แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

1

บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ปัจจุบัน การจัดการศึก ษาต้ องให้ มีความหลากหลาย อั นเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัย
แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าในอดีต ด้วยสาเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ จึงจําเป็นต้องดําเนินการ
เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ให้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
การพัฒนาองค์กร เป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช เป็ น องค์ ก รทางด้ า นการศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอน
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ได้ดําเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม
2518 โดยนายสุ ริ น ทร์ มาศดิ ต ถ์ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยให้ความเห็นว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัด
หนึ่งโดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก
และเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน สมควรที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
และควรขยายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์ นาฎศิลปไทยและพื้นเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น
นายแพทย์บุญ สม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ลงนามประกาศ
จัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2521 โดยนายเดโช สวนานนท์ อธิบดี
กรมศิลปากรในขณะนั้นได้อนุมัติให้เปิด “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช” ในปีการศึกษา 2521 เปิดทํา
การสอนวัน แรกในวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2521 ซึ่ งต้ อ งอาศั ย อาคารเรีย นพระปริยั ติ ธรรม และอาคาร
พิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ อยู่
ในระหว่างการก่อสร้างจนสามารถเข้าไปทําการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน ณ บริเวณวัดโพธิ์ ( ร้าง )
หมู่ที่ 11 ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523

มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานดังนี้
1. เพื่ อ กระจายการศึก ษาศิ ล ปวัฒ นธรรมทางด้านนาฏศิ ล ป์ ดุ ริยางคศิ ล ป์ และคี ต ศิล ป์ ไทยให้
แพร่หลายทั่วภาคใต้
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2. เพื่อส่งเสริมและธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะพื้นเมืองอันมีค่าของภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง เพลงบอก
กาหลอ เป็นต้น
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีต
ศิลป์ ตลอดจนศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ที่ถูกต้อง เพื่อทําให้เกิดความรักความหวงใยศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
4. เพื่อผลิตศิลปิน บุคลากรทางด้านศิลปะและครูสอนศิลปะให้มีปริมาณเพียงพอ
5. เพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการอนุรักษ์ สืบทอด และให้บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภาคใต้
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2538 ให้
กรมศิลปากรแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดกรม
ศิลปากรจากกองศิลปศึกษาเป็นสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นในปี
พ.ศ. 2544 สถาบั น นาฏดุ ริย างคศิ ล ป์ ได้ เปลี่ ย นแปลงมาเป็ น สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กรมศิ ล ปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545และ
ได้โอนกรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอํานาจหน้าที่
1. จัดการศึ กษาด้ านช่างศิ ล ป์ นาฏศิ ล ป์ ดุ ริยางคศิล ป์ และคีตศิล ป์ ทั้ งไทยและสากล และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับปริญญาตรีและต่ํากว่าปริญญา
2. จัดการอบรม วิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และให้บริการทางวิชาการด้านช่างศิลป์
ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล
3. ทํานุบํารุง รักษา ฟื้นฟู และให้การศึกษาค้นคว้า ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริ
ยาคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งการจัดการแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
4. ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
5. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
การพัฒนาองค์กร “วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช” ให้เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นั้ น จําเป็ น ต้ องกําหนดแผนงานที่ เหมาะสม สอดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อ ม และบทบั ญ ญั ติ ข องการศึ ก ษา
แห่งชาติ ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ โดยที่ทุกฝ่ายในองค์กรต้องให้ความ
ร่วมมือและหาวิธีการที่เหมาะสมมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กร
ดําเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีแนวทางการพัฒนาองค์กรโดยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อบริบทของ
สังคมอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
และกระทรวงวัฒ นธรรม โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ และเป้าหมาย เพื่อนําไปสู่การกําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี โครงการ และกิจกรรม ที่จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด สามารถติดตาม ประเมินผล
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การดําเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นให้แผนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามกรอบกฎหมายในระบบการ
บริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ 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 งระดั บ พื้ น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานชาติ
2 ส่งเสริม สนั บ สนุน การสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิ ลปะการแสดง
ภาคใต้
3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
4 สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ
ภารกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภายใต้การกํากับดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาทหน้าที่
อํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญ ญั ติสถาบันบัณฑิ ตพั ฒนศิลป์ พ.ศ.
2550 ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบ
สาน สร้างสรรค์ ทะนุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของชาติ และศิลปวัฒ นธรรมที่
หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆได้รับใช้
สังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ
1 เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ระดับผู้ปฏิบัติ
2 เป็นครูระดับชํานาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้
3 เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะเป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ
ผลลัพท์ต่อสังคมในการผลิตผู้สําเร็จทางการศึกษา
1 บํารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
2 ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์อันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม
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วิธีการดําเนินงาน
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปะนครศรี ธ รรมราช สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ดํ าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)

ทําเนียบผู้บริหาร
1 นางสาวอารมณ์ โสฬส ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2521 – 11 มิถุนายน 2527
2 นายสมบัติ แก้วสุจริต ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2527 – 1 สิงหาคม 2531
3 นายบุญเลิศ ทองสาลี ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 – 1 พฤศจิกายน 2532
4 นางสาวอารมณ์ โสฬส ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532 – 1 มิถุนายน 2535
5 นายเจริญ จันทร์เพื่อน ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 – 1 มกราคม 2537
6 นายสังเวียร ทองคํา ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 – 1 พฤศจิกายน 2538
7 นายเจริญ จันทร์เพื่อน ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 – 5 มกราคม 2541
8 นายจรัล เหมทานนท์ ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2541 – 23 มีนาคม 2547
9 นางนพวรรณ รุจิภักดิ์ ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 – 22 สิงหาคม 2553
10 นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ ดํารงตําแหน่ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ถึงปัจจุบัน
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โครงสร้างวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิ ลป์
ผูอ้ ํานวยการวิ ทยาลัยนาฏศิ ลปนครศรี ธรรมราช

คณะกรรมการประจํ าวิ ทยาลัยฯ

รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิ ชาการ
นายศักดิ์ ชาย ชํานิ การ

รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายบริ หาร
นางพิกลุ อนันตนานนท์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา บุญญาพิทกั ษ์

รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายกิ จการนักเรี ยน/นักศึกษา

รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายศิ ลปวัฒนธรรม

นายสุชา นิลสม

นายอนุสรณ์ สกุลณี

งานธุรการและสารบรรณ

ภาควิชา / กลุ่มสาระ

งานระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษา

งานบุคลากร

งานส่งเสริมและบริการวิชาการ

งานสุขอนามัยและพยาบาล

งานสวัสดิการ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานสวัสดิการนักเรียน

งานทะเบียนและวัดผล

งานกิจการพิเศษ

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

งานการเงินและบัญชี
งานแผนงานและงบประมาณ
งานสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัสดุ

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

งานสภานักเรียน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมนักศึกษาวิชา

กิจกรรมแนะแนว

งานเครือ่ งแต่งกาย

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานอาจารย์ที่ปรึกษา

งานอาคารสถานที่

งานอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

งานเครือ่ งดนตรี
งานเทคนิกเวที

งานห้องสมุด

งานยานพาหนะ

งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

งานสโมสรนักศึกษา
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
1. ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์ ผู้อํานวยการ
ประธาน
2. นางพิกุล อนันตนานนท์
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สกุลณี
รองผู้อํานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย ชํานิการ
ครูชํานาญการปฏิบัติหน้าที่หัวฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
กรรมการ
5. นายธานินทร์ โสภิกลุ
ครูชํานาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
6. นางสาวพรทิพย์ มหันตมรรค หัวหน้าภาควิชาสามัญ
กรรมการ
7. นายชยพร ไชยสิทธิ์
หัวหน้าภาคดุริยางค์ไทย
กรรมการ
8. นายศุภชัย พวงพึ่ง
หัวหน้าภาคนาฏศิลป์ไทย
กรรมการ
9. นางโสภา เรณุมาศ
หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
10.นางสุจิตตรา มินา
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
กรรมการ
11.นางสาวจารุวรรณ เหมทานนท์ ครู หัวหน้างานบุคลากร
กรรมการและเลขานุการ

ปณิธาน
มุ่งส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
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วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์
1. มีความสามารถในวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้จริง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดการแสดงด้วยตนเองได้
3. สามารถแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ได้อย่างเชี่ยวชาญ อย่างน้อย 1 ประเภท

นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางวาสนา บุญญาพิทักษ์ เข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และได้แถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ดังนี้
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และแนวนโยบายแห่งรัฐของงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุก
คน ทุกภาคส่วนในองค์กร
3. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีนาฏศิลป์ในภาคใต้
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4. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์แก่สังคม
5. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6. จัดหารายได้จากแหล่งเงินงบประมาณอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2550 ว่าด้วย
การจัดหารายได้ เพื่อส่งเสริม รองรับกิจกรรมแผนงานโครงการ
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างความก้าวหน้าด้าน
การศึกษาต่อ การทําผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้ร่มรื่น รองรับการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้
9. สร้างเครือข่ายกับชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนงานตามพันธกิจ
10. จัดการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน

บทที่ 2 แผนกลยุทธ์การพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรได้ร่วมกันจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเข็ม
ทิศนําทางสู่ความสําเร็จขององค์กรในอนาคต
แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นการจัดทําขึ้นมาภายใต้กระบวนการของการ
จัดทําแผนกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่สําคัญ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าทางยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจําเป็นทางยุทธศาสตร์และการกําหนดจุดยืนการ
พัฒนา
2. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์
3. การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์
4. การกําหนดระบบวัดผล
5. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
6. การสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์
ผังแสดงกระบวนการจัดทําระบบบริหารยุทธศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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โดยใช้เครื่องมือ Balanced Score Card
นโยบาย
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
สภาพการณ์ตามภารกิจ

ศึกษาและวิเคราะห์
1. วิเคราะห์ความต้องการ
ทางยุทธศาสตร์

รายงานผล
ติดตามผล/ปรับปรุงและพัฒนา
ประเมินผล

ความต้องการ
และจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์

รู้เขา

รู้เรา

ประเมินศักยภาพองค์กรในการตอบสนองจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์
2. ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
(อนาคตจะไปไหน?)

7. เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์
ทบทวน
ภารกิจ
และ
โครงสร้าง
องค์กร

ดําเนินงานตามแผน

พัฒนาขีด
ความ
สามารถ
แก่
บุคลากร

พัฒนา
ระบบ
ICT

จัดทํา
งบประมาณ
แบบมุ่งเน้นกล
ยุทธ์และวัด
ความคุ้มค่า
ทางการเงิน

ยกระดับ
ภาวะ
ผู้นําแก่
ทีม
บริหาร

พันธกิจ
(ต้องทําอะไร?)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(มุ่งเน้นอะไร?)
เป้าประสงค์และผลผลิต
(ได้อะไร?)

6. การดําเนินการตามแผน การ
ติดตาม ประเมินผล

แผนงานโครงการ
กิจกรรม
5. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

3. กําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
4. การกําหนดระบบวัด

ดังรายละเอียดการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าทางยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจําเป็นทางยุทธศาสตร์และการกําหนดจุดยืนการ
พัฒนา
ปัจจัยเข้ าทางยุท ธศาสตร์ (Strategic Input) เป็ นการวิเคราะห์ ปั จจัยเข้ าเชิงนโยบายทั้ งนโยบายจาก
ภายใน เช่น นโยบายและแผนยุท ธศาสตร์ของสถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ นโยบายและยุท ธศาสตร์ของกระทรวง
วั ฒ นธรรม และนโยบายจากภายนอก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานมาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย นโยบายรัฐบาล
เป็นต้น
และนอกจากนั้นยังได้วิเคราะห์ปัจจัยเข้าที่มาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ได้แก่ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก เช่น ผู้ใช้บัณ ฑิต ศิษ ย์เก่า สถานศึกษาที่
ฝึกสอน เป็นต้น
ปัจจัยเข้าเชิงภารกิจ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพการณ์การบริหารจัดการภายใน สภาพภารกิจด้าน
การผลิตบั ณ ฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมและสถานการณ์ ภายนอกซึ่ง
ประกอบด้วยสภาพการณ์ด้านการศึกษา เป็นต้น
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช กําหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์
ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และควรจะเป็นในอนาคต โดยการวิเคราะห์ความสําคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา และผลกระทบต่อลูกค้า
หลัก ทําให้ได้ความจําเป็ นทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักแห่งความสําเร็จขององค์กร ดังรายละเอียดจุดยืนที่ได้
ดังต่อไปนี้
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1. พัฒนาการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมให้มีอัต
ลักษณ์อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
3. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อชุมชน ท้องถิ่น
4. บริการวิชาการให้กับสังคมเพื่อสามารถพึ่งตนเองในเรื่องศิลปวัฒนธรรมได้
5. พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
2. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการนําเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านบวกจากภายใน คือ จุดแข็ง (Strength) และปัจจัยด้านบวกที่เป็นโอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมให้
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Opportunity) รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านลบทั้งที่
เป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรคจากภายนอกที่คุกคามต่อการดําเนินงานทางการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (Threat) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความรู้และมีศักยภาพตรงตามสาขาวิชาและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ
2. มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. ผู้เรียนสามารถนําความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และนาฏศิลป์ ไปสร้างรายได้ในระหว่างศึกษาและ
ไปประกอบอาชีพอิสระได้
4. วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นทีภ่ าคใต้ที่มีชื่อเสียงมีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน และเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศได้ 100% และเป็นที่ยอมรับของ
สถานศึกษานั้นๆ
6. การจัดการเรียนการสอนสามารถบูรณาการได้กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weakness)
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง
2. ขาดปัจจัยในการบริหารจัดการ คือ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ทําให้ทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระต่ํากว่าเกณฑ์
4. การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปินระดับพื้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน ยังไม่ครบทุกสาขาวิชา
5. บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
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6. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ทางด้าน IT และข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครบทุกด้าน
7. ขาดการจัดทํากลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
8. บุคลากรให้ความสนใจงานด้านการวิจัยน้อย เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการทําวิจัย
9. ขาดการบริหารจัดการที่ดีในด้านการบูรณาการงานการเรียนการสอนกับการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทําให้ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามที่กําหนด
10. การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนยังไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แท้จริงทั้งครูและ
นักเรียน นักศึกษา
โอกาส (Opportunity)
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งที่มมี รดกด้านศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรในพื้นที่ให้ความ
สนใจในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์รวมด้านการจัดการศึกษาของภาคใต้ตอนบนจึงทําให้ประชากร
เข้ามาศึกษาต่อเป็นจํานวนมากรวมทั้งผู้สนใจทางด้านนาฏศิลปดนตรี
3. มาตรคุณภาพการศึกษาปัจจุบันมีความใกล้เคียงกันทําให้ผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่าง
พื้นที่
4. การขยายตัวในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคใต้ ทําให้คนมาสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
5. ชุมชนในภาคใต้ มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้มี “ปราชญ์ท้องถิ่น” ซึง่ เป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ ีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ความอ่อนแอของวัฒนธรรมไทยในสังคม ทําให้ผู้ปกครองหันมาปกป้องบุตร
หลานให้ห่างจากสิ่งยั่วยุต่างๆจากภายนอก จึงสนับสนุนให้บุตรหลานเข้ามาเรียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
7. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นโอกาสในการส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้เห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
9. ด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศเพือ่ นบ้านที่มีความหลากหลายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
10. ผู้สนใจศึกษาสามารถใช่แหล่งทุนจากกองทุนกู้ยืมทําให้มีผู้สนศึกษาต่อจํานวนมาก
อุปสรรค (Threat)
1. ครอบครัวทีม่ ีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียน
2 ภาษา
2. การเลื่อนไหลทางศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศที่เข้ามาสู่สังคมไทย ทําให้เยาวชนไทยหันไป
นิยมวัฒนธรรมต่างชาติและขาดความสนใจศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง
3. การบริการวิชาการด้านการแสดงมีการแข่งขันสูงสถานศึกษาหลายๆแห่งพยายามดําเนินการใน
การจัดการแสดงเพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้
4. กระทรวงต้นสังกัดมีสถาบันการศึกษาในกํากับเพียงแห่งเดียวจึงไม่ให้ความสําคัญและติดตาม
กํากับการทํางานของหน่วยงานเป็นระบบ
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5. การปรับเปลี่ยนของคณะรัฐบาลส่งผลให้นโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อการ
นําสู่การปฏิบัติ
6. การเตรียมการสู่สมาคมอาเซียนของสถานศึกษายังไม่นําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
7. ผู้รับการบริการบางส่วนยังขาดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริงและดําเนินการจัดการ
แสดงโดยไม่คํานึงถึงคุณค่าที่มีความสอดคล้องของต้นแบบที่เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
8. โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงโดยในปัจจุบันมีผู้สูงวัยมากขึ้นแต่การเกิดประชากรลดลง
ทําให้ส่งผลกระทบต่อจํานวนผู้เข้าศึกษาต่อ
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2555 – 2559
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนําทางสูอ่ นาคต เป็นการพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จที่มุ่งหวังของระบบ
การศึกษาที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา วิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้
“วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้าน
นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้”
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ หมายถึง
เป็นแหล่งกลางในภาคใต้ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้”
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเป็นกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราชได้กําหนดพันธกิจ 5 พันธกิจ ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
กรอบการดําเนินงานของพันธกิจ
การจั ด การศึ ก ษาทั้ งในระดั บ พื้ น ฐานจนถึ งระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะเน้ น คั ด เลื อ กนั ก เรีย น
นักศึกษาที่มีความสนใจ มีความรักหรือมีพรสวรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้อย่างแท้จริง และในการจัดการศึกษาจะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยฝึกให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการนําไปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นําไปใช้ในอนาคตอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้กําหนดพฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ไว้ 4 ข้อ คือ
1. มีความกตัญญู
2. มีความสามัคคี
3. บําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
4. มีจิตสํานึกบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
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2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
กรอบการดําเนินงานของพันธกิจ
การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติรวมทั้งการ
พัฒนาขีดความสามารถของวิทยาลัยให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงทางการวิจัยที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นใน
ระดับประเทศ และอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
กรอบการดําเนินงานของพันธกิจ
ให้การบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้กับหน่วยงาน
ของรัฐบาล เอกชน ที่มีความสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้มีเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
กรอบการดําเนินงานของพันธกิจ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ให้คงอยู่ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ผู้ทสี่ นใจ
และนอกจากนีไ้ ด้ออกเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน สังคมได้รับรู้และเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
กรอบการดําเนินงานของพันธกิจ
การพัฒนาการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส เท่าเทียม เสมอภาคตามหลักธรรมา
ภิ บ าลจะทํ า ให้ เป็ น องค์ ก รที่ เข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการรวมถึ ง
ความสามารถในการสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะการแสดงภาคใต้
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

14

4. สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ
3. งานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4. บริการทางวิชาการ
5. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถให้บริการองค์ความรู้และศิลปะการแสดงสู่สังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป้าประสงค์ เป็น 7
เป้าประสงค์หลัก โดยในแต่ละเป้าประสงค์ได้กําหนดความมุ่งหมายในผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
แผนงาน และโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการแปลงผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้
เป้าประสงค์ 1 ผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับพืน้ ฐานเป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในท้องถิ่น
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาการวัดผลและประเมินผล
4. พัฒนาระบบการรับสมัคร การคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขา ทุกระดับให้มีมาตรฐาน
5. พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ 2 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผูม้ ีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในท้องถิ่น
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาการวัดผลและประเมินผล
4. พัฒนาระบบการรับสมัคร การคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขา ทุกระดับให้มีมาตรฐาน
5. พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
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6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ 3 งานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
2. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่
3. จัดหาทุนสนับสนุนในการดําเนินการทําวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งภายนอกและภายใน
4. การจัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมและดําเนินการตามแผน
เป้าประสงค์ 4 บริการทางวิชาการ
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. จํานวนเครือข่ายทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
2. จัดทําบริการวิชาการด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. จัดตั้งสํานักงานศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. จัดทําองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
เป้าประสงค์ 5 ศูนย์การเรียนรู้ศลิ ปะการแสดงพืน้ บ้านภาคใต้
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. จํานวนเครือข่ายทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
2. จัดทําบริการวิชาการด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. จัดตั้งสํานักงานศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. จัดทําองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
เป้าประสงค์ 6 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมสามารถให้บริการองค์ความรู้และ
ศิลปะการแสดงสู่สงั คมอย่างมีประสิทธิภาพ
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริการความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
เป้าประสงค์ 7 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์
1. พัฒนาแผนพัฒนาองค์กรของวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

2. จัดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
3. พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. จัดทํามาตรฐานการบริหารงบประมาณ
5. จัดทําปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบให้มีผลบังคับใช้
6. จัดทําระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. จัดทําแผนพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบ
8. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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แผนที่กลยุทธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (Strategy Map)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2

พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งระดับพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพ และตาม
มาตรฐานชาติ

ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะกการ
แสดงภาคใต้

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายการบริการด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่
วัฒนธรรมคุณภาพ

3. งานวิจัย งานสร้างสรรค์

นวัตกรรม ด้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
4. บริการทางวิชาการ
5. ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้

6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสามารถให้บริการองค์
ความรู้และศิลปะการแสดงสู่สังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ

มิติที่ 4
การพัฒนาองค์กร

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ตามแผนปฏิบัติราชการ

มิติที่ 2
คุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 1 ประสิทธิผล
ตามประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

7. มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559
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บทที่ 3 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
การแปลงกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร (พ.ศ.2555 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติเป็นการดําเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทัง้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะการแสดงภาคใต้
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
4. สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ
และดําเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร ทั้ง 24 กลยุทธ์ คือ
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในท้องถิ่น
2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาการวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับอุดม และพื้นฐาน
4. พัฒนาระบบการรับสมัคร การคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ในทุกสาขา ทุกระดับให้มีมาตรฐาน
5. พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งระดับอุดม และพื้นฐาน
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับอุดม และพื้นฐาน
7. พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดับอุดม และพื้นฐาน
8. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
9. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่
10. จัดหาทุนสนับสนุนในการดําเนินการทําวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งภายนอกและภายใน
11. การจัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมและดําเนินการตามแผน
12. จํานวนเครือข่ายทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
13. จัดทําบริการวิชาการด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯและประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
14. จัดตั้งสํานักงานศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
15. จัดทําองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
16. พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
17. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริการความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
18. พัฒนาแผนพัฒนาองค์กรของวิทยาลัย
19. จัดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
20. พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
21. จัดทํามาตรฐานการบริหารงบประมาณ
22. จัดทําระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559
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23. จัดทําแผนพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบ
24. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ในแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยรายละเอียดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดกลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นวาระในการพัฒนาเพื่อให้ทุกฝ่าย ทุกงานดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายละเอียดใน
ตารางต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
1. พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะการแสดงภาคใต้
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
4. สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร
1. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องตามความ
ต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของนักเรียน
ที่บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร
ร้อยละของนักศึกษา
ที่บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

2555
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2556 2557 2558
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100

2559
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

2555

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2556 2557 2558

2559

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558 2559

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558 2559

ผู้รับผิดชอบ
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2. การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผล
4. พัฒนาระบบการรับสมัคร
การคัดเลือก นักเรียน ในทุก
สาขา ทุกระดับให้มีมาตรฐาน

5. พัฒนาการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2
2
2
2
2
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

ร้อยละของครูที่ใช้เกณฑ์
วัดผลประเมินผลได้ถูกต้อง
ร้อยละของผู้เข้าเรียน
ระดับพื้นฐาน ในแต่ละสาขา
ได้จํานวนตามเป้าหมายที่
กําหนด
ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดับ
อุดมได้จํานวนตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
มีความรู้และทักษะตาม
หลักสูตรที่กําหนด

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
100
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
100

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของครูที่มี
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
นักศึกษา
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
65
70
75
75

- ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95
100
100

- ฝ่ายวิชาการ

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
- ฝ่ายวิชาการ
80
85
85
90
95
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ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้อยละของครูที่ได้รับการ
100
100
100
100
100
อบรมและพัฒนาการจัดการ
เรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด
6. พัฒนาระบบการประกัน
ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่าน เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เกณฑ์การประเมินภายใน
3.8
4.0
4.2
4.3
4.3
7. พัฒนาภาษาต่างประเทศ ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดี
10
15
20
25
25
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
8. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
100
100
100
100
100
ทําวิจัย งานสร้างสรรค์
ความรู้ เกี่ยวกับการทําวิจัย
นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านศิลปกรรม
3
5
6
7
8
9. สนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
จํานวนงานวิจัย งาน
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
นักวิจัยรุ่นใหม่
สร้างสรรค์ นวัตกรรมจาก
นักวิจัยรุ่นใหม่
กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร
10. จัดหาทุนสนับสนุนในการ
ดําเนินการทําวิจัยงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน
11. การจัดทําแผนการ
เผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์
และนวัตกรรมและดําเนินการ
ตามแผน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ทุนวิจัยทั้งหมด
จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่
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- ฝ่ายวิชาการ
- ศูนย์ประกัน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายวิชาการ

- งานวิจัย

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
- งานวิจัย
30
40
50
60
70
2
เรื่อง

3
เรื่อง

4
เรื่อง

5
เรื่อง

6
เรื่อง

- งานวิจัย

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

12. จํานวนเครือข่ายทางด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์และศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้
13. จัดทําบริการวิชาการด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
ที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

4
สร้างระบบเครือข่ายนาฏศิลป์
6
8
10
12
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
จํานวนโครงการการให้บริการ
1
2
3
4
4
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ทางวิชาการที่เกิดรายได้

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

14. จัดตั้งสํานักงาน
มีสํานักงานเพื่อเป็นศูนย์การ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ เรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้
15. จัดทําองค์ความรู้ด้าน
จํานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้
16. พัฒนาศูนย์กลางการ
มีศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น

2555
-

เป้าหมาย
2556 2557 2558
3.5
4.5
5.5

2559
6.5
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- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558 2559

ผู้รับผิดชอบ

1

-

-

-

-

- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
- วิทยาลัยฯ

1

2

3

4

5

- งานKM

องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

1
ระบบ

- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

ระบบ
จํานวนองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดเก็บและ
สร้างคุณค่าให้กับสังคม

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

17. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศในการบริการ
ความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
18. พัฒนาแผนพัฒนาองค์กร
ของวิทยาลัย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

1

2

3

4

5

2555
1

2559
6

จํานวนผลงานสร้างสรรค์
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
150
200
250
250
250
จํานวนครั้งที่ให้บริการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
สังคม
ร้อยละของแผนพัฒนาองค์กร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
100
ของวิทยาลัยฯที่มี
ประสิทธิภาพมีการติดตามผล
ชัดเจน
ระบบการบริหารงานบุคคลที่
2
3
4
5
6
มีประสิทธิภาพเป็นระบบ
ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ

19. จัดระบบการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็น
ระบบ
20. พัฒนาศักยภาพครู
ร้อยละของครู และบุคลากร
อาจารย์ และบุคลากรทางการ ทางการศึกษา ได้รับการ
ศึกษา
พัฒนา

- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม

องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้

เป้าหมาย
2556 2557 2558
3
4
5

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
100
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ระยะเวลาดําเนินการ
2555 2556 2557 2558 2559

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
- ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
- งานแผน

- งานบุคลากร
- งานบุคลากร

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

25

เป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
- งานบุคลากร
10
15
15
15
15

ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีวุฒิทาง
การศึกษาและวิทยฐานะ
เพิ่มขึ้น
21. จัดทํามาตรฐานการ
ร้อยละของการเบิกจ่าย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บริหารงบประมาณ
งบประมาณเป็นไปตามแผน
100
100
100
100
100
5
22. จัดทําระบบโครงสร้าง
จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ที่นํามาบริหารจัดการใน
สื่อสาร
วิทยาลัยฯ
2
2
2
2
2
23. จัดทําแผนพัฒนาอาคาร จํานวนพื้นที่ที่มีการปรับปรุง
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
สถานที่เต็มรูปแบบ
ตามแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่
24. มีแผนการบริหารจัดการ ร้อยละของความเสี่ยงที่ลดลง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความเสี่ยง
60
70
80
90
100

- งานการเงิน
- งานแผน
- งานสารสนเทศ

- งานอาคาร
สถานที่

- ฝ่ายบริหาร

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559
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บทที่ 4
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจะต้องเตรียมบุคลากรใน
อนาคต และเพื่อก้าวไปสู่ วิสัยทัศน์การพัฒนาวิทยาลัย ในระยะยาว การพัฒนาการศึกษาในระยะ 4 ปี ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยฯ จึงได้ดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ในช่วง พ.ศ. 2555 – 2559
จํานวนบุคลากร
กิจกรรม
รวม หมายเหตุ
2555 2556 2557 2558 2559
1. การศึกษาต่อ
1.1 ในประเทศ
- ปริญญาโท
8
2
2
2
2
16
- ปริญญาเอก
1
2
1
1
1
6
1.2 ต่างประเทศ
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
2. ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
ทุกระบบ
2.1 ฝึกอบรมภายในประเทศผู้บริหาร/ครู
85
85
90
90
90 440
อาจารย์/บุคลากรในองค์กร
2.2 ต่างประเทศ ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์/
บุคลากรในองค์กร
3. การนําเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
3.1 ในประเทศ
1
2
3
4
5
15
3.2 ต่างประเทศ
4. การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
4.1 ครู/วิทยฐานะ
- ครูชํานาญการ
57
- ครูชํานาญการพิเศษ
9
- ครูเชี่ยวชาญ
- ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
4.2 บุคลากรทางการศึกษา
- ปฏิบัติการ
3
3
- ชํานาญการ
- ชํานาญการพิเศษ
6
6
- เชี่ยวชาญ
- เชี่ยวชาญพิเศษ
-

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

กิจกรรม
4.3 ผู้อํานวยการสถานศึกษา
- ชํานาญการ
- ชํานาญการพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
- เชี่ยวชาญพิเศษ
4.4 รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
- ชํานาญการ
- ชํานาญการพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
4.5 ตําแหน่งผูบ้ ริหาร (ระดับอุดมศึกษา)
- อธิการบดี
- รองอธิการบดี
- คณบดี
- รองคณบดี
- หัวหน้าภาควิชา
- ผู้อํานวยการกอง
- ผู้ช่วยอธิการบดี

2555

จํานวนบุคลากร
2556 2557 2558

2559
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รวม หมายเหตุ

-

-

1
-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกลยุทธ์ พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช พ.ศ. 2555-2559

แผนการอบรม

ปีงบประมาณ
2555

ด้านการวิจัย

ด้านการเรียนการ
สอน

ด้านการ
สนับสนุน

1. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- การเขียน
โครงการแบบ
PDCA
- ทบทวนกลยุทธ์

28

ปีงบประมาณ
2556

ปีงบประมาณ
2557

ปีงบประมาณ
2558

ปีงบประมาณ
2559

1. วางแผนการ
ขับเคลื่อนงานวิจยั

1. โครงการศึกษา
วิจัย สร้างสรรค์
นาฏศิลป์ดนตรี

1. โครงการศึกษา
วิจัย สร้างสรรค์
นาฏศิลป์ดนตรี

1. โครงการศึกษา
วิจัย สร้างสรรค์
นาฏศิลป์ดนตรี

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
บริการให้กับ
บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานตามสายงาน

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
บริการให้กับ
บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานตามสายงาน

2. โครงการศึกษา
วิจัย สร้างสรรค์
นาฏศิลป์ดนตรี
3. วิจัยเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะ
1. โครงการกลยุทธ์
การสอนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียน
- สื่อนวัตกรรม
- วัดและประเมินผล
- ประเมินผลตาม
สภาพจริง
- ประยุกต์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
- ทบทวนกลยุทธ์
- ประกันคุณภาพ
- การจัดการความรู้
- ความเสี่ยง

1. ประยุกต์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรเทคนิคการ
บริหารงานพัสดุ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 4 การติดตาม ประเมินผล
การแปลงแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ร (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จํ า เป็ น ต้ อ งให้
ความสําคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงกลยุทธ์การพัฒนาไปสู่การ
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จั ด ทํ า แผนงานและโครงการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งมี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และการติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดและ
สาระสําคัญของกลยุทธ์การพัฒนาขององค์กร
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาองค์กรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกําหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ วย ฝ่ า ยบริห าร ฝ่ า ยวิช าการ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานต่างๆที่สังกัดของแต่ละฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การพัฒนา และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มี ก ลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติที่ มี ป ระสิ ท ธิภาพและมีการจั ดทํ า
แผนงานโครงการของฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
3. กําหนดเครื่องชี้วัดผลสําเร็จของแผนกลยุทธ์การพัฒนาขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดําเนินการ
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและ
กําหนดแนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การพัฒนาพร้อมกําหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของแต่ละฝ่ายให้มีความพร้อม
และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนกลยุทธ์การพัฒนา
โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาให้กับทุกฝ่าย/งานให้ทราบถึง
บทบาทความรับ
1.2 จัดระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละกลยุทธ์ โดยเน้นผลลัพท์ของการดําเนินงานเป็นหลัก
1.3 ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาและการบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม
และการได้รับประโยชน์ของการสร้างกําลังคนสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหลัก
1.4 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายดําเนินงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งสามารถ
เชื่ อ มโยงและประเมิ น ผลงานของหน่ วยงานตามแผนกลยุ ท ธ์ที่ กํ าหนดไว้ และนํ าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 จั ดให้ มีการลงนามคํารับ รองการปฏิ บัติงานเพื่ อสร้างพัน ธะสัญ ญาเชิงกลยุท ธ์ทั่ ง
องค์กรทั้งระบบพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนกลยุทธ์สู่การประเมินผลงานและอุดหนุนทรัพยากรต่อไป
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1.6 มาตรการในการประชาสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศกลยุทธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่ อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุท ธ์อย่าง
ต่อเนื่อง
2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของทุกฝ่ายในลักษณะบูรณาการพร้อมกับมี
การจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติโดย
2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างฝ่ายภายใน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและกลยุทธ์การพัฒนา
2.2 กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมุ่งเน้น
ที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่แก่ผู้ปฏิบัติมีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงาน
2.3 การติ ด ตาม ตรวจสอบ ผลที่ ได้ จ ากการดํ า เนิ น แผนงาน/โครงการว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์ โดย
3.1 ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เชื่อมโยงกัน เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคนและแผนเงินอย่างเป็นระบบ
3.2 สนับสนุนให้ทุกฝ่ายดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการกําหนด
ตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพท์ของงานเป็นหลัก
3.3 นํ าผลที่ ได้ จ ากการติ ด ตามประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุงแนวทางการจั ด ทํ าแผนงาน/
โครงการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกําหนด
ดัชนีชี้วัด เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุ นให้มี การเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒ นา
ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจ
ทางการบริหาร
3.6 กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามกลยุทธ์การพัฒนาทุกๆไตรมาสพร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในภารกิจทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อนําสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
(ในเวทีการประชุมของคณะกรรมการ)
3.7 เสริมสร้างศักยภาพทุกฝ่าย ซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการให้เป็นนักจัดการกลยุทธ์
ที่สามารถบริหารจัดการกลยุทธ์ของวิทยาลัยสามารถติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินงาน
ของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนําส่งผลสัมฤทธิ์แก่กลยุทธ์การพัฒนา
4. แนวทางการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนกลยุทธ์
เป็นสําคัญ โดยการนําเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลักจากนั้นจึงกําหนดระบบวัดผลจึงประกอบด้วย ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายพร้อมกําหนดระบบปฏิบัติการทางกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย กลยุท ธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในแผนงาน/โครงการ
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แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
วิเคราะห์ SWOT

ทบทวน / กําหนด Vision Mission/ค่านิยม
แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลากร
รวบรวมรายละเอียด/สรุปผล
เสนอคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ พิจารณาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
สรุปรายละเอียด
เสนอบุคลากรของวิทยาลัยฯและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น
ปรับปรุง
พิจารณาความสอดคล้องของแผน
ประชุมคณะกรรมการ
สรุปแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
นําเสนอสถาบันฯ พิจารณา
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Deployment policy สู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
วิเคราะห์ความสอดคล้องของวิทยาลัยฯ
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน
นําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอสถาบันฯ
วิเคราะห์ทิศทางความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์สถาบัน

ผู้อํานวยการเป็นผู้ถ่ายทอด
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฝ่าย / ภาค / งาน

งานแผน

คณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์

สรุปของทุกหน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
แผนยุทธศาสตร์

เลขาคณะกรรมการกลั่นกรองแผน

สรุปและรายงานอธิการบดี
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นําเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
เห็นชอบประกาศใช้
ติดตามกํากับการปฏิบัติ

งานแผน

