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บทนํา 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  กองศิลปศึกษา  กรมศิลปากร  ได้ดําเนินการขอจัดต้ังครั้งแรกเมื่อ  
วันที่  27  พฤษภาคม  2518  โดยนายสุรินทร์  มาศดิตถ์  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันได้มี
หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดต้ังวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยให้ความเห็นว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากใน
ภาคใต้จังหวัดหน่ึงโดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย  มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้
สะดวกและเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  สมควรที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ย่ังยืน
และควรขยายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์  นาฎศิลป์ไทยและพ้ืนเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ัน  ได้ลงนามประกาศจัดต้ัง
วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2521  โดยนายเดโช  สวนานนท์  อธิบดีกรม
ศิลปากรในขณะน้ันได้อนุมัติให้เปิด  “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช”  ในปีการศึกษา  2521  เปิดทําการสอน
วันแรกในวันที่  22  พฤษภาคม  2521 ซึ่งต้องอาศัยอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  และอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนช่ัวคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจน
สามารถเข้าไปทําการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ณ  บริเวณวัดโพธ์ิ  ( ร้าง )  หมู่ที่  11  ตําบลท่าเรือ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2523 

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2538  ให้กรม
ศิลปากรแบ่งส่วนราชการใหม่  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร
จากกองศิลปศึกษาเป็นสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  จากน้ันในปี  พ.ศ.  2544  
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545และได้โอน
กรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบ่ง
ส่วนราชการกรมศิลปากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอํานาจหน้าที่ 

1. จัดการศึกษาด้านช่างศิลป์  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ทั้ งไทยและสากล และ
ศิลปวัฒนธรรม  ในระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญา 

2. จัดการอบรม  วิจัย ส่งเสริมวิชาการ  และวิชาชีพช้ันสูง  และให้บริการทางวิชาการด้านช่างศิลป์  ดุริ
ยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล 

3. ทํานุบํารุง  รักษา  ฟ้ืนฟู  และให้การศึกษาค้นคว้า  ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์  นาฏศิลป์  ดุริยาค
ศิลป์  และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล  รวมท้ังการจัดการแสดงอ่ืนๆ  ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 

4. ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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พ.ศ.2550พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  พระราชบัญญัติขึ้นไว้  โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และ
เรียกพระราชบัญญัติน้ีว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. 2550 

จากประกาศใช้พระราชบัญญัติ  ฉบับน้ี  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ซึ่งสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 

ภารกิจของวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภายใต้การกํากับดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาทหน้าที่ 
อํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้
สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง 
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบํารุง 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น 

ผลลัพท์ต่อสังคมในการผลิตผู้สําเร็จทางการศึกษา 

1. บํารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
2. ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพ่ือนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 
 วิธีการดําเนินงาน 
 การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) 
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นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์ เข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 และได้แถลง
นโยบาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของวิทยาลัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และแนวนโยบายแห่งรัฐของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพขององค์กรอย่างย่ังยืน โดยความร่วมมือของทุก
คน ทุกภาคส่วนในองค์กร 
 3. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีนาฏศิลป์ในภาคใต้ 
 4. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพ่ือประโยชน์แก่สังคม 
 5. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับกิจกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 6. จัดหารายได้จากแหล่งเงินงบประมาณอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2550 ว่าด้วย
การจัดหารายได้ เพ่ือส่งเสริม รองรับกิจกรรมแผนงานโครงการ 
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างความก้าวหน้าด้าน
การศึกษาต่อ การทําผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้ร่มรื่น รองรับการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 9. สร้างเครือข่ายกับชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงานตามพันธกิจ  
 10. จัดการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
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จํานวนนักเรียน / นักศึกษา 

สรุปจํานวนและแผนการรับนักเรียน/นักศกึษา ปีงบประมาณ 2556 = ปีการศึกษาท่ี 2/2555–1/2556 
 

ที่ 
ระดับชัน้              

สาขาวิชา 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญา 

1 นาฏศลิป์ไทย 195 165 - 

2 ดุริยางค์ไทย 45 45 - 

3 ดุริยางคส์ากล - 30 - 

4 นาฏศลิป์ไทยศึกษา - - 40 

5 ดนตรีคีตศลิปไ์ทยศึกษา - - 10 

 รวม 240 240 50 
 

หลักสูตร 
ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรจาํแนกตามลําดับที่เปิดรับ ประจําปีการศึกษา 2/2555 – 1/2556 

 

ชื่อหลักสูตรทัง้หมดที่เปิดสอน 
ระดับการศึกษา 

หน่วยที่รบัผิดชอบ 
ม.ต้น ม.ปลาย ปริญญาตร ี

หลกัสตูรพืน้ฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น  

     
ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

หลกัสตูรพืน้ฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

     
ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

ศกึษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศกึษา 
     

ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

ศกึษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศกึษา 

     
ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

รวมหลกัสตูร 1  1  2   
รวมหลกัสตูรทัง้สิน้ 4  
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บุคลากร 

1. จํานวนบุคลากรท่ีเปน็ข้าราชการ 

สายงาน 
ระดับตําแหนง่ / จํานวน 

รวม / คน หมายเหตุ 
คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย 

ครู / อาจารย์ - 7 52 11 2 72  
บุคลากร - - - - - -  

รวม - 7 52 11 2  72  
 

สายงาน 
ระดับตําแหนง่ / จํานวน 

รวม / 
คน 

หมาย
เหตุ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
งาน 

ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน 

ครู / อาจารย์ 7  52  -  -  -  59   

บุคลากร -  -  -  2  1  3   

รวม 7  52  -  2  1  62   

2. จํานวนบุคลากรท่ีเปน็ลูกจ้างประจํา 

ลูกจ้างประจํา 
สายงาน / วุฒิการศึกษา จํานวน รวม 

1. สายสนับสนุน 4 - 
วุฒิการศึกษา จํานวน รวม 

1. ตํ่ากว่า ป.ตรี 3 3 
2. ป.ตรี 1 1 

รวม 4 4 
3. จํานวนบุคลากรท่ีเปน็พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ 
สายงาน / วุฒิการศึกษา จํานวน รวม 

1. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู) 6 6 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) 2 2 

รวม 7 7 
วุฒิการศึกษา   

1. ป.ตรี 7 7 
2. ป.โท - - 
3. ป.เอก - - 

รวม 7 7 
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4. จํานวนบุคลากรท่ี วิทยาลัยฯ จ้างเหมาที่ทําสญัญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป 

จ้างเหมาท่ีทําสัญญาเกิน 9 เดือนขึน้ไป 
สายงาน / วุฒิการศึกษา จํานวน รวม 

1. สายการสอน (คร ู/ อาจารย์พิเศษ) 4 4 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) 4 4 

รวม 8 8 
วุฒิการศึกษา   

1. ตํ่ากว่า ป.ตรี 5 5 
2. ป.ตรี 3 3 
3. ป.โท - - 
4. ป.เอก - - 

รวม 8 8 
 

5. จํานวนบุคลากรท่ีเกษียณ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

หน่วยงาน ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวม 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 - 1 
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สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

 

คณะกรรมการประจําวิทยาลยัฯ ผู้ อํานวยการวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 

รองผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร  รองผู้ อํานวยการฝ่ายวิชาการ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน/นกัศกึษา  รองผู้ อํานวยการฝ่ายศิลปวฒันธรรม 

งานบุคลากร 

งานสวัสดิการ 

งานการเงนิและบัญช ี

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานสารสนเทศ 

งานพัสดุ 

งานยานพาหนะ 

งานอาคารสถานที ่

งานรักษาความปลอดภัย 

งานประชาสัมพันธ ์

งานธุรการและสารบรรณ 

งานส่งเสริมและบรกิารวิชาการ 

งานบริการวิชาการแก่สังคม 

งานทะเบียนและวดัผล 

งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานห้องสมุด 

งานอาจารย์ที่ปรึกษา 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ภาควิชา / กลุ่มสาระ 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

งานสุขอนามัยและพยาบาล 

งานสวัสดิการนักเรยีน 

งานกิจการพิเศษ 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

งานระเบียบวนิัยนกัเรียน นักศึกษา 

งานสภานักเรียน งานสโมสรนักศึกษา 

งานอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม 

งานเครื่องแตง่กาย 

งานเครื่องดนตร ี

งานเทคนิกเวท ี

งานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

โครงสร้างวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์
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วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์ 

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

นางพิกุล  อนันตนานนท์ 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

นายอนุสรณ์  สกุลณี 

ฝ่ายวิชาการ 

นายศักด์ิชาย  ชํานิการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายธานินทร์  โสภิกุล 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

นายอนุสรณ์  สกุลณี 

ฝ่ายบริหาร 

นางพิกุล  อนันตนานนท์ 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค์  เผยแพร่  
ด้านนาฏศลิป ์ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศลิป์ ดุริยางคศลิป์ คีตศลิป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศลิป์ ดุริยางคศลิป์ คีตศิลป์ และศลิปะการแสดง
พื้นบา้นภาคใต้ ที่เป็นองคค์วามรู้สรา้งคณุค่าใหส้ังคม 
 3. เป็นศนูย์กลางให้การบรกิารและเผยแพร่ด้านนาฏศลิป์ ดุริยางคศลิป์ คีตศิลป์และศลิปะการแสดง
พื้นบา้นภาคใต้ 
 4. อนุรักษ์ สบืสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศลิป ์ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป์และศลิปะการแสดง
พื้นบา้นภาคใต้ 
 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 
 
ปณิธาน 
 มุ่งส่งเสริม สบืสาน สร้างสรรคศ์ิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 
อัตลักษณ์ 
 1.  มีความสามารถในวิชาชีพ  ปฏิบัติงานได้จริง 
 2.  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดการแสดงด้วยตนเองได้  
 3.  สามารถแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ได้อย่างเช่ียวชาญ อย่างน้อย 1 ประเภท 
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาวิทยาลัยฯ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งระดับพ้ืนฐานและ

ระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะการแสดง

ภาคใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค

ศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศลิปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
 
ค่านยิมหลัก (Core Values) 
 หมายถึง คุณลกัษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไว้
เพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และสง่ผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและ
ความสําเร็จของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ค่านิยมหลัก คอื SMART ความงดงามแห่งศิลปะ 
 
 1. Service Mind คือ การมีจติใจพร้อมในการให้บริการ 
 หมายถึงความมีมนุษย์สมัพันธ์และอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยินดี และเต็มใจ ที่จะให้บริการช่วยเหลือแก่ผูม้าติดต่อ
ประสานงาน หรือผู้มาขอรับบริการทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานให้เกิดความเข้าใจ ความพึงพอใจและการ
ประสานงานที่ดี ระหว่างกัน เพ่ือให้การทํางานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
 2. Mastery คือ การทํางานอย่างมืออาชีพ 
 หมายถึง ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งจากประสบการณ์ทํางานเดิมและจาก
การค้นคว้าความรู้ใหม ่เพ่ิมเติมอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนนําความรู้น้ันมาพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเอง ของ
หน่วยงาน และขององค์กรโดยรวม 
 
 3. Accoumtability / Transparency คือ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบ 
 หมายถึง ความต้ังใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่
กําหนด โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกระดับความชํานาญการ 
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 4. Relationship คือ การมนํ้ีาใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง 
 หมายถึง ทักษะในการรับรู้ การจับประเด็น ทั้งจากการฟัง การอ่าน และการสื่อข้อความให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในเรื่องของนโยบาย แผนงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน และสื่อสารทาํ
ความเข้าใจ จนส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เปิดกว้างทางความคิดด้วยบรรยากาศ ของความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
จนกระทั่งงานประสบความสําเร็จ 
 
 5. Teamwork คือ การทํางานเป็นทีม 
 หมายถึง ความสามารถในการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยประสานความแตกต่างของบุคคลและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดการทํางานที่สอดรับกัน ไปสู่กลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับหน่วยงาน 
สถาบัน กระทรวงและระดับชาติ บนพ้ืนฐานของการสร้างความไว้วางใจและเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน 
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แผนปฏิบัติการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้ง
ระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 

1. ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับพื้นฐาน ระดับ
อุดม เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานเปน็ที่
ยอมรับระดับชาติ 

1. ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับพื้นฐาน 
ระดับอุดม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ 

100 1. พัฒนาหลักสูตรตาม ให้
สอดคล้องตามความ
ต้องการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของ
นักเรียนที่บรรลุ
เป้าหมายตาม
หลักสูตร 

100 ฝ่ายวิชาการ     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ทัศนศึกษา/สัมมนาทักษะทางวิชาการ 
    เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ 15 ปี 

 

 2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมายตาม
หลักสูตร 

100 ฝ่ายวิชาการ     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    ทัศนศึกษา/สัมมนาทักษะทางวิชาการ 
    เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ 15 ปี 

 

  2. ร้อยละของ
ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับพื้นฐาน 
ระดับอุดม ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

80 2. การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. จํานวนกิจกรรม
ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2 ฝ่ายกิจการ     พิธีไหว้ครูประจําปี 2555 
    ส่งเสริมประชาธิปไตย 
    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    เสริมสร้างสุขภาวผู้เรียน 
    วันสําคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
    รักษ์นาฏศิลป์ดนตรี ชาติศาสน์ กษัตริย์ 
    ช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
    จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
    พัฒนาทักษะชีวิต     

 

    3. พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผล 

4. ร้อยละของครูที่
ใช้เกณฑ์วัดผล
ประเมินผลได้
ถูกต้อง 

100 ฝ่ายวิชาการ     นิเทศภายใน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

  3. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งานทํา
ตรงสาขาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

80 4. พัฒนาระบบการรับ
สมัคร การคัดเลือก 
นักเรียน นักศึกษา ในทุก
สาขา ทุกระดับให้มี
มาตรฐาน 

5. ร้อยละของผู้เข้า
เรียนในแต่ละสาขา
ได้จํานวนตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

100 ฝ่ายวิชาการ     คัดเลือกนักเรียนด้วยวิธีพิเศษ 
    ปรับพื้นฐานนักเรียน-นักศึกษา 
 
 
 

 

6. ร้อยละของผู้เข้า
เรียนในแต่ละสาขา
ได้จํานวนตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

60 ฝ่ายวิชาการ     คัดเลือกนักเรียนด้วยวิธีพิเศษ 
    ปรับพื้นฐานนักเรียน-นักศึกษา 
 
 

 

   5. พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

7. ร้อยละของ
นักเรียน นักศึกษา
มีความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตรที่
กําหนด 

85 ฝ่ายวิชาการ 
 

    พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
    พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทย 
    มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
     

 

     8. ร้อยละของครูที่
มีกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

80 ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

    โขนสัมพันธ์ 
    พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ 
    พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

ประจําปีงบประมาณ 2556
14 

 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

     9. ร้อยละของครูที่
ได้รับการอบรม
และพัฒนาการ
จัดการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 
 

100 ฝ่ายวิชาการ     พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

    6. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

10. ร้อยละของ
สถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ภายใน 
 
 
 
 

 

4.0 ฝ่ายวิชาการ     อบรมประกันคุณภาพและสร้างเครือข่าย 
 
 
 
 
 

 

    7. พัฒนา
ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. ร้อยละของ
นักเรียน นักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดี 
 
 
 
 
 

15 ฝ่ายวิชาการ     พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
    อบรม IT สําหรับนักเรียน-นักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ด้านศิลปะการแสดงภาคใต้ 
 

2. งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 

4. จํานวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้าน
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ที่
ได้รับการเผยแพร่
และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

3 8. พัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการทําวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

12. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ทําวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมด้าน
ศิลปกรรม 

100 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

    อบรมงานวิจัย  

    9. สนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ 

13. จํานวน
งานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมจาก
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
 

5 งานวิจัย     สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ดนตรี  

    10. จัดหาทุนสนับสนุนใน
การดําเนินการทําวิจัยงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง
ภายนอกและภายใน 

14. ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับทุน
วิจัยทั้งหมด 
 
 

40 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

    ระบําสร้างสรรค์ “ชุดระบําชาชัก”  ได้รับทุนจาก  
 อบจ.นครศรีฯ 
300.000 บาท 

    11. การจัดทําแผนการ
เผยแพร่งานวิจัย
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
และดําเนินการตามแผน 
 
 
 
 

15. จํานวน
งานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

3 งานวิจัย 
 

    สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ดนตรี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและ
สร้างเครือข่ายการบริการด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 

3. บริการทาง
วิชาการ 

5. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจ 

80 12. จํานวนเครือข่าย
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลปแ์ละ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ 

16. สร้างระบบ
เครือข่ายนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์และ
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ 

6 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

    มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
    ประกวดดนตรีไทยเครือข่าย 

 

  6. ร้อยละของ
ผู้รับบริการ
สามารถนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 13. จัดทําบริการวิชาการ
ด้านศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ ที่สร้าง
รายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 
และมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

17. จํานวนโครง 
การการให้บริการ
ทางวิชาการที่เกิด
รายได้ 

1 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

    สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ดนตรี  

     18. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

3.5 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

    สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ดนตรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

 4. ศูนย์การเรียนรู้
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ 

7. จํานวนศูนย์การ
เรียนรู้
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ 

1 14. จัดตั้งสํานักงาน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ 

19. มีสํานักงาน
เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ 
 
 
 

- วิทยาลัยฯ -  

    15. จัดทําองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 

20.จํานวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ 
 
 
 

2 งาน KM    จัดทําองค์ความรู้ KM  

4. สืบสาน อนุรักษ์สร้างสรรค์และ
เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ 

5. เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
สามารถให้บริการ
องค์ความรู้และ
ศิลปะการแสดงสู่
สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

8. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจ 

80 16. พัฒนาศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

21. มีศูนย์กลาง
การเรียนรู้และ 
สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

1 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

   เสริมสร้างอัตลักษณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

     22. จํานวนองค์
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
จัดเก็บสร้างคุณค่า
ให้กับสังคม 
 
 
 
 

2 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

    สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ดนตรี  

    17. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ในการบริการความรู้ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
 
 
 

23. จํานวนครั้งที่
ให้บริการและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่
สังคม 

200 ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

    อนุรักษ์มรดกไทย 
    รักษ์ดนตรี รักษ์นาฏศิลป์  
 

 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 

6. มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

9. มีจํานวนระบบ
การบริหารจัดการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

100 18. พัฒนาแผนพัฒนา
องค์กรของวิทยาลัย 

24. ร้อยละของ
แผนพัฒนาองค์กร
ของวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพมีการ
ติดตามผลชัดเจน 
 

100 งานแผน 
 

    วิเคราะห์และจัดทําแผน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

  10. ร้อยละ
ความสําเร็จของ
แผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลที่
เป็นระบบ 

2 19. จัดระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ 

25. ระบบการ
บริหารงาน
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

2 งานบุคลากร 
 

    พัฒนาบุคลากร 
    เดินทางไปราชการ 
 
 

 

    20. พัฒนาศักยภาพครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

26. ร้อยละของครู
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนา 
 
 
 

100 งานบุคลากร 
 

    พัฒนาบุคลากร 
 

 

     27. ร้อยละของครู
อาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีวุฒิทาง
การศึกษาและหรือ
มี/เลื่อนวิทยฐานะ
เพิ่มขึ้น 
 

15 ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 

    พัฒนาบุคลากร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2556 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ หมายเหตุ 

  11. ร้อยละของ
การจัดสรร
งบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน 

100 21. จัดทํามาตรฐานการ
บริหารงบประมาณ 

28. ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามแผน 
 

100      พัฒนาบริหารแผนงานงบประมาณ  

  12. จํานวนระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการ
นํามาใช้บริหาร
จัดการ 

- 22. จัดทําระบบโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

29. จํานวน
ฐานข้อมูล
สารสนเทศที่นํามา
บริหารจัดการใน
วิทยาลัยฯ 
 

- งานสารสนเทศ -  

  13. แผนพัฒนา
อาคารสถานที่ 

- 23. จัดทําแผนพัฒนา
อาคารสถานที่เต็มรูปแบบ 

30. จํานวนพื้นที่ที่
มีการปรับปรุงตาม
แผนพัฒนาอาคาร
สถานที่เต็มรูป 
 

2 งานอาคาร
สถานที่ 
 

    บํารุงภูมิทัศน์ 
   

 

  14. แผนพัฒนา
ความเสี่ยง 

 24. มีแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

31. ร้อยละของ
ความเสี่ยงที่ลดลง 

70 ฝ่ายกิจการ 
ฝ่ายบริหาร 
 
 

    การจัดการความเสี่ยง 
    เดินทางไปราชการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยทุธ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศลิป์ ทั้งระดับพ้ืนฐานและ

ระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตาม

เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และท้องถิ่น 
 2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. พัฒนาการวัดผลและประเมินผล 
 4. พัฒนาระบบการรับสมัคร การคัดเลือก นักเรียน นักศกึษา ในทุกสาขา ทุก

ระดับให้มีมาตรฐาน 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้าง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้าน

ศิลปะการแสดงภาคใต้ 

เป้าประสงค์ที่ 3  งานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
 2. สนับสนุนสง่เสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม ่
 3. จัดหาทุนสนับสนุนในการดําเนินการทําวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง

ภายนอกและภายใน 
4. การจัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมและดําเนินการ
ตามแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและสร้างเครือข่ายการบริการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
คีตศิลป์และศลิปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

เป้าประสงค์ที่ 4 บริการทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้  
กลยุทธ์  1. จํานวนเครือข่ายทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศลิป์และศลิปะการแสดง

พ้ืนบ้านภาคใต้ 
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6. จัดทําบริการวิชาการด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่สร้างรายได้ให้กับ
วิทยาลัยฯ 

    7. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    8. จัดต้ังสํานักงานศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
    9. จัดทําองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสาน อนุรักษ์สร้างสรรค์และเผยแพร่ศลิปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้  
เป้าประสงค์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถให้บริการองค์ความรู้และ

ศิลปะการแสดงสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์    1.พัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริการความรู้ผ่านระบบ
เครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 7   มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์    1.พัฒนาแผนพัฒนาองค์กรของวิทยาลัย 
    2. จัดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสทิธิภาพเป็นระบบ 
    3. พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
    4. จัดทํามาตรฐานการบริหารงบประมาณ 
    5. จัดทําปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบให้มีผลบังคับใช้ 
    6. จัดทําระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  7. จัดทําแผนพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบ 
  8. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
กระทรวงวัฒนธรรม 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม (ทุกงบรายจ่าย) งบประมาณปี 
2556 

ฝ่ายวิชาการ 
1 
2 
3 
4 

รับนักเรียนขั้นพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อ 
นิเทศภายใน 
อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและหลักสตูรท้องถิ่น วนศ.นศ. 
โขนสัมพันธ์ 

30,000 
2,000 

13,000 
15,000 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ทัศนศึกษาชมการแสดงโขน 
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
บรรเลงถวายมือ 
ประกวดดนตรีไทยเครือข่าย 
แข่งขันประกวดเป่าป่ีใต้ 
เข้าค่ายดนตรีไทย 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 
พัฒนาบุคลากร เรื่อง วิจัยด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ดนตรี 
อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพระดับอุดม/ระดับพ้ืนฐาน 
พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
สัมมนาผลงานสร้างสรรค์ 
เรียนฟรี 15 ปี  

5,000 
3,000 

70,000 
2,000 

30,000 
28,000 
5,000 
5,000 

70,000 
130,000 
35,000 
65,000 
10,000 
45,000 

515,000 
ฝ่ายวิชาการระดับอุดม 

20 
21 
22 
23 
 

24 

เตรียมนักศึกษาเข้าสู่ครูมืออาชีพ 
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์สอนระดับอุดม 
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและคัดเลือกนักศึกษาเด่นคุณธรรมความเป็นครู 
เตรียมการประเมินรับรองมาตรฐานการผลติวิชาชีพครูและประเมินผล
หลักสูตรปรับปรุง 2552 
ให้บริการแก่สงัคมและประชุมวิชาการ 

9,000 
10,000 
17,000 

 
8,500 

33,000 
 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม (ทุกงบรายจ่าย) งบประมาณปี 

2556 
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน 
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ดูและช่วยเหลือนักเรียน 
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
พัฒนาบุคลิกภาพเป็นผู้นํา 
สานสัมพันธ์น้องพ่ี 
อาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ 
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม 
ส่งเสริมการออกกําลังกายการแข่งขันกีฬาเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
แข่งกีฬาเครือข่ายระดับอุดม 

55,000 
15,000 
18,000 
26,000 
28,000 
8,000 

18,000 
3,500 

10,000 
30,000 
40,000 
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ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

อนุรักษ์มรดกไทย 
รักดนตรี รักนาฏศิลป์ 
พิธีไหว้ครู ประจําปี 2556 
มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
เสริมสร้างอัตลกัษณ์ 
บํารุงเคร่ืองแต่งกาย ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
องค์ความรู้ KM 
สร้างสรรค์ระบําชุด “ระบําชาชัก” 

2,000 
4,000 

70,000 
12,000 
2,000 

50,000 
25,000 

300,000 
ฝ่ายบริหาร 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

วิเคราะห์และจัดทําแผน 
พัฒนาบริหารแผนงานงบประมาณ 
การจัดการความเสี่ยง 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
พัฒนาบุคลากร 
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
บริหารจัดการภายใน 
บํารุงภูมิทัศน์และสถานที ่
เงินสวัสดิการรายได้ 
เดินทางไปราชการ 
จ้างบุคลากร 
ค่าสาธารณูปโภคจ่ายประจําขั้นตํ่า 

- 
- 

38,000 
5,000 

60,000 
735,000 
480,000 

5,000 
75,000 

200,000 
1,243,160 

750,000 
 รวมทั้งสิ้น 5,152,360 

 

 


