตลาดงานและการพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ เป้ าหมายที่ 2) สถาบัน การศึก ษาและหน่ว ยงานที่จัด การศึก ษาผลิต
บั ณ ฑิต ที่ มีค วามเชี่ย วชาญ และเป็น เลิ ศ เฉพาะด้าน เป้าหมายที่ 3) การวิจัยและพัฒ นาเพื่อ สร้างองค์ค วามรู้
และนวัต กรรมที่ส ร้า งผลผลิต และ มูล ค่า เพิ่ม ทางเศรษฐกิจ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 3.1)
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ได้แ ก่ 6) ส่ง เสริม พัฒ นาระบบการแนะแนวในสถานศึก ษา เพื่อ สร้า งทางเลือ กใน การ
ตัด สิน ใจศึก ษาด้า นอาชีพ และประกอบอาชีพ ในสาขาที่ต นถนัด และสนใจ 7) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการเรีย น
การสอนภาษาอัง กฤษเพื ่อ ยกระดับ ทัก ษะการใช้ ภาษาอัง กฤษของผู ้เ รีย น แนวทางการพั ฒ นา 3.2)
ส่ งเสริมการผลิ ต และพัฒ นากาลั งคนที่มีค วามเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากาลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ที่มี
คุณ ภาพมาตรฐานเที ย บระดับ สากล 7) พั ฒ นามาตรฐานหลั กสู ตรวิช าชี พ ตามกรอบคุณ วุฒิ แห่ งชาติ (NQF)
มาตรฐานอาชีพ/วิช าชีพที่ส อดคล้ องกับ ตลาดงานและยุทธศาสตร์ป ระเทศไทย 4.0 แนวทางการพัฒ นา 3.3)
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 3)
ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านการวิจัย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ สอดคล้ องกับ ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 2) เพื่อพัฒ นาทั กษะ
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย และกลุ่มผู้เรียนปกติและผู้ที่มี ความต้องการจาเป็นพิเศษ 3) เพื่ อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับ แต่ล ะช่วงวัย 4) เพื่อผลิตและพัฒ นาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภท
การศึกษาให้เป็นครูที่มี คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีกรอบแนวทาง
สาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ เป้าหมายที่ 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อ การเรียนรู้ มีคุณภาพและ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ เป้าหมายที่ 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำพ และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ ๑) เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่อง
ทางการเรียนรู้ ๒) เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาใน รูปแบบที่
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทัดเทียมกัน ๓) เพื่อให้มี
ระบบฐานข้ อ มู ล กลางรายบุ ค คลทุ ก ช่ ว งวั ย ที่ เชื่ อ มโยงกั น ได้ และสามารถ แลกเปลี่ ย นฐานข้ อ มู ล ระหว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตามและประเมินผล มีกรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมี
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ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ๓.๓
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ ๓.๓) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ สร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างจิตสานึ ก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนินชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุก
ช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ดารงชีวิต อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้
ประชาชนในการนาองค์ความรู้ ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ มีกรอบแนวทางสาคัญที่เกี่ยวข้องการดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ
เป้าหมายที่ 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นา ๓.1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพั ฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 2) เพื่อให้รัฐสามารถบริห ารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพและ ประสิ ทธิผ ล ส่งผลต่อคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาที่จัดให้ กับผู้ เรียนทุกระดับและประเภท
การศึกษา ๓) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและความรับผิดชอบร่วมกัน 4) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
การส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 5) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่แสดง ความรับผิดรับชอบต่อผู้เรียน (Accountability) และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงานและ การพัฒ นาประเทศ โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ห ลากหลายในการส่งเสริมและ
กากับติดตาม การดาเนินงานของสถานศึกษา และการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ 6) เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ การศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle)
ภายใต้การกากับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ๗) เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบั ติงานได้ตรงกับ ความรู้ความสามารถ มีค วามก้าวหน้าในวิช าชีพ มีกรอบแนวทางส าคัญ ที่เกี่ยวข้องการ
ดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แ ก่ ๔) ส่งเสริมการนา
ผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษา
8. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญา
ธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการทางานที่มีคุณภาพ
โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ
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อย่ างยั่ งยื น สามารถพึ่ งตนเองและพึ่ งกั น เองได้ และสามารถแข่ งขั น ได้ในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
อุดมการณ์และหลักการ ในการจัดการศึกษาดังกล่าว สภาการศึกษาได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน
และ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มำตรฐำนที่ 1 คุ ณลั กษณะของคนไทยที่ พึ งประสงค์ ทั้ งในฐำนะพลเมื องและพลโลก คนไทยเป็ นคนเก่ งคนดี
และมีควำมสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตสานึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
ตัวบ่งชี้
1.1) กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีพัฒ นาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
1.2) ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 คนไทยมีงานทาและนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
1.3) ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลกรวมทั้งมีความสามารถในการใช้
แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4) ทักษะทางสังคม
1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถ
ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
1.5) คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 คนไทยดาเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นคน
ไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่ นดินไทยและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็น
อาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก
มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญและกำรบริหำรโดยใช้
สถำนศึกษำเป็นฐำน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเห็ นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการและมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์ รู้จักผู้เรียน
เป็น รายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรี ย นรู้ จั ดหาและพั ฒ นาแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายและพั ฒ นาความคิ ดของผู้ เรีย นอย่ างเป็ น ระบบ และ
สร้างสรรค์ความสาเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญขึ้นอยู่กับ 1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน และ 2. ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหาร
จัดการและหลักธรรมาภิบาล
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ตัวบ่งชี้
2.1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่ห ลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคาร สถานที่มี
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.2) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.2.1 ผู้ บ ริ ห าร ครู คณาจารย์แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่างเป็ น ระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 ผู้ บ ริห าร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณ ธรรม มีความพึ งพอใจในการ
ทางาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงาน และอัตราความผิดทางวินัยลดลง
2.2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตาม
การดาเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา และติดตามการดาเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่ง
สมองค์ความรู้ที่หลายหลาย
2.3) มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.3.1 องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
2.3.2 ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ่ ม มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การจั ด บริ ก ารทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2.3.3 มีการกาหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้ กำรสร้ำงวิถีกำรเรียนรู้ และแหล่ง
กำรเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรี ย นรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่ อและเทคโนโลยี เป็ น ปัจ จัยส าคั ญ ของการพั ฒ นาสู่ สั งคมแห่ งความรู้
การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมจะนามาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชี้
3.1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้
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3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจัด
ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1.2 ชุมชน ซึ่งเป็ น ที่ตั้งขององค์กรที่ให้ บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสั งคมแห่ งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุขและมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3.2) การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
3.2.1 ศึกษาวิจัย สารวจ จัดหาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก ภูมิปัญญา
และอื่นๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้คนไทย
สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
3.3) การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่าง
สมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็กปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการ
พัฒ นาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒ นาประเทศอย่างยั่ง ยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
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2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางานโดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
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สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
แก่สั งคม ศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็น ไทย และการบริห ารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลั กษณ์ ของประเภท
สถาบัน มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน
(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ
(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒ นธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้า ง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ ของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี การบริหารจัดการที่
ประสานความร่ว มมือระหว่างสถาบั น อุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและ ต่างประเทศ และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้
เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในความเป็ น ไทย หรื อ การสร้ างโอกาสและมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สั งคม และ
ประเทศชาติ
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกากับให้การจัดการศึกษาและ
การดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
9. กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ : National Qualifications Framework (Thailand (NQF))
กลไกที่สาคัญ อย่างหนึ่ งในการพัฒ นากาลั งคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒ นากรอบคุณ วุฒิ แห่ งชาติ
National Qualifications Framework (Thailand (NQF)) โดยใช้ ระบบคุณ วุฒิ เป็นองค์ป ระกอบส าคัญ ในการ
ประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิด
สาคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและยังเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิอีก ด้วย จึงมีการ
กาหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นโดยมีสาระสาคัญ ดังภาพ

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : National Qualifications
Framework (Thailand (NQF))

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
TQF.for H.Ed

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ
ในแต่ระดับคุณวุฒิ (มคอ.๑)

กรอบคุณวุฒิระดับชาติ

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หรือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (กรณียงั ไม่มี มคอ.1)

การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)

ระดับสถาบัน
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กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ : National Qualifications
Framework (Thailand (NQF))

กรอบคุณวุฒิระดับชาติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
TQF.for V.ED
กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาแต่ละระดับ (๔ ระดับ)

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

สอศ.

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

ระดับสถาบัน

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

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
TQF.for Basic Education

กรอบคุณวุฒิระดับชาติ
สพฐ.

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ ปฐมวัย ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กรอบคุณวุฒิกับรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ปฐมวัน ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับสถานศึกษา
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10. กรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education, TQF : HEd)
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุด มศึก ษา และเพื่ อ เป็ น การประกัน คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุฒิ และสาขา/
สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันใน
การผลิตบั ณ ฑิตได้อย่างมีคุณ ภาพ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานกากับและ
ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ ด าเนิ น การโครงการจั ด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการนานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษามุ่งเน้น (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตที่
ได้รับ คุณ วุฒิ แต่ล ะคุณ วุฒิ และสื่อสารให้ สั งคม ชุมชนรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้
ตรงกั น และเชื่ อ มั่ น ถึ งผลการเรี ย นรู้ ที่ บั ณ ฑิ ต ได้ รั บ การพั ฒ นาว่ า มี ม าตรฐานที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
1. หลักกำรสำคัญของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
1.1 เป็ นเครื่องมือในการพัฒ นาแนวนโยบายการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กาหนด ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติฯ ในส่วนที่ เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
1.3 มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้
ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน
1.4 เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/
มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุม ชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
1.5 มุ่ งให้ คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาของสถาบั น ใดๆ ของประเทศไทยเป็ น ที่ ย อมรั บ และเที ย บเคี ย งกั น ได้
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึ กษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
2.1 เพื่อเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนาไปเป็น
หลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 เพื่อกาหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ ชัดเจน โดยกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ /ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ /
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ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒ นา
การจัดการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี การสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัด
และการประเมินผลนักศึกษา
2.3 เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อบุคคลจะได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถเทียบเคียง
กับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
2.4 เพื่ อ ช่ ว ยให้ เกิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเป็ น กลไกในการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงสาหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอก
เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
2.5 เพื่อเป็น กรอบของการสื่อสารที่มีประสิ ทธิ ภ าพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
ความหมายของคุ ณ วุ ฒิ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทั กษะและสมรรถนะในการท างาน รวมทั้ ง
คุณลักษณะอื่นๆ ทีค่ าดว่าบัณฑิตจะพึงมี
2.6 เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบัน อุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและการรับรองคุณวุฒิ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.7 เพื่อให้มกี ารกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
2.8 เพื่ อน าไปสู่ การลดขั้น ตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดาเนินการให้ กับ สถาบัน อุดมศึกษาที่ มี
ความเข้มแข็ง
3. โครงสร้ำงและองค์ประกอบของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
3.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิ แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการและความซับซ้อนของการเรียนรู้ที่
คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังกาหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรก
เข้าหลังจากสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถที่สาคัญในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
3.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น
ในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กาหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Ethics and Moral) หมายถึ ง การพั ฒ นานิ สั ย ในการประพฤติ อ ย่ า งมี
คุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
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2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อ ต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal Skills and
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง อาทิ การเต้นรา ดนตรี
การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์และวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิ จกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้
ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็น
ที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้ างต้นเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุก
คนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะและความรู้จะ
เป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิ
หนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคนแม้ว่าบางสาขา/สาขาวิชา นักศึกษา
จาเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชีและนักกฎหมาย เป็นต้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่
เรี ย นซึ่ งต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของความรู้ แ ละทั ก ษะของสาขา/สาขาวิ ช าที่ เหมาะสมกั บ ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ไว้ ใน
รายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษาทุก
คนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่
สาหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความ
ชานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ อาทิ นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความ
ชานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของแต่ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเข้า (สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มีแนวคิดพื้นฐานว่านักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี พื้ น ฐานความรู้ และทั ก ษะเพี ย งพอที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
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ระดับ อุดมศึกษาอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ พื้น ฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ ม
ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนบางคน
อาจมีพื้นความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรั บสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่า
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ทางภาษาทั ก ษะทางการเรี ย นและพื้ น ฐานทางวิ ช าการเพี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได้สาเร็จ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใน
แต่ละด้าน ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิล ป์ มีระดับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ ดังนี้
ระดับที่ 2 ปริญญำตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น
ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เป็นต้น
2) ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้น
การปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา และงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพสาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจา และหาแนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปั ญ หาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ ม สามารถ
แสดงออก ซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถศึกษาและ
ท าความเข้ าใจในประเด็ น ปั ญ หา สามารถเลื อกและประยุก ต์ใช้ เทคนิ ค ทางสถิติ ห รือคณิ ตศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้น คว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคล
ที่แตกต่างกันได้
5. ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิในข้อ 3 จะนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ
ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
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1. หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญำตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชา
อย่างกว้างๆ เน้ นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การพัฒ นาและผลการวิจัยล่าสุด นักศึกษาควร
ตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสาหรับการ
เข้าสู่ อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความชานาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหลั กสูตรจะต้อง
พั ฒ นาผู้ เรี ย นทั้ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ในวิ ช าชี พ และพื้ น ฐานความรู้
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีและการวิจัยที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย
6. จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลำในกำรศึกษำ
ระบบหน่วยกิตเป็นระบบที่ใช้เพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับในการศึกษา
แต่ละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาต่างกันแม้ใน
ระดับเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ อาทิ ระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี
ขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังและระดับความซับซ้อนของสาขาวิชานั้นๆ (จานวนหน่วยกิตและระยะเวลา
ในการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร)
7. กำรกำหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับแสดงถึง
1) ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของการเรียนรู้
2) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) อาทิ สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปะศาสตร์จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า
“ศิลปศาสตร์บัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป
3) สาขาวิช าหรือเนื้ อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิช าเดียวหรือสองสาขาวิช าในสั ดส่ วนที่
เท่ากันสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือหลายสาขาวิชาร่วมกันเป็นสหวิทยาการ อาทิ
สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อใน
ระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะสาหรับสาขาวิชาสิ่งสาคัญ คือ การกาหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ
ต้องเป็นมาตรฐานสากล ถูกต้องแม่นยา หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาในสาขาวิช าต่างๆ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
8. กำรเทียบโอนควำมรู้หรือประสบกำรณ์
นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว่ามีความรู้ ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได้กับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษา หรือประสงค์จะศึกษาควรได้รับการประเมิ น เพื่อการเทียบ
โอนความรู้หรือประสบการณ์ที่มีเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้ว
การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึก ษาในระบบ และเรื่องข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
9. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ มี ระดั บ การจัด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ
1. ระดับที่ 2 ปริญญำตรี
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
1) ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการที่เกีย่ วข้อง
2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
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3) จากความเข้าใจที่ลึ กซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยคาแนะนาแต่เพียง
เล็กน้อย
4) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่ม
ต่างๆ
5) ในกรณี ข องหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ สิ่ งส าคั ญ คื อ ความรู้แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
6) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งสาคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง
ในผลงานวิจัยต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์และ
ประเมินความสาคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการ
แสดงออก ซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้
2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตน
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ
3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับ
ข้อจากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่
เสมอ
5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
10. กำรทวนสอบมำตรฐำน
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ก าหนดกรอบแนวทางให้ แ ก่ ค ณาจารย์ นั ก ศึ กษา ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมีลักษณะกว้างๆ และจะต้องแปล
ความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของสถาบั นอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วยการทวนสอบ
หมายถึง การดาเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์
ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กาหนดขึ้นนั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องดาเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสาเร็จนั้น คือ ต้องมีการ
ทวนสอบ ซึ่งผู้ ป ระเมิน ภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคาตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมิน
หลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอกและการ
รายงานเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต การทวนสอบมาตรฐานบางส่ ว นอาจจะด าเนิ น การโดย
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่มีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ
การจัดการ และความมีประสิทธิภาพของการดาเนินการร่วมกั น อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่าเสมอ
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11. ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสาเร็จในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู้
รวมทั้งมีการประเมินประสิ ทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความสาเร็จเหล่านี้เป็นที่เข้าใจ
ของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและนาไปใช้ในการเรียนการสอน
ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่จาเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้
1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2) การแสวงหาความรู้
3) การพัฒนาทักษะทางปัญญา
4) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สถำบันที่จัดกำรเรียนกำรสอนและให้คุณวุฒิตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
สถาบั นที่จ ะจั ดการเรียนการสอนและให้ คุณ วุฒิ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
จะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอานาจหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายกาหนด
13. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ต้ องสอดคล้ อ งกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือสถาบัน
สามารถกาหนดตัว บ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมินเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในการประกันคุณ ภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก
14. ประโยชน์ของกำรดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
1) เป็นกรอบที่กาหนดมาตรฐานแต่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยกากับให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน สามารถนาตัวบ่งชี้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปใช้ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2) ส่งเสริมให้บุคคลสามารถศึกษาต่อได้ตลอดชีวิต ผู้ที่ทางานแล้วมีช่องทางเข้าศึกษาต่อและเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพิ่มความโปร่งใสและความสะดวกในการการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาให้สามารถสะสม
หน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3) คุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับมีความโปร่งใสและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่มุ่งหวัง
จากบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานของระบบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่
บัณฑิตได้รับการอบรมสั่งสอน
4) เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิ ที่บัณฑิตได้รับเป็นประโยชน์ต่อการเทียบคุณวุฒิ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเป็ น ประโยชน์ต่อการเทียบเคียงคุณ ภาพของบัณ ฑิตในคุณ วุฒิ เดียวกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศเกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรวิชาการ วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ
5) ช่ ว ยให้ น านาชาติ เข้ าใจและยอมรั บ ในความมี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานของการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
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11. ทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดาเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่
ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
สำระวิชำหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
1) ภาษาแม่และภาษาสาคัญของโลก
2) ศิลปะ
3) คณิตศาสตร์
4) การปกครองและหน้าที่พลเมือง
5) เศรษฐศาสตร์
6) วิทยาศาสตร์
7) ภูมิศาสตร์
8) ประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะนามาสู่การกาหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้ อหาเชิงสหวิท ยาการ (Interdisciplinary) หรือหั ว ข้ อส าหรับ ศตวรรษที่ 21 โดยการส่ งเสริม ความเข้ าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 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
จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน
ได้แก่
1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์
1.2 ทางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
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 การร่วมมือกับผู้อื่น
ทักษะด้ำนสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่ อและเทคโนโลยี มากมาย ผู้ เรีย นจึ งต้อ งมีค วามสามารถในการแสดงทั กษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณและ
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
ทักษะด้ำนชีวิต และกำรทำงำน ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ
ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญ ดังนี้
1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
1.1 ความยืดหยุ่น
1.2 การปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
2.1 การวิเคราะห์สื่อ
2.2 การผลิตสื่อ
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ
3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
3.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น
3.2 ทางานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย
4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
4.1 การวิเคราะห์สื่อ
4.2 การผลิตสื่อ
5) ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
5.1 แนะนาผู้อื่นได้
5.2 รับผิดชอบต่อผู้อื่น
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ กำรเรียนรู้ 3R x 8C
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 ทักษะการทางานเป็นทีม
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- Computing and ICT Literacy มี ทั ก ษะด้ านคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- Cross-cultural Understanding มีทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม
- Communication,Information,and Media Literacy มีทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
- Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
- Compassion ความมีเมตตา วินัยคุณธรรมและจริยธรรม

ภาพ กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
ที่มา: http://www.qlf.or.th/
การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นจาเป็นต้องสร้างระบบส่งเสริม
เพิ่มขึ้นจากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความชานาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้
นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถที่จาเป็นและหลากหลาย ระบบส่งเสริมให้นักเรียนได้รอบรู้ทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญ
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วยกัน 5 ระบบ ดังนี้
1) ระบบส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับ
ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่
เป็ นจริง การใช้สื่ อหรือเครื่องมือที่มีคุณ ภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การทางานและในการดารงชีวิต
ประจาวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และใช้ห ลักการวัดประเมินผลที่มี
คุณภาพระดับสูง
2) กำรประเมินผล โดยสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
สาหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมสาหรับการประเมินผลในชั้นเรียน เน้นการนาประโยชน์ของผลสะท้อนจาก
การปฏิ บั ติของผู้ เรีย นมาปรั บ ปรุ งแก้ไขงาน ใช้เทคโนโลยีเพื่ อยกระดั บการทดสอบวัดและประเมิ น ผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ
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3) หลักสูตรและกำรสอน โดยการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ
ของวิชาแกนหลัก สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน (Competency based) และสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยี
เป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ แบบสืบค้นและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด
4) กำรพั ฒ นำทำงวิ ช ำชี พ โดยเน้ น จุ ด มุ่ งหมายส าคั ญ เพื่ อ การสร้ า งครู ให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะความรู้
ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและกาหนดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและสร้างให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ห ลากหลาย สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึก เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณและทักษะด้านอื่นๆ ที่สาคัญต่อวิชาชีพ การสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิด
ขึ้นกับครูเพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะนาไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิด
ขึ้น กับ ผู้ เรี ย นได้อย่ างมีคุณ ภาพ สร้างให้ ครู เป็ นผู้ ที่ มีความสามารถวิเคราะห์ ผู้ เรียนได้ทั้ งรูปแบบการเรียน
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน เหล่านี้ เป็นต้น ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น เพื่อ
นาไปใช้สาหรับการกาหนดกลยุทธ์ทางการสอนและ
จัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับ
บริบททางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการ
เรียนรู้ แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลาย ในการสื่อสารให้เกิดขึ้น และสร้าง
ให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5) สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ โดยการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจาก
บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทางวิชาชีพ
แก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่ างกันรวมทั้งการบูรณาการ
หลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท
โดยเฉพาะการเรี ยนแบบโครงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่ อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่ งการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพ ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคลและนาไปสู่ การ
พัฒนาและขยายผลสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์
12. นโยบำยกำรพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ของผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล)
นโยบายด้านการจัดการศึกษา (การจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับปริญญาตรี มีทรัพยากรที่จากัด (ผู้สอน
งบประมาณ และสถานที่)
1. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีนาฏศิลป์ในภาคใต้
2. จัดการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ปฏิรูปในการจัดการเรียนการสอน
นโยบายด้านการบริหารบุคลากร
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างความก้าวหน้าด้าน
การศึกษาต่อ การทาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
5. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และแนวนโยบายแห่งรัฐของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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6. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพขององค์ กรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของ
ทุกคน ทุกภาคส่วนในองค์กร
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้ร่มรื่น รองรับการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้
8. สร้างเครือข่ายกับชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจ
9. จัดหารายได้จากแหล่งเงินงบประมาณอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2550 ว่า
ด้วยการจัดหารายได้ เพื่อส่งเสริม รองรับกิจกรรมแผนงานโครงการ
นโยบายด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม
10. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสานึกรักบ้านเกิดและ
สร้างประโยชน์แก่สังคม
11. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒ นธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
12. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์องค์กร (เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์)
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
เป็ น การศึกษาองค์ป ระกอบภายในวิท ยาลั ยนาฏศิล ปนครศรีธรรมราช สถาบันบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ ที่ มี
ผลกระทบต่อการดาเนิ น งาน อัน จะเป็ น การบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
จุดแข็ง
1. วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรีธ รรมราช มีค รู อาจารย์ และบุ ค ลากร ที่ มี ความรู้ความเชี่ ยวชาญ ด้ าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านภาคใต้เป็นที่ยอมรับ
2. ครู อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน
3. ครู อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลายสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์
5. ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม
6. มีข้อมูลและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
7. บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
8. บุคลากรมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาสู่การจัดทาผลงานด้านวิจัย
9. มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย
11. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
12. มีอาคารสถานที่รองรับการจัดการศึกษาทุกระดับ
13.ผู้ บ ริห ารมี ค วามรู้ ความสามารถในการจัด การแบบมีส่ ว นร่ว ม มี ค วามมุ่ งมั่ น ในการพั ฒ นาองค์ ก ร
มีความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
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14. มีการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างหลากหลาย
15.วนศ.นศ.มีศักยภาพในการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
จุดอ่อน
1. กลไกการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นระบบ
2. ระบบบริหารด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม
3. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงพอ
5. บุคลากรมีภ าระหน้าที่ในงานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นจานวนมาก ทาให้ ไม่สามารถสร้าง
งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ได้เต็มตามศักยภาพ
6. ขาดการจัดการในการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
7. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้
วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพื่อประชากรทุกระดับ
8. งานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมมีจานวนมากทาให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
9. ขาดระบบการกากับติดตามและการนิเทศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
10. การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่เพียงพอ
11. ขาดกระบวนการจัดเก็บองค์ความรู้ตลอดจนงานสร้างสรรค์
12. ขาดหอพักในการรองรับนักเรียน-นักศึกษา
13. มีการจัดการศึกษาหลายระดับ ทาให้บุคลากรทางการศึกษามีภาระงานซ้าซ้อน
14. ครุภัณฑ์ทางการศึกษาด้านวิชาชีพไม่เพียงพอ
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคทาให้สถาบันฯตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายให้ตรงตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นผลทาให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี้
โอกำส
1. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีโอกาสสร้างงานให้กับนักศึกษา
2. มีแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถนามาสร้างงานวิจัยและการจัดการความรู้
3. มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งข้อมูล เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. การได้รับโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ระบบเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
6. นโยบายของประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
7. แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้วนศ.นศ. จัดการศึกษาเพื่อประชากรทุกระดับ
8. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทาให้สถานศึกษาด้านศิลปะ มีแนวทางพัฒนาผลงานได้กว้างขวางขึ้น
9. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก
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10. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นมากขึ้น
11. รัฐบาลให้ความสาคัญกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
12. ได้โอกาสการเรีย นรู้และแลกเปลี่ ยนศิล ปวัฒ นธรรมระหว่างประเทศ เพื่อ นามาต่ อยอดงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
13. กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
14. นโยบายรัฐให้การสนับสนุนนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
15. นโยบายภาครัฐที่ให้ทุนในการสนับสนุนดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และนักเรียน –
นักศึกษาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ภัยคุกคำม / อุปสรรค
1. ความเปลี่ยนแปลงของกระแสทางวัฒนธรรม ทาให้ค่านิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ได้สังกัดในหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยตรง ทาให้การพัฒนา
บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาขาดความ
ชัดเจนทาให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาได้รับผลกระทบ
4.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีคู่แข่งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
5. งบประมาณในการทาวิจัยในแหล่งทุนภายนอกมีอยู่อย่างจากัด ไม่เพียงพอสาหรับการจัดสรร
6. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายมีทั้งระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทาให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามีปัญหานาไปสู่
การปฏิบัติ
จากการทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายและนโยบายระดับชาติและการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเนื้อหาสาระทั้ง 2 ส่วน ที่ได้นาเสนอมานี้ ได้ถูกนามาเป็น
กรอบแนวทางในการกาหนดแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในการปรับปรุงแผนพัฒนา
วิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นาไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยรายละเอียดจะ
ปรากฏในบทต่อไป
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บทที่ 3
แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2560 - 2564
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์
ระดับพื้นฐาน อัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
พันธกิจ (Mision)
1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะ
การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้
4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์และศิลปะ การแสดง
พื้นบ้านภาคใต้
5. บริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล
เป้ำหมำย (Goals)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นดาเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสาเร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ พร้อมที่จะนาไป
ประกอบอาชีพได้
2. บัณฑิตของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีงานทา
3. เป็ น ส ถาบั น จั ด ก ารศึ ก ษ าชั้ น น าแ ละก ากั บ ม าต รฐาน ด้ าน น าฏ ศิ ลป์ ดุ ริ ย างค ศิ ล ป์
คีตศิลป์ ในระดับชาติ
4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริม
วิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ทาการสอนการแสดง การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน
สร้างสรรค์ ส่ งเสริม ท านุ บ ารุงและเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรมอัน เป็น เอกลั กษณ์ ของชาติ และศิล ปวัฒ นธรรมที่
หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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อัตลักษณ์ (Identity)
- อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับพื้นฐาน)
สืบสานงานศิลป์
- อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับอุดม)
มืออาชีพงานศิลป์
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
- วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้นางานศิลป์
ยุทธศำสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้อง
กับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะของผู้ เรี ย น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 การส่ งเสริ ม โอกาสและความสามารถของผู้ เรียนในเวที การแข่งขัน ด้ านศิล ปวัฒ นธรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนนวัตกรรมต่อยอดงำนศิลป์บนพื้นฐำนเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและควำมเป็นไทยและเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและนำนำชำติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน
กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ ชุมชนและสังคม ประกอบด้วย
2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคม และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชำติด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีต
ศิลป์ สร้ำงบัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ
ต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่
สู่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และ
ทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ
ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้กาหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
จานวน 9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแต่ละกลยุทธ์ จานวน 28 ตัวชี้วัด
รายละเอียดของแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ยึดตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต มาตรการหรือแนวทาง
และโครงการที่สนับสนุนพร้อมทั้งแผนงบประมาณมีดังต่อไปนี้
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รำยละเอียดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ภำยใต้แผนพัฒนำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
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ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0

55

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 1

กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 1

กำรสร้ำงคุณภำพและ
มำตรฐำนทำงวิชำกำร

มำตรกำร/แนวทำง
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของชาติ
2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่รองรับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และไทยแลนด์ 4.0
4. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ STEAM Education ในแต่ละรายวิชา
5. ติดตามและประเมินผลผู้ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วเพื่อนาผลการประเมินมาสู่การพัฒนา
6. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรทุกระดับ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับปริญญาตรี
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทาหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับปริญญาตรี
3. ร้อยละของการสาเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กาหนด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วยนับ

ปี 2560

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

80
80
80

80
80
80

80
80
80

85
85
80

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
95

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
90

80
80
90

80
80
90

80
80
90

90
90
85
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
5. จานวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับดี
6. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ที่ได้รับการสอน แบบ
STEAM Education ในแต่ละรายวิชา
เพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของผู้เรียนทุกหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนับ
ระดับ

ปี 2560
5

เป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
5
5
5
5

จานวน
หลักสูตร
ร้อยละ

4

4

4

4

4

5

5

5

5

80

ร้อยละ

50

50

50

50

50
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โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา
3. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปี
2560
-

งบประมำณ (บำท)
ปี
ปี
ปี
ปี
2561
2563
2564
2562
- 260,000 310,000
147,000
-

-

-

30,000
30,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 1

กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จ
กำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 2

กำรพัฒนำทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียน ที่
ส่งเสริมกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และนโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0

มำตรกำร/แนวทำง
1.
2.
3.
4.

จัดทาแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
พัฒนาระบบและกลไกกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
สนับสนุนทุนการศึกษา

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

เป้ำหมำย
ปี 2562

8. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ร้อยละ

79

81

83

90

95

9. ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
ผู้เรียน ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ระดับ

3

4

4

4

5

ชิ้น

5

5

5

5

10

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

10. จานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน
สร้างขึ้นจากการเรียนรู้

ปี 2563

ปี 2564
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โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
เครื่องสายไทย
3. โครงการวันวิชาการระดับอุดมศึกษา
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ต่อ ระดับปริญญาตรี

ปี 2560

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

-

-

-

-

375,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

30,000
10,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 3

การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถของผู้เรียนในเวที
การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

มำตรกำร/แนวทำง
1. คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถเพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้มีศักยภาพพร้อมในการแข่งขันในเวทีต่างๆ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันในเวทีในระดับต่างๆ
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย
นับ
11. จานวนเวทีการแข่งขันความสามารถที่ เวที
เข้าร่วมต่อปี
12. จานวนรางวัลจากการแข่งขันในเวที
รางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพ
และทักษะชีวิตที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมการประกวดด้าน
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ดนตรี
สากล และคีตศิลป์ไทย

ปี 2560

-

ปี 2560
1
1

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1
1
1
3
1

1

1

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

-

-

-

3

ปี 2564

50,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์บน
พื้นฐำนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
และเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและนำนำชำติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1
ผลงำนนวัตกรรม ต่อยอดงำนศิลป์ บน
พื้นฐำนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย และเผยแพร่ผลงำนใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่

มำตรกำร/แนวทำง
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่
3. ส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์สู่นวัตกรรมบนพื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
13. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมการต่อยอดงานศิลป์ตาม
แผนที่กาหนด
14. ร้อยละของการเผยแพร่ผลงานด้าน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
15. จานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนา
16. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และ
ความต้องการของสังคมและชุมชน
โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่สู่ระดับชาติและ
นานาชาติ

ปี 2560
-

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
80
80
80
80

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ปี 2560
80

ร้อยละ

100

100

100

100

100

คน

2

2

2

2

2

ร้อยละ

100

100

100

100

100

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564
80,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์
ผลงำนนวัตกรรม ต่อยอดงำนศิลป์ บน
พื้นฐำนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย และเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติ
และนำนำชำติ

กลยุทธ์ที่ 2

จัดหำแหล่งทุนภำยนอกให้
ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงำนชิ้น
ใหม่

มำตรกำร/แนวทำง
1. แสวงหาและเผยแพร่ข่าวสาร หรือแหล่งทุนวิจัยจากภาคเอกชน หรือจากภาครัฐในการสนับสนุนการดาเนิน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของสถาบัน
2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อจัดทางานวิจัย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หน่วยนับ

17. จานวนแหล่งทุนภายนอกในการ
สนับสนุนทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม

จานวน
แหล่งทุน

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาและจัดหา
แหล่งทุนภายนอกเพื่อการ
วิจัย

ปี 2560
-

ปี 2560
1

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1
1
1
1

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564
-
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ยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3
ผลงำนนวัตกรรม ต่อยอดงำนศิลป์ บน
พื้นฐำนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย และเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและ
นำนำชำติ

กำรสร้ำงงำนวิจัย งำน
สร้ำงสรรค์ งำนนวัตกรรม
กำรต่อยอดผลงำน

มำตรกำร/แนวทำง
1. ส่งเสริมการเผยแพร่และนาผลการจัดการองค์กรความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาของสถาบัน
2. ส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์สู่นวัตกรรมบนพื้นฐานเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
18. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความ
ต้องการของสังคมและชุมชน
19. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม ที่นาไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือนาไปใช้ประโยชน์

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการวิจัยทางการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ปี 2560
100

ร้อยละ

40

ปี 2560
14,580

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100
100
100

40

40

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
9,480
30,000
30,000

40

50

ปี 2564
30,000

65

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 2

กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3
ผลงำนนวัตกรรม ต่อยอดงำนศิลป์ บน
พื้นฐำนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย และเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและ
นำนำชำติ

เผยแพร่ผลงำนวิจัย
ผลงำนสร้ำงสรรค์
ผลงำนนวัตกรรมใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดทาแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย/ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการเผยแพร่ผลงาน
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
21. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการ
ยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติ
และนานาชาติ

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ปี 2560
-

ปี 2560
-

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
100
100

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564
80,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 3

กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1
ในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
บริกำรวิชำกำรใน
สถำนศึกษำ ชุมชน และ
สังคม

1. มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของผู้รับบริการในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
4. จัดตั้งวิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วย
นับ
21. จานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการ ชุมชน/
พัฒนาความรู้และความสามารถด้าน
องค์กร
ศิลปวัฒนธรรม
22. จานวนครั้งของการบริการวิชาการ
ครั้ง
ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทุกทิศทั่วไทย
(4ภาค)
2. โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ปี 2560
-

ปี 2560
5
20

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
5
5
5
9
20

25

25

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

-

-

25

ปี 2564
30,000
30,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 3

กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 2
ในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม

กำรให้บริกำรหลักสูตรระยะ
สั้น ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงค
ศิลป์ คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์และ
ทัศนศิลป์

มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดทาแผนการทาหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
2. จัดทาหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ให้แก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
23. จานวนหลักสูตรระยะสั้น ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ที่
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
24. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตร
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการบริการวิชาการ

หน่วย
นับ
จานวน
หลักสูตร

ปี 2560
2

ร้อยละ

80

ปี 2560
-

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
2
2
2
2
80

80

80

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
-

80

ปี 2564
20,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคม
และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติ
ด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 4

กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชำติด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม

มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดกิจกรรมทานุบารุงและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ
2. จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. จัดการประกวด/แข่งขันนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และระดับชาติ
4. ส่งเสริมการนาทุนทางศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์

หน่วย
นับ

ปี 2560

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ข้อมูลสนับสนุน
1. แผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้รับบริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. ข้อมูลสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ข้อมูลช่องทางในการประชาสัมพันธ์
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 4

กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำง
เสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชำติ
ด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1

สืบสำนศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ

มำตรกำร/แนวทำง
1.
2.
3.
4.

จัดทาแผนสืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จัดการประกวด/แข่งขันนาฏศิลป์ ดนตรีและทัศนศิลป์ทั้งภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และในระดับชาติ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
25. ระดับความสาเร็จของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
26. ระดับความสาเร็จของการจัด
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
โอกาสวันสาคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์

ปี 2560
-

หน่วย
นับ
ระดับ

ปี 2560
4

ระดับ

4

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
4
4
5
5

4

4

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

5

5

ปี 2564
20,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 4

กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริม
คุณค่ำทำงสังคม และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและระเทศชำติ
ด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2

สร้ำงเสริมคุณค่ำ
ทำงสังคมและมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
และประเทศชำติด้วยทุน
ทำงศิลปวัฒนธรรม

มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดทาแผนการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการแสดงและเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค
หน่วย
นับ
27. ระดับความสาเร็จของการสร้างเสริม ระดับ
คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการดนตรีไทย
อุดมศึกษา
2. โครงการการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค
3. โครงการสืบสานโขน
สัมพันธ์
4. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู
5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาติ

ปี 2560
-

ปี 2560
4

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
4
4
5
5

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564
104,800

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

45,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5
กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของชำติ
ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์
สร้ำงบัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
และนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์
ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำงบัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
และนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

มำตรกำร/แนวทำง
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรสู่องค์กรชั้นหนึ่งระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพร้อมในการทางานระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดาเนินงานต่างๆ
ส่งเสริมความผาสุกและความผูกพันต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสู่ผู้บริหารทุกระดับ
การจัดการสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเพียงพอ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์

หน่วย
นับ

ปี 2560

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ข้อมูลสนับสนุน
1. วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
2. นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
3. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การปฏิบัติงาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การลาศึกษาต่อ
6. การได้รับฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. การได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกโดยตรง
8. การได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมการได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
9. แผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10. ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
11. ข้อมูลงบประมาณ
12. ระดับความสาเร็จในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของ กลยุทธ์ที่ 1
ชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำง
บัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติและนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำร
บริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล

มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. จัดการด้านอัตรากาลังให้มีความเหมาะสม ลดอัตราตาแหน่งว่าง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานและที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาตนเองมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าตามตาแหน่ง
งาน (Career Path) หรือวิชาชีพที่ครองอยู่
5. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสู่ผู้บริหารทุกระดับ
6. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรและความรักผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
28. ร้อยละของความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร
29. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ปี 2560
80

ร้อยละ

80

ปี 2560
-

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
80
80
90
95
80

80

85

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
-

90

ปี 2564
300,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของ กลยุทธ์ที่ 2
ชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำง
บัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติและนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และ
ระบบสำธำรณูปโภค พัฒนำ
สภำพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ให้เอื้อต่อกำรเรียนและ
กำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ปลอดภัย

มำตรกำร/แนวทำง
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดแนวทาง และสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดาเนินการตามแนวทางที่สถาบันฯ กาหนด
หน่วย
นับ
30. ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุง ร้อยละ
อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ตาม
แผนการดาเนินงานที่กาหนด
31. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้
ค่าเฉลี่ย
อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนและการทางานอย่างมี
ความสุข ปลอดภัย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

ปี 2560
-

ปี 2560
90

3.51

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
90
90
90
90

3.51

3.51

4.00

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

4.50

ปี 2564
15,700,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของ กลยุทธ์ที่ 3
ชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำง
บัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติและนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำร
บริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และจัดกำร
ข้อมูลองค์ควำมรู้
เผยแพร่สู่ประชำชน

มำตรกำร/แนวทำง
1. วางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน
2. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงานและสถานศึกษา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการภายในองค์กรและการ
จัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน
4. สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยระบบสืบค้นทางไกล
5. ส่งเสริมการเผยแพร่และนาผลการจัดการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานของหน่วยงานหรือ
สถานศึกษาของสถาบัน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หน่วย
นับ
ร้อยละ

32. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
33. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับ ร้อยละ
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กร

ปี 2560
-

ปี 2560
90
20

ปี 2561
-

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
90
90
90
95
40

40

งบประมำณ (บำท)
ปี 2562
ปี 2563
-

40

60

ปี 2564
1,376,000
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แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของ กลยุทธ์ที่ 4
ชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำง
บัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติและนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำร
บริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ

มำตรกำร/แนวทำง
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากร
ให้เห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพ
2. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ
3. มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ต้องครอบคลุมพันธกิจทั้งการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการด้านการเงินที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินการประกันคุณภาพได้
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
34. ระดับคุณภาพของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช

หน่วย
นับ
ระดับ

ปี 2560
-

ปี 2560
-

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
3
4
4

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564
30,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของ กลยุทธ์ที่ 5
ชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำง
บัณฑิตคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติและนำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำร
บริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

พัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม และควำม
โปร่งใส ในกำร
ดำเนินงำน

มำตรกำร/แนวทำง
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
จัดทาแผนการดาเนินงาน เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
ประเมินผลการดาเนินงาน
นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

หน่วย
นับ
ร้อยละ

35. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส
36. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุก ร้อยละ
ระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยม
องค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการบริหารจัดการพัฒนา
องค์กร

ปี 2560
-

ปี 2560
80
100

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
80
80
85
90
100

100

100

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

100

ปี 2564
1,376,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 5

กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันชั้นหนึ่งของ กลยุทธ์ที่ 6
ชำติ ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้ำงบัณฑิต
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและ
นำสถำบันสู่นำนำชำติ บนฐำนกำรบริหำร
จัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล

พัฒนำกำรเป็นศูนย์กลำง
ควำมร่วมมือด้ำน
นำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์
คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับชำติ
และนำนำชำติ

มำตรกำร/แนวทำง
1. จัดทาแผนการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
37. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
โครงกำร / กิจกรรม
ที่สนับสนุน
1. โครงการบริหารจัดการ
พัฒนาองค์กร

ปี 2560
-

หน่วย
นับ
จานวน

ปี 2560
10

เป้ำหมำย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
10
10
10
10

งบประมำณ (บำท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี 2564
1,376,000
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บทที่ 4
บทสรุป
วิทยาลั ยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิล ป์ อยู่ภ ายใต้การดาเนินงานของกระทรวง
วัฒนธรรมและมีการเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพันธกิจและหน้าที่ของวิทยาลัย 5 ด้าน ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้
4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
5. บริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล
ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับชาติ วิทยาลัยฯจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของ
สังคมภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการทางานและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information
Technology) ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง
2. นักศึกษามีความรู้วิชาชีพ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างดี
3. นักศึกษา บุคลากร นาแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
4. มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม
5. มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. ทาการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
7. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ
8. มี Good Governance ทุกระดับ
เงื่อนไขควำมสำเร็จ
การที่จะให้แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี งบประมาณ 2560-2564 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้นผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้อง
ดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาและมีแนวทางนานโยบายสู่การปฏิบัติสู่หน่วยงาน
อย่างเป็นระบบชัดเจนและทั่วถึง
2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละฝ่ายควรมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน
3. มีการประกาศนโยบายโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตามที่สภามีมติอนุมัติ
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4. มีการนานโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน
5. บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความสาคัญและร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัยฯตามบทบาทและพันธกิจหลักทั้ง
5 ด้าน
6. มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้การ
บริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
7. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของวิทยาลัยฯ
8. จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
9. มีการตรวจสอบ ประเมินผลและติดตามการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายสู่ความสาเร็จ คือ บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร
เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
มีอัตลักษณ์ ดังนี้
1. อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับพื้นฐาน)
สืบสานงานศิลป์
2. อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับอุดม)
มืออาชีพงานศิลป์
3. เอกลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้นางานศิลป์
เป้ำหมำยแผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปะนครศรีธรรมรำชระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563)
1. วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชเป็นองค์กรชั้นนำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้ ดังนี้
1) จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
3) เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้
4) อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
2. กำรบริหำรจัดกำร
1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
เป็นหลัก ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือและปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
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2) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) มีอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการทางานอย่างมี
ความสุขปลอดภัย
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
5) มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทุก
ระดับ ได้ดาเนินการดังนี้
1) ดาเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2564 (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบถึงแนวทางการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
2) กาหนดบทบาทสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด
3) วิทยาลัยฯจัดทาแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของวิทยาลัยฯ
กำรติดตำมประเมินผล
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560 – 2564
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยได้ดาเนินการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ระยะเวลา)
ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโดยให้สรุปเป็นรูปเล่ม
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ
แผนกำรรับนักเรียน/นักศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 = ปีกำรศึกษำที่ 2/2563-1/2564
ที่

ม.1-3 ม.6 ปวช. ศบ.4ปี ศบ.5ปี

ศม.

1 จานวนที่คาดว่าจะรับ

120

120

-

60

-

-

2 จานวนสะสม

199

49

165

73

89

-

3 จานวนที่คาดว่าจะจบ

70

49

-

-

19

-

หมำยเหตุ
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ภำคผนวก ข
- แนวทำงกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำวิทยำลัยฯ กำร Deploy police สู่กำรปฏิบัติ
- โครงสร้ำงวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
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แนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
วิเครำะห์ SWOT

ทบทวน / กาหนด Vision Mission/ค่านิยม
แผนกลยุทธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลากร
รวบรวมรายละเอียด/สรุปผล
เสนอคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผน
กลยุทธ์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผน
กลยุทธ์ พิจารณาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
สรุปรายละเอียด
เสนอบุคลากรของวิทยาลัยฯและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น
ปรับปรุง
พิจารณาความสอดคล้องของแผน
ประชุมคณะกรรมการ
สรุปแผนกลยุทธ์
นาเสนอสถาบันฯ พิจารณา
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Deployment policy สู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
วิเคราะห์ความสอดคล้องของวิทยาลัยฯ
จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน
นาแผนกลยุทธ์การพัฒนาเสนอสถาบันฯ
วิเคราะห์ทิศทางความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์สถาบัน

ผู้อานวยการเป็นผู้ถ่ายทอด
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฝ่าย / ภาค / งาน

งานแผน

คณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์

สรุปของทุกหน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
แผนกลยุทธ์

เลขาคณะกรรมการกลั่นกรองแผน

สรุปและรายงานอธิการบดี
นาเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติ

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เห็นชอบประกาศใช้

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์

ติดตามกากับการปฏิบัติ

งานแผน
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คณะผู้จัดทำ
แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2560 -2564
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
นางพิกุล อนันตนานนท์
นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
นางปัทมา สกุลณี
นายชยพร ไชยสิทธ์
นางอัญจนา คงนุ่น
นางสุจิตตรา มินา
นางสาวกรกนก สมทรง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ลูกจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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