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1 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องให้มีความหลากหลาย  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากข้ึนกว่าในอดีต  ด้วยสาเหตุนี้สถานศึกษาต่างๆ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ

เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึน  ให้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงท ี

 การพัฒนาองค์กร  เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถ

ปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและ

เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์  ได้ด าเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ  วันที่  27  พฤษภาคม  

2518  โดยนายสุรินทร์  มาศดิตถ์  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีหนังสื อถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดยให้ความเห็นว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัด

หนึ่งโดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย  มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก

และเป็นจังหวัดที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  สมควรที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

และควรขยายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์  นาฎศิลปไทยและพ้ืนเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง

วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2521  โดยนายเดโช  สวนานนท์  อธิบดีกรม

ศิลปากรในขณะนั้นได้อนุมัติให้เปิด  “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช”  ในปีการศึกษา  2521  เปิดท าการ

สอนวันแรกในวันที่  22  พฤษภาคม  2521 ซึ่งต้องอาศัยอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  และอาคารพิพิธภัณฑ์

ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  อยู่ในระหว่าง

การก่อสร้างจนสามารถเข้าไปท าการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ณ  บริเวณวัดโพธิ์  ( ร้าง )  หมู่ที่  11  

ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2523  

 

 

 

 



 
2 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1.  เพ่ือกระจายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์ไทยให้
แพร่หลายทั่วภาคใต้ 

2.  เพ่ือส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ซึ่งศิลปะพ้ืนเมืองอันมีค่าของภาคใต้ เช่น โนรา หนังตะลุง เพลงบอก 
กาหลอ เป็นต้น 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีต
ศิลป์ ตลอดจนศิลปะพ้ืนเมืองภาคใต้ที่ถูกต้อง  และเกิดความรักความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติ 

4.  เพ่ือผลิตศิลปิน บุคลากรทางด้านศิลปะและครูสอนศิลปะให้มีปริมาณเพียงพอ 
5.  เพ่ือให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ สืบทอด และให้บริการทางวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในภาคใต้ 
 
ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2538  ให้

กรมศิลปากรแบ่งส่วนราชการใหม่  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดกรม

ศิลปากรจากกองศิลปศึกษาเป็นสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  จากนั้นในปี  

พ.ศ.  2544  สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  

กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545และ

ได้โอนกรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากประกาศในราชกิจ จา

นุเบกษา แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยมีอ านาจหน้าที่ 

1. จัดการศึกษาด้านช่างศิลป์  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  ทั้งไทยและสากล และ
ศิลปวัฒนธรรม  ในระดับปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญา 

2. จัดการอบรม  วิจัย ส่งเสริมวิชาการ  และวิชาชีพชั้นสูง  และให้บริการทางวิชาการด้านช่างศิลป์   
ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล 

3. ท านุบ ารุง  รักษา  ฟ้ืนฟู  และให้การศึกษาค้นคว้า  ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างศิลป์  นาฏศิลป์   
ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งการจัดการแสดงอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 

4. ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 

 
การพัฒนาองค์กร “วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช” ให้เป็นสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
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นั้นจ าเป็นต้องก าหนดแผนงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบทบัญญัติของการศึกษาแห่งชาติ 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ โดยที่ทุกฝ่ายในองค์กรต้องให้ความร่วมมือและ
หาวิธีการที่เหมาะสมมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้องค์กรด าเนินการไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้  มีแนวทางการพัฒนาองค์กรโดยปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อบริบทของสังคมอันจะน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกระทรวง
วัฒนธรรม โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการ 
และกิจกรรม ที่จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด สามารถติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นให้แผนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามกรอบกฎหมายในระบบการบริหารราชการภาครัฐแนว
ใหม่  ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  
 1  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์  ทั้ งระดับพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา  ที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานชาติ 
 2  ส่งเสริม  สนับสนุน  การสร้างงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  นวัตกรรม  ด้านศิลปะการแสดง
ภาคใต้ 
 3  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา และสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์  ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
 4  สืบสาน  อนุรักษ์  สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
 

ภำรกิจของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาทหน้าที่ 

อ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 

ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ

ชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ ท าการสอน ท าการแสดง ท าการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม   สืบสาน 

สร้างสรรค์ ทะนุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของชุมชนในท้องถิ่น 

วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช  สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลำกรเฉพำะสำขำต่ำงๆได้รับ

ใช้สังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ 

1 เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์  ดนตรี  คีตศิลป์ ระดับผู้ปฏิบัติ 

2 เป็นครูระดับช านาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้ 

3 เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะเป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ 
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ผลลัพท์ต่อสังคมในกำรผลิตผู้ส ำเร็จทำงกำรศึกษำ 

1 บ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ 

2 ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์อันเป็น 

เอกลักษณข์องชาติไทย  เพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

 การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
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บทที่ 2 
บริบทและกำรวิเครำะห์สถำณกำรณ์ (Context & SWOT Analysis) 

วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ซึ่งได้น าเสนอไว้ในบทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
2.1 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

บริบทที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 แผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560 – 2579) 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : NQF (National Qualification Framework) กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF 
: HEd) กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 แผนด้านการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) รูปแบบการศึกษา
ตามวิถีใหม่ (New Normal) โดยสรุปสาระส าคัญของบริบทดังกล่าว ดังนี้ 

2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีประเด็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัด 
“การศึกษา” ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 ความว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติมี
ความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” 
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 2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 รัฐบาลและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี โดยมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ และประชาชน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี  

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ทั้งนี้ การด าเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
  2.1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายส าคัญที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความม่ันคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ และมีการ 
บูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย 
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ 

 1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คนในชาติมี
จิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจใน ความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้
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ยึดถือหลักการค าสอนซึ่งเป็นแก่นแท้หรือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน 

  2) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ เพ่ือให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข  ต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
และท าให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความม่ันคงที่มี
อยู่เดิม 
 2.1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในทั้งภาคบริการ
และการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช ได้แก่ ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการป้องกันการลอกเลียนแบบ  
 2.1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
  1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระ
วิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

  2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย 
พัฒนาทักษะความสามารถ การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้าน  
ภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
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ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

  3) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และ
ทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน า
องค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

  4) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครู สอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธี เรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด 
คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพการสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่าง
เป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  5) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้
เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 6) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม
บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบ
เปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคาร
หน่วยกิต มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการ
พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้อง พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
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ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้าง
นิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตได้ 

  7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ใน
การให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

  8) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  9) การจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายวิจัยกับที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ เพ่ือรวมนักวิจัยให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย  
 2.1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายโดยเน้นการ
ตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้การ
เติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปะ
นครศรีธรรมราช คือ 
  1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาค
ส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้าง
หลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 2) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้
ความส าคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความ
เข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วย
ยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
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เศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านบน
รากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย 
 2.1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เน้นการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง กรอบแนวทางส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
  1) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 2) มีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ  ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ  น าไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

3) บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน 
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น
กลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนา
ไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

4) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ  โดยภาครัฐมีก าลังคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานใน
เชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 6) มีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ
ภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การ
คัดเลือกการแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน  ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพใน
หลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน  

  7) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจน าการเปลี่ยนแปลงพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  
 8) มีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ 
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้ เกิดขึ้น รวมทั้ง 
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
  9) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให้เจ้า
พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
 10) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา  เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องก าหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว  
 11) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และการ
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ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบบูรณาการและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 
 2.1.3 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
 ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้น าแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” ประกอบด้วย
การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) มา
เป็นหลักคิดในการพัฒนา เพ่ือรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ให้ประเทศไทยมีความเข็มแข็ง เท่าทัน มีศักยภาพในการรับและลดความเสี่ยง กรอบแนวทาง
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
 2.1.3.1 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 2.1.3.2 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งเน้นกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
 2.1.4 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 13 ด้ำน 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านที่ 9 ด้านสังคม ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา และด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1.4.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 2 ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
  กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช 
คือ 
  2.1.4.1.1 ประเด็นการปฏิรูปที่  1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน 
  2.1.4.1.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
  2.1.4.1.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
  2.1.4.1.4 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 2.1.4.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 9 ด้านสังคม 
  กรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
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  2.1.4.2.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม โดยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างพลังจิตอาสาเพื่อสร้างจิตส านึกส่วนรวมของประชาชนผ่าน
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม การสร้างพลังแผ่นดิน การสร้างพลังสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 
 2.1.4.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ 
  กรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
  2.1.4.3.1 ประเด็นการปฏิรูปด้านการป้องปราม โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และ
ผลสัมฤทธิ์ ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง 
  2.1.4.3.2 ประเด็นการปฏิรูปด้านการปราบปราม โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และ
ผลสัมฤทธิ์ ยกระดับ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้า
พนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด  
 2.1.4.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 12 ด้านดารศึกษา 
  กรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
  2.1.4.3.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฏหมายล าดับรอง 
  2.1.4.3.2 ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  2.1.4.3.3 ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบ วิชาชีพครูและอาจารย์ 
  2.1.4.3.4 ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
  2.1.4.3.5 ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2.1.4.3.6 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล (digitalization for Educational and Learning Reform) 
 2.1.4.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
  กรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช คือ 
  2.1.4.4.1 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในทุกช่วงวัย ผ่านการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน โดยมีกลไกการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง เพ่ือใช้พลังบวก (Soft Power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ 
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2.1.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 คือ องค์ประกอบการขับเคลื่อนที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดหมายที่ 2 
เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน มีขอบเขตคือการท่องเที่ยวไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว
รูปแบบเฉพาะ(การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงัก รูปแบบของตลาดการท่องเที่ยวต้อง
เปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดโอกาสในการใช้
จุดเด่นและความสร้างสรรค์พลิกฟ้ืนรูปแบบการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์บนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการมุ่งเน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 2.1.6 กรอบทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน”  
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมระยะ 20 ปี จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
 2.1.6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการ
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช คือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้ง
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินงานตามพระราชด าริ และส่งเสริมการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ 
ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขึ้นทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 2.1.6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ พัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลส าคัญเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปิน เพ่ือการ
สร้างงาน และสร้างรายได้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการน าทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
มาต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 2.1.6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก มี
กรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ  เชื่อมโยงและพัฒนาความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ผลิตสื่อเผยแพร่ และ
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่
สากล โดยด าเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียน 
และนานาชาติ 
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 2.1.6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มีกรอบแนวทาง
ส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรม ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 
และเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
 2.1.6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ 
และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการ
บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการความรู้ และการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน การ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในมิติวัฒนธรรม 
 2.1.6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม มีกรอบแนวทาง
ส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
 

2.1.7 นโยบำยรัฐบำล  
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล จ านวน 6 ด้าน 
ได้แก่ นโยบายด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายด้านที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายด้านที่ 12 การป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรมรายละเอียด ดังนี้  

2.1.7.1 นโยบายด้านที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศ

และประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรม

เดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี  

2.1.7.2 นโยบายด้านที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมให้สถาบันทางสังคม

ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

การยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 
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  2.1.7.2.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์
และความหลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุน
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทยพัฒนาต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 
  2.1.7.2.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศและเป็นพลเมืองที่ดีโดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาชนสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่
มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  2.1.7.2.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนา ทุกศาสนาให้มีบทบาท
ในการเผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอน
ของพระพุทธเจ้าและสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
  2.1.7.2.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพ่ือน
บ้าน ยอนรับและเคารพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และ ชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายใน
ลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 2.1.7.3 นโยบายด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย   
  2.1.7.3.1 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
   1) ปรับรูปแบบการเรียนรุ้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้า ง
วินัยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
   2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดเห็นในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน
อนาคตและเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรุ้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2.1.7.3.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการ
เรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
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สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการท างานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูร
ณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การ
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
  2.1.7.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
          1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
         3) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วย  
จัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ  
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ า เป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่  
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโ รงเรียน 
ขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
        4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้
มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
อนาคต 
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       5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของ  
คนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
  2.1.7.3.4 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็น
การเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือ
ท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ 
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
              2.1.7.4 นโยบายด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุง 
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม โดยก าหนดนโยบายการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1.4.4.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ  
รวมทั้งจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการน าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
  2.1.7.4.2 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์  
และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบ
บริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 
  2.1.7.4.3 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความ
ซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.7.4.4 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อม
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กับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน 
    2.1.7.5 นโยบายด้านที่  12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี  
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2.1.8 นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
 ลักษณะของประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมาก การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของการจัด
การศึกษาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 หากพิจารณาย้อนให้เห็นพัฒนาการทางการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ
การศึกษา 4.0 จะพบว่าการศึกษาไทยมีล าดับขั้นตอนที่ผ่านมา ดังนี้ 
 - การศึกษา 1.0 คือ การจัดการศึกษาที่การสอนแบบครูเป็นผู้ให้นักเรียนเป็นผู้รับเน้นการท่องจ า 
ต าราและท าแบบฝึกหัดตามต ารา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคน 
(ถือเป็นยุคที่เรียนรู้จากครูอาจารย์) 
 - การศึกษา 2.0 คือ การจัดการศึกษาที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอน  
ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแห่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งเรียนรู้  
ของผู้เรียน (ถือเป็นยุคที่ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง) 
 - การศึกษา 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่  
โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) ให้ผู้เรียน 
ปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวย 
ความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้) 
 - การศึกษา 4.0 คือ  การจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับ พฤติกรรมของผู้ เรียนที่ เปลี่ ยน ไป 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการ
วิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมเองได้) 
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 เส้นทางสู่การศึกษาไทย 4.0 เพ่ือให้ก้าวไปสู่การศึกษาไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งเสริม 
สนับสนุนโครงการส าคัญ ได้แก่ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขา  
การจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา และความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ” 
 
 2.1.9 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  3 )  พ .ศ . 2 5 5 3  แ ล ะ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  4) พ .ศ . 2 5 6 2 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ  
วัฒนธรรมที่ดีงามในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจะต้องเป็น 
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับปวงชน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาสามารถด า เนินการได้อย่างกว้างขวางและ 
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มี 
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึกษาจัดตั้งเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการ
และนโยบายการจัดการศึกษา แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอ านาจและให้มี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา 
 2.1.10 พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการอุดมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขรวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา
อบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการอุดมศึกษาต้อง
เป็นไปตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ ความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลัก
ธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ การจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การ
บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
การด าเนินการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และสนองต่อความจ า เป็น
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และความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ให้แก่ประเทศ การ
พัฒนาก าลังคนของประเทศและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 2.1.11 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ : “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี 

คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ศตวรรษท่ี 21”จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา : การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้มคีวามเป็นพลเมือง 4 ประการ (เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพของสังคมประเทศและของ

โลก)มีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

และการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มี

งานท ามีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

 แนวทางการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการ 

  (1) การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาเพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว ในการบริหารจัดการที่
แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การก ากับและการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถและการแบ่งบทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพ
และความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
  (2) สถานศึกษาที่มีสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ จะมีอิสระและความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ดังนี้ 
   - การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา เป็นอ านาจของหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของสถานศึกษา (Owner) หากกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 
   - การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหากผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายกรรมการสถานศึกษาต้อง
รับผิดชอบ 
   - การสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอ านาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา หากครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบ 
  (3) สถานศึกษามีหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาที่บูรณาการ
และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมทั้ง
การติดตามประเมินผล การก าหนดนโยบายและแผน การก ากับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนของ
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หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งฝ่ายผู้จัดการศึกษาและ
ผู้รับบริการการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการท างานของกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษา 
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการการศึกษาและการ
เรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในวัยก าลังแรงงาน  
 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐานหลักสูตร 
  2) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  
ที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการและมีจิตวิญญาณของความเป็น
คร ู
  3) การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบ 
สัญญาจ้างและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ ากว่าการเป็นข้าราชการ 
  4) การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือก  

โดยกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 

สถานศึกษา หากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการด ารงต าแหน่งหรือมิได้อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ให้กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม 

  5) ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตาม 
ความต้องการของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสามารถทดสอบวัดและประเมินทักษะ  
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานในระดับที่สูงข้ึน 
  6) เงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป 
ตามผลงานและความสามารถและมีระบบสัญญาจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ   
ซึ่งมิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพ่ือให้สามารถเลือกครูที่เก่งเข้ามาสอน หรือเลือกผู้บริหารที่มี  
ความสามารถเข้ามาบริหารระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา 
  7) ปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษาไปสู่ด้านอุป
สงค์ หรือตัวผู้เรียน เพ่ือให้รัฐมีเครื่องมือทางการเงินในการก ากับบทบาท ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือทางการเงินผ่านด้านอุปทาน 
  8) ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าบริการและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนที่ให้กับผู้เรียน ซึ่งเกินกว่าคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียน  
(ผู้ปกครอง) มีส่วนร่วมระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle) 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
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 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีกรอบแนวทางส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ  
  - เป้าหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีกรอบแนวทางส าคัญที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ  
  - เป้าหมายที่ 1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ 
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  - เป้าหมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ  
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
  - เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ  
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี 
สมรรถนะ ในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่  
ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพ่ือสร้างทางเลือกใน การตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และ
ประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้เรียน แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล 
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ตลาดงานและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการ
ปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านการวิจัย 
 3) ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีกรอบ 
แนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ  
  - เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน  
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
  - เป้าหมายที่  4 แหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้  มีคุณภาพ 
และ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
  - เป้าหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 
มาตรฐาน โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีกรอบ 
แนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ 
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  - เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี 
คุณภาพโดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 
 5) ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
มีกรอบแนวทางส าคัญท่ีเกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ  
  - เป้าหมายที่  1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีกรอบแนวทางส าคัญที่ 
เกี่ยวข้องการด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ  
  - เป้าหมายที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความ 
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมการน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.1.12 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับการ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษาโดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาและใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ .ศ. 2561 ได้จัดท าขึ้น ในรูปของผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ของ 
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
และจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษาและเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษา
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น“คุณลักษณะของคนไทย 4.0” ที่
สามารถสร้างความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ให้กับประเทศ 
 เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ 
การให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของ
ผู้เรียนที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษา
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ของสถานศึกษา และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา 
 ผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ ของการศึ กษ า (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดย 
คนไทย 4.0 จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลกนั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของ 
สังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่ 1 ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลก 
ยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มี
สุนทรียะรักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 ด้านที่ 2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาด 
ดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้าม
ศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคมเพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 
 ด้านที่ 3 พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย 
และพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม 
ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันใน  
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 
 โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสม 
ตั้ งแต่ ระดับ การศึ กษ าปฐมวัย  การศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  การอาชี วศึ กษ า จนถึ งระดับ อุดมศึ กษ า  
 2.1.13 กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ : National Qualifications Framework (Thailand (NQF)) 
 กลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาก าลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิ 
แห่งชาติ National Qualifications Framework (Thailand (NQF)) โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ 
ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็น
ถึงเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและยังเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตาม
ระดับคุณวุฒิอีกด้วย จึงมีการก าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นโดยมีสาระส าคัญ ดังภาพ 
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     ระดับสถาบัน 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  : National Qualifications 
Framework (Thailand (NQF)) 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
TQF.for H.Ed 

 

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ 
ในแต่ระดับคุณวุฒิ (มคอ.๑) 

 

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

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(กรณียงัไม่มี มคอ.1) 
 

 การจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) และ 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) 
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                                                                                                              สอศ. 

 
 
                                                                                          ระดับสถาบัน 

กรอบคุณวุฒิแห่งชำต ิ : National Qualifications 
Framework (Thailand (NQF)) 

 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษาแห่งชาติ 
TQF.for V.ED 

กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาแตล่ะระดับ (๔ ระดับ) 

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

หลักสูตร (ฐานสมรรถนะ) 
ระดับ..... สาขาวิชา..... (คอศ.๒) 
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10. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education, TQF : HEd) 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่ง
สู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็น
หน่วยงานก ากับและส่งเสริมการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education; TQF: HEd) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้น (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้น
ต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้ง

 

             กรอบคุณวุฒิระดับชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                                             

            สพฐ.                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 ระดับสถานศึกษา 

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

 

 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาต ิ
TQF.for Basic Education 

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับ ปฐมวัย ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กรอบคุณวุฒิกับรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร 
ระดับ ปฐมวัน ประถม มธัยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวยั ประถม 
มัธยมศึกษาตอนต้น มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่า
มีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ 

2.1.14.1 หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2.1.14.1.1 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัด 

การศึกษาตามที่ก าหนด    ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

2.1.14.1.2 มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพเพ่ือประกัน 
คุณภาพบัณฑิต 

2.1.14.1.3 มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการ 
เรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน 

2.1.14.1.4 เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจ 
ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ 
ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดว่าจะพึงมี 

2.1.14.1.5 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและ 
เทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิ ใจเป็นที่พึงพอใจ
ของนายจ้าง 

2.1.14.1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.1.14.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1.14.2.1 เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการน าไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

 2.1.14.2.2 เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน โดยก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ 
ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 

2.1.14.2.3 เพ่ือเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือบุคคล 
จะได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและ
โปร่งใสสามารถเทียบเคียง   กับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้ 

2.1.14.2.4 เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการ 
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ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการประกัน
คุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 

2.1.14.2.5 เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความ 
มั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเก่ียวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ท างาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงม ี

2.1.14.2.6 เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน 
และต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและการรับรอง
คุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

2.1.14.2.7 เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา 
2.1.14.2.8 เพ่ือน าไปสู่การลดขัน้ตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง 
2.1.14.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.1.14.3.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการและความซับซ้อนของการเรียนรู้ที่

คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับ
แรกเข้าหลังจากส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย เพราะเป็นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถที่ส าคัญในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 
ปริญญาเอก ดังนี้ 

1) ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
2) ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
3) ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
4) ระดับท่ี 4 ปริญญาโท 
5) ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
6) ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 

2.1.14.3.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษา

พัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ 
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและ
สังคม 
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2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ 
การน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal  
Skills and responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง อาทิ การเต้นร า ดนตรี             
การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้าน
ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษา
จัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้
อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน 
ดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความ
ซับซ้อนเพ่ิมขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าสู่ระดับที่
สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าด้วย 

1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคนแม้ว่าบาง 
สาขา/สาขาวิชา นักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชีและนัก
กฎหมาย เป็นต้น 

2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา จะเก่ียวข้องโดยตรง 
กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 

3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านเหล่านี้ 
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4) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ อาทิ นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะ
ทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.14.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ในระดับแรกเข้า (ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มีแนวคิดพ้ืนฐานว่านักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องส าเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีพ้ืนฐานความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนบาง
คนอาจมีพ้ืนความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้
มั่นใจว่านักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นทางภาษาทักษะทางการเรียนและพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ส าเร็จ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระดับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ ดังนี้ 

2.1.14.4.1 ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2  
ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและ 
วิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก เป็นต้น 

2) ด้านความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้ 
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ 
ประเมินอมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง  ข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา 
และงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 



 
32 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ า และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อ 
การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออก  ซึ่งภาวะผู้น า
ในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และอาชีพ 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคล ที่แตกต่างกันได ้

2.1.14.5 ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิใน
ข้อ 3 จะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน หลักสูตรของ
แต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 

2.1.14.5.1 หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
ในสาขาวิชา อย่างกว้างๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด 
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้น
พ้ืนฐานส าหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
หลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืน
ฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีและการวิจัยที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 
 2.1.14.6 จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา  ระบบหน่วยกิตเป็นระบบที่ใช้เพ่ือ
อธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับในการศึกษาแต่ละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษา
และจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาต่างกันแม้ในระดับเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ 
อาทิ ระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียนรู้ที่
คาดหวังและระดับความซับซ้อนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเท่ากันในหลักสูตรที่ต่างกัน อาจน าไปสู่
คุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ เพียงแต่การเรียนในระดับปริญญาโทจะเข้มข้นกว่า ระดับคุณวุฒิจะ
ขึ้นอยู่กับระดับของ การเรียนหรือความซับซ้อนของการเรียนมากกว่าที่จะข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่เรียน แม้ว่าจะมี
การก าหนดหน่วยกิตขั้นต่ า ของหลักสูตรไว้ก็ตาม(จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละระดับคุณวุฒิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 

2.1.14.7 การก าหนดชื่อคุณวุฒิ ชื่อคุณวุฒิที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับแสดงถึง 
2.1.14.7.1 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของกาi 

เรียนรู้ 
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2.1.14.7.2 สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) อาทิ สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปะ
ศาสตร์ 

จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตร์บัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป 
2.1.14.7.3 สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสอง 

สาขาวิชาในสัดส่วนที่เท่ากันสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือหลายสาขาวิชา
ร่วมกันเป็นสหวิทยาการ อาทิ สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะส าหรับสาขาวิชาสิ่งส าคัญ คือ การก าหนดชื่อ
คุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นมาตรฐานสากล ถูกต้องแม่นย า หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2.1.14.8 การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว่ามีความรู้  ทักษะ
เพียงพอและเทียบเคียงได้กับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษา
ศึกษา หรือประสงค์จะศึกษาควรได้รับการประเมิน เพ่ือการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ที่มีเพ่ือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้ว การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และเรื่องข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 

2.1.14.9 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระดับการจัดการศึกษาท่ี 

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ 
2.1.14.9.1 ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมี 

ความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้ 
   1) ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง 

ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา 

ได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยค าแนะน าแต่
เพียงเล็กน้อย 

   3) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสมใน 
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับ
ข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่างๆ 

   4) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญ คือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 

   5) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการท่ีไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งส าคัญ คือ ความรู้ 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ
วิเคราะห์และประเมินความส าคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา 
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่ม โดยการแสดงออก ซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 

   2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืนๆ 
   3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 

4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพ่ิมพูนความรู้และ 
ความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 

5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

2.1.14.10 การทวนสอบมาตรฐาน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางให้แก่คณาจารย์ 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ 
ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เหล่านี้จะมีลักษณะกว้างๆ และจะต้องแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
ทั้ งยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่ งรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วยการทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ 
อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มี
การด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็ น
ส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จนั้น คือ ต้องมีการทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอก
อาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ 

กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การ
ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก
และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตการทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจจะด าเนินการโดย
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่มีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ
การจัดการ และความมีประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน
จะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ 

2.1.14.11 ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดั งนั้น การบรรลุผลส าเร็จใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ 
ของการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็น
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สัดส่วนส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จ
เหล่านี้เป็นที่เข้าใจ     ของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและน าไปใช้ในการเรียนการสอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

2.1.14.11.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.14.11.2 การแสวงหาความรู้ 
2.1.14.11.3 การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
2.1.14.11.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.1.14.11.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

2.1.14.12 สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.1.14.13 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ต้อง
สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณี
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือสถาบันสามารถ
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก 

2.1.14.14 ประโยชน์ของการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2.1.14.14.1 เป็นกรอบท่ีก าหนดมาตรฐานแต่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยก ากับให้ 

สถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถน าตัวบ่งชี้ในรายละเอียดของหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปใช้ในการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2.1.14.14.2 ส่งเสริมให้บุคคลสามารถศึกษาต่อได้ตลอดชีวิต ผู้ที่ท างานแล้วมีช่องทางเข้า 
ศึกษาต่อและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ิมความโปร่งใสและความสะดวกในการการเคลื่อนย้ายของ
นักศึกษาให้สามารถสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

2.1.14.14.3 คุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับมีความโปร่งใสและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 
และทักษะที่มุ่งหวังจากบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานของระบบการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีบัณฑิตได้รับการอบรมสั่งสอน 

2.1.14.14.4 เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิ ที่บัณฑิตได้รับเป็น 
ประโยชน์ต่อการเทียบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียงคุณภาพ
ของบัณฑิตในคุณวุฒิเดียวกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศเกิดความร่วมมือกันระหว่าง
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องค์กรวิชาการ วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิต
มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ 

2.1.14.14.5 ช่วยให้นานาชาติเข้าใจและยอมรับในความมีคุณภาพและมีมาตรฐานของการจัด 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

2.1.15 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือ 

กลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 4) กลุ่ม
พัฒนา ปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ และ 6) 
กลุ่มอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดอยู่ในกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากร
วิชาชีพและสาขาจ าเพาะ กล่าวคือ มีพันธกิจหลัก และยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจ าเพาะ เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่จรรโลงศิลปะ และวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
ยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยรัฐมนตรีได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  

2.1.15.1 มาตรการทั่วไป  
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา กลไกการเงิน 

และงบประมาณโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมอ่ืน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุดมศึกษา 
และเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
   2) พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิต ก าลังคน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นการร่วมมือ
กับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการด าเนินการดังกล่าว  

3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และส่งเสริมผู้ เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการ  

4) สร้างเสริมบุคลากรศักยภาพสูงและส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวไปท าการเรียนการ 
สอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยให้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติ หน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและให้ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนสามารถน าผลงานมาใช้ในการ
ยื่นขอ ต าแหน่งทางวิชาการได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน าบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และมีศักยภาพสูงจาก
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน มาร่วมในการจัดการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม 

 5) ให้บุคลากรน าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้  
โดยอาจมี หรือไม่มีการแบ่งผลประโยชน์กับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาต้น
สังกัดของตน  
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2.1.15.2 มาตรการเพิ่มเติม  
1) ให้ทุนหรือสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ใน 

ต่างประเทศหรือ ในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ในสถาบันอุดมศึกษา ต้นสังกัดและให้ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนสามารถน าผลงานมาใช้ในการขอต าแหน่
งทางวิชาการได้ 

 2) ส่งเสริมการดึงดูดบุคลากรซึ่งมีความสามารถสูงทั้งท่ีมีหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้า 
มา ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในประเทศ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีแรงจูงใจ
ต่างๆ และ การได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในอัตราที่แข่งขันกับต่างประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรซึ่งมีหรือไม่มี สัญชาติไทยด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ  

3) ส่งเสริมนักศึกษา และบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ให้ได้รับการ 
พัฒนา ความสามารถ โดยมีหน่วยหรือกลไกในการเพาะบ่มความสามารถพิเศษของนักศึกษา และบุคลากร 
รวมถึงให้มีทุน ส าหรับบุคคลดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

4) มาตรการเฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา  

ทั้งนี้  การปฏิรูประบบควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา การปฏิรูปเพ่ือการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ รายใหม่ ส่งเสริมให้มีการจัดท าระบบข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เอกชนน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาและมีสิทธิใช้  ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณประโยชน์โดยมีหรือไม่มี ค่าตอบแทน รวมทั้งเป็นผู้จัดการของกิจการใหม่นั้น  

2.1.16 แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570     
16.1 เป้าหมาย 1 ก าลังคนมีคุณภาพและปริมาณรองรับการพัฒนาประเทศ และการ 

เปลี่ยนแปลง ตามกระแสโลก  
2.1.16.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) อุดมศึกษา 

ต้องปรับตัวและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียน 
ประสาน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือก าหนดและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน รวมถึง พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะของบุคลากร 
เพ่ือให้สามารถ ปฏิบัติงานในอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้  
   แนวทางท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  

1) กลยุทธ์ 1 ก าหนดแผนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต (Provide Lifelong Learning  
Plan) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตให้สอดคล้องกับแผน โดยเปิด
โอกาสให้ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่มี
ขีดจ ากัด  

2) กลยุทธ์ 2 สร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้ง 
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ใครไว้ข้างหลัง (Access & Equity in Higher Education) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่าง
เต็มที่ และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยรองรับผู้เรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ความแตกต่างเรื่อง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส เรียนจนส าเร็จปริญญาตรี ทั้งนี้ รัฐควรจัดเงินอุดหนุนการด าเนินงานทั้งในส่วน
ของสถาบันอุดมศึกษาและผู้เรียน โดยในส่วนของผู้เรียนอาจจัดเงินทุนการศึกษา เงินทุนให้กู้ยืม ทุนผูกพันเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือ การสนับสนุนให้ท างานระหว่างเรียน  

3) กลยุทธ์ 3 การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ (Education For The Elderly) เป็น 
การ พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้น การจัดการ
ศึกษา ส าหรับผู้สูงอายุ จึงต้องออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนมีมาตรฐานการศึกษาที่แตกต่าง
จากระบบ การศึกษาปกต ิ 

4) กลยุทธ์ 4 การเชื่อมโยง และสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาระดับอื่น โดยการ 
มีส่วนร่วม ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทั้งระดับพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณภาพในฐานะที่ เป็นปัจจัยส่งต่อให้กับระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสามารถไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการน า องค์ความรู้ และบุคลากรไปสนับสนุนตามความเชี่ยวชาญ  

5) กลยุทธ์ 5 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มใน 
สถาบันอุดมศึกษา (Campus Life & Universal Design) จัดให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน และการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียน ไม่ควรอยู่ในอาคารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีชีวิตอยู่นอกอาคาร มีสังคม มีการกีฬา มี
กิจกรรม มีสถานที่พักผ่อน ส าหรับผู้เรียนที่เพียงพอ ซึ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมในสถาบันอุดมศึกษาควร
เป็นการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุ่ม (Universal Design) โดยเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคกัน  

แนวทางท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก าลังคน  
1) กลยุทธ์ 6 ปรับปรุงระบบการก ากับคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร การจัดการ 

เรียนการสอน และการวัดประเมินผลหลักสูตรต้องก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในลักษณะผลการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนตามอัตลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนา
ประเทศ การจัดการเรียน การสอนต้องปรับให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้เรียนยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า และการวัดและประเมินผลต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการ
เรียนรู้ และพัฒนาการของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2) กลยุทธ์ 7 วางแผนการผลิตบัณฑิตก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้ 
สอดคล้องตาม ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และตอบสนองความต้องการเพ่ือการพัฒนาประเทศ รัฐก าหนด
กรอบนโยบาย การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุ่มตามอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ือรองรับ การพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ โดยมีกลไกการติดตาม และตรวจสอบความ
ต้องการก าลังคน สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการท างาน การเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ตลอดจนการประเมินศักยภาพ
ของบัณฑิตในการ ประกอบการอาชีพ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ในลักษณะ 
Sandbox น าไปสู่ การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนรูปแบบใหม่ที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 
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สถาบันอุดมศึกษาต้อง 37 ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพ มีความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มีทักษะรองรับศตวรรษที่ 21  

3) กลยุทธ์ 8 การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
(Cooperation and Work Integrated Education: CWIE) อุดมศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ
การท างานให้เป็น กลไกหลักในการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต ทั้งสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพและการ
เป็นพลโลกที่ไม่สามารถ บรรลุผลได้จากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการท า
งานในอนาคตมีแนวโน้ม เปลี่ยนแปลงสูง ประกอบกับความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพจะ
เกิดขึ้นในโลกของการท างาน เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ออกแบบและวางแผนการจัด
การศึกษา และอาศัยความร่วมมือ จากสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ฉะนั้น การจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน จึงต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยการบูรณาการการเรียนรู้ในชั้น
เรียนและในสถานประกอบการ ให้เหมาะสม  

4) กลยุทธ์ 9 การปรับระบบการศึกษาเพ่ือรองรับผู้เรียนนอกวัยเรียน (Re Skills &  
Up Skills New Skills) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ และเพ่ิมพูน
ทักษะแบบ จ าเพาะเป็นหลัก โดยการจัดระบบการศึกษาอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับทักษะความต้องการของ
ผู้ เรียน เช่น  การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ทั้งนี้  รัฐต้องจัดให้มีระบบการเทียบโอน
ประสบการณ์ท างานกับการ เรียนรู้และมีระบบการสะสมหน่วยกิต เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งจัดท าระบบ Clearing House เพ่ือจับคู่ให้ได้ก าลังคนที่มีทักษะสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการภาค
การผลิต  

5) กลยุทธ์ 10 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองของผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง 
พัฒนาให้ ผู้เรียนเป็นพลเมืองคุณภาพ สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริง โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
ให้มีความพร้อม ในทุกด้าน  

แนวทางท่ี 3 การสร้างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง  
1) กลยุทธ์ 11 ยกระดับคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  

สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดแนวทาง และการสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับยกระดับคุณวุฒิ และต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ และ บุคลากรสายวิชาการให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยสร้าง องค์ความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารชั้นน า เป็นที่ยอมรับทั้งในและ ต่างประเทศ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ การเปิดโอกาสให้อาจารย์
ที่ท าการสอนมาระยะหนึ่งออกไปเพ่ิมพูน ความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานนอกสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนา ตนเอง กระบวนการเรียนการสอน และการวิจัย  

2) กลยุทธ์ 12 สนับสนุนกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการใน 
สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมกรอบการบริหารงานบุคลากรสายวิชาการ โดยสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์แล ะ
บุคลากรคุณภาพสูงทั้งในและ ต่างประเทศเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนวิชาการ รวมทั้งชักจูงผู้ประสบ
ความส าเร็จในภาคเอกชน ภาครัฐ มีโอกาสมาช่วยงานวิชาการ และงานวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับจุดเน้นของ สถาบันแต่ละแห่ง  
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3) กลยุทธ์ 13 สังคมวิชาการระดับโลกยอมรับบทบาทของนักวิชาการ และชุมชน 
วิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษา
เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และยกย่องให้เป็นสถาบันระดับโลก  

2.1.16.2 เป้าหมาย 2 งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน  

16.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา (Research Ecosystem  
Building)  

แนวทางท่ี 1 การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
1) กลยุทธ์ 1 ก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของเทคโนโลยี ตามศักยภาพและอัต 

ลักษณ์ของ สถาบัน รวมทั้งถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้อง
ตอบสนอง  ความต้องการของประเทศ ชุ มชน  ประชาชน และค านึ งถึ งการอนุ รักษ์  และ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดสัดส่วนเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม และอ านวยความสะดวก ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ผลงาน และประสานความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาที่มีจุดแข็งและศักยภาพในด้านต่างๆ ที่
หลากหลาย เพ่ือก าหนดความรับผิดชอบร่วมกัน  

2) กลยุทธ์ 2 สร้างรูปแบบความร่วมมือเพ่ือการวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเป็นแกนน าในเชิงบริหาร และมี
สถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญ ส่งเสริมความร่วมมือ อย่างเป็นทางการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจใน
ประเด็นการวิจัยร่วมกัน รวมทั้ง สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนน าผลการวิจัย และนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ การพัฒนา
วิชาการสู่สังคม และกิจการที่มี จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม  

3) กลยุทธ์ 3 ระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญต่างประเทศ รัฐก าหนดเงื่อนไขการ 
สนับสนุน และผ่อนคลายกฎระเบียบให้สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก และผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่
สถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเพ่ืออนาคต เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับ
นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ในระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ เพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ นโยบายประเทศไทย 4.0  

4) กลยุทธ์ 4 พัฒนาวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการวิจัย นวัตกรรม และการ 
ถ่ายทอด เทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์นักวิจัย นักศึกษา โดยพัฒนาหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุน การวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บนพ้ืนฐานของการด าเนินงาน และ
ศักยภาพ และให้อิสระในการบริหาร งบประมาณด้วยความคล่องตัว แต่ยังคงมีระบบประเมินและตรวจสอบ
ความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์  
 

5) กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท าวิจัยระดับหลัง 
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ปริญญาโท สถาบันอุดมศึกษาเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนานักวิชาการ นักวิจัย ระดับปริญญาโท ระดับหลัง
ปริญญา ปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก รวมทั้งสาขาขาดแคลน และเป็นที่ต้องการตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ Talent Mobility เพ่ือให้บุคลากร
ด้านการวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม  

6) กลยุทธ์ 6 ภาครัฐลดอุปสรรคต่อการสร้างงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ในปัจจุบัน และอนาคต อาทิ ปัญหาความไม่สมดุลของภาระงานด้านการเรียนการสอนกับงานวิจัยที่ท าให้
นักวิจัยไม่มีเวลา พัฒนาผลงาน รวมถึงส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท าวิจัย พัฒนาคลังข้อมูล
องค์ความรู้และ งานวิจัยของประเทศให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลกับสากล และพัฒนาระบบประเมินผล
งานด้านการวิจัยและ นวัตกรรม รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ  

แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือปัจจัยเอ้ือ ภายในสถาบันอุดมศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม  
1) กลยุทธ์ 7 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สถาบันอุดมศึกษาจัดท าหลักสูตร 

ส าหรับพัฒนา ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้ที่มีความสนใจ เพื่อสนับสนุนผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
บัณฑิต ผู้ว่างงาน และ พนักงาน/ลูกจ้างท่ีมีความสนใจ มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ และสร้างธุรกิจของ ตนเอง รวมทั้งเพ่ิมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจในช่วงเริ่มกิจการให้สามารถ
อยู่รอด และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

2) กลยุทธ์ 8 จัดสรรผลประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา 
แนวทางแบ่งปัน ผลประโยชน์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่คิดค้นโดยบุคลากรองสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
หรือเชิงสังคม รวมถึงจัดตั้ง หน่วยงานกลางเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

2.1.16.3 เป้าหมาย 3 สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์/จุดแข็ง เพ่ือให้เกิด 
คุณภาพในระบบอุดมศึกษา  

2.1.16.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดระบบอุดมศึกษาใหม่ (Higher Education  
Transformation)  

แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล  
1) กลยุทธ์ 1 การศึกษาวิจัยระบบธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา รัฐต้องสนับสนุน 

การศึกษา วิจัยเพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทางกระบวนการสรรหาตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกระดับ ทั้งนี้ ให้
มีการปรับ โครงสร้างการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และสร้างเสริมดุลย
ภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ควบคู่กับสภาวิชาชีพและสภาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการรับฟังความ
คิด เห็นของผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสีย  และน าผลการวิจัย ไปใช้ ในการปฏิ รูประบบการบริหารจัดการใน
สถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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2) กลยุทธ์ 2 การเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา รัฐและ  
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีระบบการสื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านข้อกฎหมาย และความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง มีความโปร่งใส เพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงบริหาร การสรรหาสภา/ผู้บริหาร/บุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย เพ่ือประโยชน์ของ สังคมและประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

3) กลยุทธ์ 3 การประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาภิบาล รัฐยกระดับ 
ธรรมาภิบาล และปรับ กลไกการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา การประมวลจริยธรรม โดยยึดหลักความ
เหมาะสม ความเป็นอิสระและ ความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้อง
มีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย  
1) กลยุทธ์ 4 ก าหนดจุดเน้นเพือ่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายให้เกิด 

ประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศ และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก โดยมีแนวทางด าเนินการ 
ได้แก่ 1) ก าหนดกลุ่ม ยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือชี้น าทิศทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา 2) 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง วิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 3) สนับสนุนและก ากับดูแลการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็น ระบบและเก้ือหนุนทิศทางการพัฒนาตามต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

2) กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการ
เสริมสร้าง ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงประสานและบูรณาการกลไกขับ
เคลื่อนทีม่ีอยู่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนกลไกการอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี  

แนวทางท่ี 3 ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา  
1) กลยุทธ์ที่ 6 การปฏิรูประบบการเงิน เพ่ือการอุดมศึกษา  
- รัฐสนับสนุนงบประมาณโดยมุ่งเน้นการตอบสนองผ่านอุปสงค์ อีกท้ังจัดสรรเงินเพื่อ 

สนับสนุน กองทุนการเงินเพ่ือการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนสามารถกู้ยืมเงินกองทุน เพ่ือ
ประโยชน์ในการ พัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพของตนเอง 40  

- รัฐผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ  
สถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ในลักษณะ 
เงินอุดหนุนทั่วไปและผูกพันหลายปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความคล่องตัวในการสนับสนุน และ
ก ากับ ดูแลในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  

- สถาบันอุดมศกึษาต้องก าหนดแผนงานและโครงการยุทธศาสตร์หรือโครงการมุ่ง 
เป้า ควบคู่ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และ การจัดท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต่อ
เป้าหมายการผลิต และการพัฒนาคน  
 



 
43 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

แนวทางท่ี 4 อุดมศึกษาดิจิทัล  
1) กลยุทธ์ 7 โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบฐานข้อมูล เพ่ือการอุดมศึกษาและ 

การวิจัย 
 - รัฐจัดท าข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศของ 

หน่วยงานรัฐกับ ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทั้ งระบบ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา การ
วิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง ซึ่งจะท าให้รัฐสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าสถิติเผยแพร่ต่อประชาชน ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าข้อมูลจากฐานข้อมูล
ดังกล่าว ไปใช้ ในการ  ประเมิน และปรับปรุงตนเอง เพ่ือน า ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า  

- รัฐก าหนดมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ 
ทุกสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลในการจัดการศึกษา และการวิจัยได้อย่างเสมอภาค  
ตลอดจนการถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ได้จากทั่วโลก 
โดยจัด ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเพ่ือการศึกษา หรืออัตราที่ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์
ทางการค้า 

 - รัฐก าหนดมาตรฐานการถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้และการวิจัยจากท่ัว 
โล ก  ส่ ง เส ริ ม  การ พั ฒ น า Online Course, Digital Content, Digital Collections, Virtual Mobility 
ส่งเสริมการพัฒนา ห้องสมุดดิจิทัลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การสืบค้นข้อมูล และแหล่งกระตุ้น
ส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย เพ่ือการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคดิจิทัล  

 
 2.1.17 ทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไป
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มี
ความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย 
1) ภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก 
2) ศิลปะ 
3) คณิตศาสตร์ 
4) การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
5) เศรษฐศาสตร์ 
6) วิทยาศาสตร์ 
7) ภูมิศาสตร์ 
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8) ประวัติศาสตร์ 
 โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

2.1.17.1 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
2.1.17.1.1 ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
2.1.17.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
2.1.17.1.3 ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 
2.1.17.1.4 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
2.1.17.1.5 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

2.1.17.2 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก 
การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 

2.1.17.2.1 ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
1) การคิดอย่างสร้างสรรค ์
2) ท างานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
3) การสร้างนวัตกรรม 

2.1.17.2.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
1) การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล 
2) การใช้การคิดอย่างเป็นระบบ 
3) การพิจารณาและการตัดสินใจ 

2.1.17.2.3 การสื่อสารและการร่วมมือ 
1) สื่อสารอย่างชัดเจน 

   2) การร่วมมือกับผู้อ่ืน 
 2.1.17.3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 

2.1.17.3.1 ความรู้ด้านสารสนเทศ 
1) การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ 
2) การใช้และการจัดการสารสนเทศ 

2.1.17.3.2 ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
1) การวิเคราะห์สื่อ 
2) การผลิตสื่อ 
3) การพิจารณาและตัดสินใจ 
4) การแก้ปัญหา 

2.1.17.3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
1) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.1.17.4 ทักษะด้านชีวิตและการท างาน ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1.17.4.1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
1) ความยืดหยุ่น 
2) การปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2.1.17.4.2 การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
1) การวิเคราะห์สื่อ 
2) การผลิตสื่อ 
3) การพิจารณาและตัดสินใจ 

2.1.14.4.3 ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อ่ืน 
2) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย 

2.1.14.4.4 การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้  
(Accountability) 

1) การวิเคราะห์สื่อ 
2) การผลิตสื่อ 

2.1.14.4.5 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
1) แนะน าผู้อ่ืนได ้

 2) รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 8C 

3R ประกอบด้วย    
- Reading การอ่านออก 
- (W)Riting การเขียนได้ 
- (A)Rithemetics การคิดเลข 
8C ประกอบด้วย          
- Critical Thinking and Problem Solving คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ   ในการ 

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

  - Computing and ICT Literacy มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี    สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
  - Cross-cultural Understanding มีทักษะด้านความเขา้ใจความต่างวัฒนธรรม 

- Communication,Information,and Media Literacy มีทักษะด้านการสื่อสาร   
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

- Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
- Compassion ความมีเมตตา วินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
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           ภาพ กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)   
ที่มา:  http://www.qlf.or.th/ 

 
 การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 นั้นจ าเป็นต้องสร้างระบบ

ส่งเสริมเพ่ิมขึ้นจากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความช านาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถที่จ าเป็นและหลากหลาย ระบบส่งเสริมให้นักเรียนได้รอบรู้ทักษะการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ    ในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วยกัน 5 ระบบ ดังนี้ 

 1) ระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิด
กับผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการ
สร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้
ข้อมูลที่เป็นจริง     การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การท างานและในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และใช้หลักการวัด
ประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 

 2) การประเมินผล โดยสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน เน้นการน าประโยชน์ของ
ผลสะท้อนจาก  การปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและ
ประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 3) หลักสูตรและการสอน โดยการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ      
ของวิชาแกนหลัก สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบการเรียนรู้ที่
เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency based) และสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มี

http://www.vcharkarn.com/uploads/sites/6/2014/06/Waraporn1.jpg
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เทคโนโลยี เป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้แบบสืบค้นและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด 

 4) การพัฒนาทางวิชาชีพ  โดยเน้นจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและสร้างให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม  สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของ
การสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึก เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณและทักษะด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อวิชาชีพ การสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ให้เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ (Model)  แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างให้ครู    เป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน 
สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน เหล่านี้ เป็นต้น  ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น เพื่อ
น าไปใช้สาหรับการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบท
ทางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้เกิดขึ้น และสร้างให้เกิด
ตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 5) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  โดยการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุน
จากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทาง
วิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้ง
การบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติ
จริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคลและ
น าไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์ 

 
2.1.18 รูปแบบกำรศึกษำตำมวิถีใหม่ (New Normal) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นสถานการณ์ ที่

แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน รูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากวิถีแบบเดิม โดยน ามาตรการความปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อดังกล่าว กล่าวคือ การคัดกรองวัด
ไข้และอาการเสี่ยงก่อน เข้าเรียน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์
อย่างเพียงพอ จัดให้มีการเว้น ระยะห่าง ท าให้ต้องลดจ านวนนักเรียน/นักศึกษาเหลือประมาณ 20 – 25 คนต่อ
ห้องเรียน ท าความสะอาดพ้ืน ผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น ลิฟต์ มือจับประตู ห้องน้ า ไม่มีการจัด
กิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน เป็นต้น  โดยการเรียนในยุค New Normal มีรูปแบบการเรียนการสอน 4 
รูปแบบ ประกอบด้วย  

1) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100%  
เหมาะส าหรับโรงเรียนและนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งผู้ปกครอง 

พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บแลต สมาร์ทโฟน 
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และ อินเทอร์เน็ต โดยรูปแบบการสอนจ าเป็นต้องพัฒนาให้มีความน่าสนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2) การเรียนในห้องเรียน  
เหมาะส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อย และมี พ้ืนที่มากพอที่จะรักษาระยะห่าง (Social 

Distancing) และสามารถดูแลสุขอนามัยของนักเรียนได้อย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียนทุกคนใส่หน้ากาก
อนามัย และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์นอกจากนี้ทางโรงเรียนต้องหมั่นฆ่าเชื้อโรคในเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  

3) การเรียนแบบผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์  
เหมาะส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจ านวนนักเรียนมาก และไม่มีประสบการณ์จัดการเรียนการสอน แบบ

ออนไลน์ โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือสลับวันให้มาเรียนที่โรงเรียน กลุ่มละ 2 วันต่อสัปดาห์ โดย
เลือกวิชาที่มีการปฏิบัติงานร่วมกันมาจัดการเรียนในห้องเรียน และอีก 3 วัน จัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์  

4) การเรียน Home School  
เหมาะส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีปัญหาโรคประจ าตัวที่มีความเสี่ยงหากต้องไปเรียน 

ที่โรงเรียน การเรียนการสอนรูปแบนี้คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองอาจกังวลเรื่องความปลอดภัยของ
บุตรหลาน ทั้งนี้ผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยประยุกต์
ให้สอดคล้อง กับหลักสูตรของกระทรวงศึกษา อาจเป็นการเรียนออนไลน์ควบคู่กับการจัดครูเฉพาะวิชามาสอน
ที่บ้าน  

 

2.2 กำรวิเครำะห์สถำณกำรณ์ (SWOT Analysis) 
 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์บริบทต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) 
 1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีครู อาจารย์ และบุคลากร ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้เป็นที่ยอมรับของสังคม และระดับชาติ 

2. ครู อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน 
3. ครู อาจารย์มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลายสามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีหลักสูตร 3 หลักสูตรที่มีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ 
5. มีข้อมูลและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
6. ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม 
7. บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม 
8. อาจารย์มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาสู่การจัดท าผลงานวิชาการ 
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9. มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
10. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
11. มีอาคารสถานที่รองรับการจัดการศึกษาทุกระดับ 
12. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
13.ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร  

มีความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ 
14. มีการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างหลากหลาย 
15. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีศักยภาพในการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของ

สังคม และระดับชาติ  
จุดอ่อน  (Weakness) 

 1. กลไกการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นระบบ 
2. ระบบบริหารด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม 
3. คุณวุฒิของอาจารย์ที่รับรองหลักสูตรระดับอุดมศึกษาไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงพอ 
5. การกระจายภาระหน้าที่ในงานพิเศษอ่ืน ๆ ไม่ทั่วถึง 
6. ขาดระบบการก ากับติดตามและการนิเทศการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
7. การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่เพียงพอ 

 โอกำส  (Opportunity) 
 1. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีโอกาสสร้างงานให้กับนักศึกษา 

2. มีแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถน ามาสร้างงานวิจัยและการจัดการความรู้ 
3. มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งข้อมูล เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. การได้รับโอกาสจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

และต่างประเทศ 
5. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ระบบเทคโนโลยีใน

ปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
6. นโยบายของประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ท าให้สถานศึกษาด้านศิลปะ มีแนวทางพัฒนาผลงานได้กว้างขวาง
ขึ้น 

8. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก 
9. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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10. ได้โอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพ่ือน ามาต่อยอดงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

11. กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
12. นโยบายรัฐให้การสนับสนุนน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
13. นโยบายภาครัฐที่ให้ทุนในการสนับสนุนดูแลเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และนักเรียน –

นักศึกษาจากพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
อุปสรรค  (Threat) 

 1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง ส่งผลกระทบต่อจ านวน 
เยาวชนที่จะเข้ารับการศึกษา  

2. สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง  
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ 

ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
4. สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการ

เข้า รับการศึกษาต่อด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ส่งผลต่อการรับนักเรียน นักศึกษาของ วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

5. ค่านิยมในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษา ต่อในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

6. อิทธิพลจากต่างประเทศ และรูปแบบศิลปวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีอิทธิพลต่อประชากร generation Z ซึ่งส่งผลต่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการรับนักเรียน 
นักศึกษาของ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

7. ตลาดแรงงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนไม่เพียงพอต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
8. ระบบเทคโนโลยีปัจจุบันส่งผลต่อการละเมิดลิขสิทธ์และทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์
9. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาขาดความ

ชัดเจนท าให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาได้รับผลกระทบ 
 จากการทบทวนบริบทที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายและนโยบายระดับชาติและการวิเคราะห์
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตามเนื้อหาสาระทั้ง 2 ส่วน ที่ได้น าเสนอมานี้ 
ได้ถูกน ามาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2565 – 2569 (แผนพัฒนาวิทยาลัยนาศิลปะนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ 2565)โดยรายละเอียดจะปรากฏในบทต่อไป 
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บทที่ 3 

แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565 - 2569  

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 

 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์

ระดับพ้ืนฐาน อัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ 

พันธกิจ (Mision) 
 1.  จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และระดับชาติ 
 2.  สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะ   
การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม 
 3.  เป็นศูนย์การให้บริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านภาคใต้   
 4.  อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้   
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้ำหมำย (Goals) 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นด าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่
ความส าเร็จภายในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ พร้อมที่จะ
น าไปประกอบอาชีพได้  

 2. บัณฑิตของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีงานท า 
 3. เป็ นสถาบั นจัดการศึ กษาชั้ นน าและก ากับมาตรฐานด้ านนาฏศิ ลป์  ดุ ริ ยางคศิ ลป์  

คีตศิลป์ ในระดับชาติ  
 4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ในระดับนานาชาติ 
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วัตถุประสงค์ (Objective) 

 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและ

ส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและ

สากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ท าการสอนการแสดง การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจน

อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และ

ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

ปณิธำน 
 “มุ่งม่ันศึกษา ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” 
 
อัตลักษณ์ (Identity) 

 - อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรธีรรมรำชสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับพ้ืนฐาน)  
  จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม  
 - อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรธีรรมรำชสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  
  จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม  
 - อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับอุดม)   
  มืออาชีพงานศิลป์ 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 - วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 
 
ค่ำนิยมหลักของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 มุ่งม่ันพัฒนา Strive for Development  
 ก้าวหน้าวิชาการ Progress towards Academic  
 สืบสานงานศิลป์ Inherit the Artistry 
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ยุทธศำสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ 

ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์  
เป้าประสงค์ : 1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

       2. ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการ จัด 
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  

      3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21  

     กลยุทธ์ : 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
      2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม  
      3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน 

ศตวรรษท่ี 21  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนนวัตกรรม กำรสร้ำง

เครือข่ำย และเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์  
เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน  

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดท าข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย  

ผลงาน  
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

       2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่  
ผลงานวิจัย  
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร และสร้ำงเครือข่ำย ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์  

เป้าประสงค์ : 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์  
และทัศนศิลป์ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

      กลยุทธ์ : 1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ  
ทัศนศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็ง  

               2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้าน  
 ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการทางวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้าน  
 ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ เผยแพร่ และจัดกำรแสดง ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็น 
มืออำชีพ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์  
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เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น  
มืออาชีพ  

     กลยุทธ์ : 1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  ใน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

      2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้าน  
ศิลปวัฒนธรรม  

      3. ส่งเสริมการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการหารายได้เพ่ิมข้ึน  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันต้นแบบด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ 

และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 
กลยุทธ์  

เป้าประสงค์ : 1. ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาลให้สถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบด้าน  นาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์   
      กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้เป็นไป 

ตามหลักธรรมาภิบาล  
       2. ส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การ 

บริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
       3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
       4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราก าลังให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร  
       5. เพิ่มประสิทธิภาพการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ 

องค์กร     
       6. พัฒนาระบบ และกลไก การก ากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล ให้มี 

ประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์

จ านวน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด  
รายละเอียดของแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ดังนี้  
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสัิยทศัน์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คตีศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ภาคใต้ ที่มีความเป็นเลศิด้านวชิาการ วิชาชีพในระดบัชาติ 

ยุทธศาสตร์ 

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์ 

คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพของการ
ปฏบิัตริาชการ 

การพฒันาองค์กร 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 

พฒันาผูส้อน พฒันา
หลกัสูตร และพฒันา

สมรรถนะ และทกัษะของ
ผูเ้รียน 

หลกัสูตรมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ และ
ระดบันานาชาติ ผูส้อน มี

ทกัษะในการ ใชภ้าษา และ
เทคโนโลยี และนกัเรียน 

นกัศึกษามีสมรรถนะ และ
ทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

มีหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ และ

ระดบันานาชาติ ผูส้อนมีความ
เช่ียวชาญใน การจดัการเรียน
การสอนดา้นศิลปวฒันธรรม 

และผูส้ าเร็จการศึกษามี
คุณภาพมีสมรรถนะและ 

ทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

มีการพฒันาหลกัสูตร พฒันา
ทกัษะผูส้อน และมีการ

พฒันาสมรรถนะและทกัษะ 

ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบั
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 

การพฒันาการจดัการเรียน การ
สอนด้านศิลปวฒันธรรมให้มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

พฒันาผูวิ้จยั และพฒันา การ
สร้างเครือข่ายในการจดัหาทุน 

เพ่ือสร้างงานวิจยั งาน
สร้างสรรค ์และงานนวตักรรม 

ผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค ์
และผลงาน นวตักรรม มี

คุณภาพไดรั้บการเผยแพร่ ใน
ระดบัชาติหรือระดบั

นานาชาติ 

มีผลงานวิจยั ผลงาน
สร้างสรรค ์และ ผลงาน
นวตักรรมท่ีมีคุณภาพ มี

ประโยชน์ ตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคมและมี การ

แผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 

มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
ผลงาน สร้างสรรคแ์ละ

ผลงานนวตักรรมอยา่งเป็น 

ระบบ ทั้งระดบัชาติ และ
ระดบันานาชาติ 

การสร้างคุณภาพผลงานวจิยั 
ผลงาน สร้างสรรค ์ผลงาน

นวตักรรม การสร้าง เครือข่าย
และเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ 

และระดบันานาชาติ 

พฒันาระบบการสร้าง
เครือข่าย ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบ
ฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ ดา้น

ศิลปวฒันธรรม 

เป็นศูนยก์ลางการบริการ
วิชาการดา้น นาฏศิลป์ 

 ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  

ให้บริการองคค์วามรู้ท่ี
ครบถว้น ทนัสมยั ทั้งดา้น
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต

ศิลป์ ช่างศิลป์และ
ทศันศิลป์ และสามารถ
เขา้ถึง การบริการองค์
ความรู้ไดอ้ยา่งสะดวก 

มีเครือข่ายทางการบริการ
วิชาการ ท่ีกวา้งขวาง และมี
ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ ดา้น
ศิลปวฒันธรรมท่ีมีเอกภาพ 

การบริการวิชาการ และสร้าง
เครือข่าย ดา้นศิลปวฒันธรรม 
ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 

และระดบันานาชาติ 

พฒันาช่องทางการหารายได ้

ความเป็นมืออาชีพดา้น
ศิลปวฒันธรรม และการเป็น
ศูนยก์ลางความร่วมมือ ดา้น

ศิลปวฒันธรรม 

มีความเป็นเลิศดา้นการ
อนุรักษ ์สร้างสรรค ์และ

การเผยแพร่ 

ศิลปวฒันธรรม 

อนุรักษ ์เผยแพร่ จดัการ
แสดง และเขา้แข่งขนัใน
เวทีระดบัชาติ และระดบั

นานาชาติ 

สืบสาน สร้างสรรค ์
เผยแพร่ และจดัการ
แสดงผลงาน ดา้น

ศิลปวฒันธรรมให้มีมูลค่า 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม 

การอนุรักษ ์สร้างสรรค ์
เผยแพร่และ จดัการแสดง ดา้น
ศิลปวฒันธรรม อยา่งเป็นมือ

อาชีพ 

พฒันาระบบบริหารจดัการ
องคก์ร พฒันา สมรรถนะของ
บุคลากร และพฒันาการ สร้าง

ภาพลกัษณ์องคก์ร 

มีระบบบริหารจดัการองคก์รท่ี
เขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ ตาม

หลกัธรรมาภิบาล 

เป็นองคก์รท่ีบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล ปฏิบติงาน
ดว้ยความโปร่งใส สามารถ

เขา้ถึง ขอ้มูลและรับบริการได้
สะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั 

ตอบสนอง ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร 
และเพ่ิม ประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบติังานทั้ง
ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบการบริหารงาน ท่ี
สอดคลอ้งกบั สถานการณ์

ปัจจุบนั 

พฒันาองคก์รใหเ้ป็นสถาบนั
ตน้แบบ ดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางค

ศิลป์ และคีตศิลป์ ให้
สอดคลอ้งกบั การบริหาร

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ความเช่ือมโยงแผนพฒันาวทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 กบั ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดา้น แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบทิศทางการพฒันาดา้นวฒันธรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันาวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

 



 
57 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

 
3.1.11 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ภำยใต้แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช   
พ.ศ. 2565 - 2569  ประกอบด้วย 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ  
เป้ำประสงค์ : 1. หลักสูตรไดร้ับการพัฒนาให้มีคณุภาพเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

       2. ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รบัการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจดัการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
       3. นักเรียน นักศึกษาได้รบัการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
ให้ มี คุ ณ ภ า พ เป็ น ที่  ย อ ม รั บ ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

หลักสตูร 1 1 - - - รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 

2. ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอน ที่
ได้รับการพัฒนา ทักษะในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการทดสอบ
ตามเกณฑ์ที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์
ก าหนด 

ร้อยละ 60 70 80 90 95 

3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาให้มี สมรรถนะและ
ทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ  ที่  21 ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

 
 
  



 
58 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับชำติ และระดับ
นำนำชำติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
1. พัฒนาหลักสตูรให้
มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ
และระดับ นานาชาต ิ

1. ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนา หลักสูตรให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับใน 

ระดับชาติและระดบั
นานาชาติ 
  

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 ส ารวจ ศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูล หลักสูตร  

ระดับ 2 วิเคราะหจ์ัดท า
แผนการพัฒนา หลักสตูร  

ระดับ 3 พัฒนาหลักสูตร 

ระดับ 4 สภาวิชาการ
เห็นชอบหลักสตูร และ
สภาสถาบันฯ เห็นชอบ
หลักสตูร  

ระดับ 5 เปิดด าเนินการ
เรียนการสอน 

ระดับ 5 5 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

2. พัฒนาทักษะครู
อาจารย ์ผู้สอนในการ
ใช้ภาษาและ 

เทคโนโลยีในการจดั
การศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความต้องการในการ
พัฒนา ทักษะครู 
อาจารย์ ผูส้อน ในการ
ใช้ ภาษาและเทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 
/กิจกรรม 

3 3 3 3 3 

3. พัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มี
สมรรถนะและทักษะ
ที ่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 
21 

3. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนา ผู้เรียนให้
เป็นไปตามสมรรถนะ
และ ทักษะตามเกณฑ์ที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ก าหนด  
 

ระดับควำมส ำเร็จ 
ระดับ 1 ก าหนดเกณฑ์
สมรรถนะและ ทักษะที่

ระดับ 5 5 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

ร่วมกับ 
รองผู้อ านวยการฝ่าย

กิจการนักเรยีน 
นักศึกษา 



 
59 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
สอดคล้องกับการเรยีนรู้
ใน ศตวรรษที่ 21  
ระดับ 2 ส ารวจ
สมรรถนะและทักษะใน 
สภาพความเป็นจริงของ
นักเรียน นักศึกษาใน
ปัจจุบัน  
ระดับ 3 ก าหนด
แผนการพัฒนา 
สมรรถนะและทักษะที่
สอดคล้องกับการ เรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน นักศึกษา  
ระดับ 4 ด าเนินการตาม
แผนการพัฒนา 
สมรรถนะและทักษะที่
สอดคล้องกับการ เรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ระดับ 5 นักเรียน 
นักศึกษา มีผลการ 
ประเมินสมรรถนะและ
ทักษะผ่านเกณฑ ์ตามที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสร้ำงคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนนวัตกรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่ผลงำน
ในระดับชำติ และระดับนำนำชำติ  

เป้ำประสงค์ : 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. จ านวนผลงานวิจยั ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ทีไ่ด้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดบั
นานาชาติ 

ช้ิน 2 3 3 3 3 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมที ่น าไปบรูณาการกบั
การเรยีนการสอนหรือต่อยอดในการ 

หารายได ้

ร้อยละ 45 50 55 60 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
61 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที ่2 : กำรสร้ำงคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนนวัตกรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่ผลงำน
ในระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
1. พัฒนาผู้วิจัยให้มี
คุณภาพในการ 

จัดท าข้อเสนอ
โครงการและ 

เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงาน สร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม 
ใน ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ

1. ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับ
การพัฒนา และจัดท า
ข้อเสนอโครงการงานวิจัย 

งานสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม เพื่อ ขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 40 45 50 55 60 รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

2. ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับ
การพัฒนาม ีผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรคผ์ลงาน 

นวัตกรรมในการเผยแพร่
ในระดับชาต ิหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 20 25 30 35 40 

3. จ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์งานนวัตกรรม 
ที่ได้รับการอ้างอิงใน 

ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ช้ิน 2 2 2 2 2 

2. ส่งเสริมความ
ร่วมมือ และสร้าง 

เครือข่ายในการ
จัดหาทุนสร้างหรือ 

เผยแพร่ 
ผลงานวิจัย ผลงาน 

สร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรมใน 

ระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

4. จ านวนเครือข่ายในการ
จัดหาทุน สร้างหรือ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงาน สร้างสรรคผ์ลงาน
นวัตกรรมใน ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

เครือข่าย 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 



 
62 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ เป้ำประสงค์ : 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. จ านวนชุมชน และองค์กรที่ได้รบั
บริการทางวิชาการ ด้านนาฏศลิป ์

ดุริยางคศลิป์ และคีตศลิป ์

ชุมชน/
องค์กร 

10 15 20 25 30 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
63 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและระดับ
นำนำชำติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยทุธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
1. สร้างเครือข่าย
การบริการ วิชาการ
ด้านนาฏศลิป ์ดุริ
ยางคศิลป ์คีตศิลป ์

ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและ 

ระดับนานาชาติให้มี
ความเข้มแข็ง 

1. ระดับความส าเรจ็ของ
การสร้าง เครือข่ายการ
บริการวิชาการด้าน
นาฏศิลป ์ดุรยิางคศิลป์ 
และคีตศิลป์ ให้มีความ
เข้มแข็ง  

 

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 จัดท าแผนบริการ
วิชาการด้าน นาฏศิลป์ ดรุิ
ยางคศิลป์ และคีตศลิป ์ให้
มีความ เข้มแข็ง  

ระดับ 2 มีการถ่ายทอด
แผนไปสู ่หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อเป็นแนวทางใน 

การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  

ระดับ 3 มีการด าเนินการ
ตามแผน บริการวิชาการ
ด้านนาฏศลิป ์ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศลิป์ ให้มี
ความเข้มแข็งอย่างน้อย 

ร้อยละ 80  

ระดับ 4 มีการประเมิน
และน าผลการ ประเมินมา
ปรับปรุงกิจกรรมให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
แผน 

ระดับ 5 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีและได้รบั การเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ด ี

ระดับ 5 5 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลย ี

สารสนเทศ และ
ระบบฐานข้อมลู 

องค์ความรู้ด้าน

2. ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมลู องค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ระดับ 3 4 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย
ร่วมกับฝ่ายบริหาร
และงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 
64 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยทุธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
ศิลปวัฒนธรรมให ้

เป็นเอกภาพในการ
บริการทาง วิชาการ 
บริการองค์ความรู้
ด้าน ศิลปวัฒนธรรม 

ให้เป็น เอกภาพในการ
บริการทางวิชาการ 
บริการ องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   

 

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 2 มีการวางระบบ
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 3 ให้บริการองค์
ความรู้ในระบบ ฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 4 มีการประเมิน
ระบบการ ให้บริการองค์
ความรู้ในระบบฐานข้อมูล 

องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (ประเมิน
ระบบและประเมิน
ผู้ใช้บริการ) 
ระดับ 5 น าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง 

พัฒนาระบบฐานข้อมลู
องค์ความรู้ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



 
65 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรอนุรักษ์ สรำ้งสรรค์ เผยแพร่ และจัดกำรแสดง ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นมืออำชีพ  

เป้ำประสงค์ : 1. สถาบันมคีวามเป็นเลิศดา้นการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอย่างเปน็มืออาชีพ 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. จ านวนการเข้าร่วมเผยแพร่ จดัการ
แสดงงานอนุรักษ ์สร้างสรรคด์้าน
ศิลปวัฒนธรรม และเข้าแข่งขันใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ

ครั้ง 2 3 4 5 6 รองผู้อ านวยการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนรางวัลที่ได้รับจาการแข่งขัน
ในเวทีระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ 

รางวัล 2 3 4 5 6 

3. จ านวนเรื่องขององค์ความรู้ ด้าน
นาฏศิลป์ ดรุิยางคศลิป ์และคตีศิลป์ ท่ี
เพิ่มขึ้น 

เรื่อง 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรอนุรักษ์ สรำ้งสรรค์ เผยแพร่ และจัดกำรแสดง ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นมืออำชีพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
1. พัฒนาการเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ 
ด้านนาฏศลิป ์ 
ดุริยางคศลิป ์ 
คีตศิลป์ ใน
ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

1. จ านวนโครงการที่
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช เป็น
เจ้าภาพหลักหรือร่วม 

โครงการ 1 1 1 1 1 รองผู้อ านวยการฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม 

2. พัฒนาความเป็น
มืออาชีพ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
รองรับ 

ตลาดแรงงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนา ความเป็นมือ
อาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯและ ก าหนด
ขอบเขตการพัฒนาความ
เป็นมือ อาชีพ 

ระดับ 2 จัดท าแผนพัฒนา
ความเป็นมือ อาชีพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 3 วางระบบและ
กลไกในการ ขับเคลื่อน
แผนให้บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 4 มีการก ากับ 
ติดตามและ รายงานผล
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน และ 12 เดือนต่อ
คณะกรรมการฯ  

ระดับ 5 มีการน าข้อสังเกต
จาก คณะกรรมการฯ มา
ปรับปรุง/พัฒนา 

ระดับ 5 5 5 5 5 

3. ส่งเสริมการน าทุน
ทาง ศิลปวัฒนธรรม
มาพัฒนาช่องทาง 

การหารายได้
เพิ่มขึ้น 

3. ระดับความส าเรจ็ของ
การส่งเสริม การน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาพัฒนา 

ช่องทางการหารายได ้

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะ

ระดับ 3 4 4 5 5 



 
67 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
กรรมการฯและ ก าหนด
ขอบเขตของการน าทุน
ทาง ศิลปวัฒนธรรมมา
พัฒนาช่องทางการ จัดหา
รายได ้ 

ระดับ 2 จัดท าแผนการน า
ทุนทาง ศิลปวัฒนธรรมมา
พัฒนาช่องทางการ จัดหา
รายได ้ 

ระดับ 3 มีการด าเนินการ
ตาม แผนฯ และติดตาม
ผลการด าเนินการตาม
แผนฯ  

ระดับ 4 มีรายได้เกดิขึ้น 
จากการ พัฒนาช่อง
ทางการหารายได ้ 

ระดับ 5 มีการน าผลการ
ด าเนินงานมา วิเคราะห์
และจัดท าแผนปรบัปรุง/
พัฒนา หาช่องทางการหา
รายได้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
68 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันตน้แบบด้ำนนำฏศลิป์ ดุริยำงคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้สอดคล้องกับกำรบริหำร 

จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

เป้ำประสงค์ : 1. ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลือ่นด้วยหลักธรรมาภิบาล
ให้สถาบันบรรลุเปา้หมายการเป็นสถาบัน ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดรุยิางคศิลป์ และคีตศลิป์  

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเป้ำประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
องค์กร ตามแผนพัฒนาวิทยาลยันาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช 

ร้อยละ 80 85 90 95 95 รองผู้อ านวยการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบรหิาร จัดการของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช 

ร้อยละ 80 85 90 95 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
69 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันตน้แบบด้ำนนำฏศลิป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ ช่ำงศิลป์ และทัศนศลิป์ ให้
สอดคล้องกับกำรบริหำร จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
1. ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม 

แผนพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ให้
เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมภายใต ้

แผนพัฒนาท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 

ทรัพยากรในการ
ด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร 

2. ส่งเสริม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 

บริหารจดัการ การ
บริการทาง 

การศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน 

2. ระดับความส าเรจ็ของ
การส่งเสริม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลย ีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ การ 

บริการทางการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน  

 

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนด
ขอบเขตและจดัท า
แผนการ ส่งเสริม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหาร จัดการ การ
บริการทางการศึกษาและ 

การปฏิบัติงาน  

ระดับ 2 มีแผนการส่งเสริม 
และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการการ
บริการทางการศึกษาและ
การ ปฏิบัติงาน  

ระดับ 3 มีการถ่ายทอด
แผนให้แก่ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ 

ส่งเสริม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ 

ระดับ 5 5 5 5 5 



 
70 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหาร จัดการ การ
บริการทางการศึกษาและ 

การปฏิบัติงาน  

ระดับ 4 มีการประเมินผล
การ ด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการที่บรรล ุตามที่
ก าหนดไว้ตามแผน  

ระดับ 5 น าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง 

กิจกรรมใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม
แผน 

3. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ 

ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 

3. ผลการประเมินคณุธรรม
และความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: 
ITA) 

ร้อยละ 90 90 95 95 95 

4. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร 

อัตราก าลังให้เป็นไป
ตามโครงสรา้ง 

องค์กร 

4. ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนา สมรรถนะของ
อัตราก าลังให้เหมาะสม 

กับต าแหน่ง 

  

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 ก าหนดสมรรถนะ
แต่ละสาย งานตามที่
สถาบันก าหนด  

ระดับ 5 5 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร 



 
71 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
ระดับ 2 ส ารวจสมรรถนะ
ของบุคลากร ตามสายงาน
ในปัจจุบัน  

ระดับ 3 ก าหนด
แผนพัฒนาสมรรถนะ ของ
บุคลากร  

ระดับ 4 ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา บุคลากรและ
ประเมินผล  

ระดับ 5 น าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง ในปี
ต่อไป 

 5. ระดับความส าเรจ็ของ
การบริหาร อัตรา
อัตราก าลังที่เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์กร  

 

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 ส ารวจและ
วิเคราะหเ์พื่อวาง กรอบ
อัตราก าลัง 

ระดับ 2 วางแผนก าหนด
กรอบ อัตราก าลังตาม
โครงสร้างองค์กร 

ระดับ 3 ด าเนินการตาม
แผนกรอบ อัตราก าลัง 

ระดับ 4 ติดตามการ
ด าเนินการและ 

ประเมินผล  

ระดับ 5 น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

ระดับ 5 5 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร 

5. เพิ่มประสิทธิภาพ
การน าระบบ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

6. ระดับความส าเรจ็ของ
การสร้าง ภาพลักษณ์
องค์กรโดยใช้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระดับควำมส ำเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้ง

ระดับ 5 5 5 5 5 รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร 



 
72 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์ ผู้ก ำกับดูแล/

ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ 2565 2566 2567 2568 2569 
คณะกรรมการและ 

ก าหนดขอบเขตการสร้าง
ภาพลักษณ ์องค์กรโดยใช้
ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ  

ระดับ 2 จดัท าแผนการ
สร้างภาพลักษณ ์องค์กร
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ระดับ 3 มีการด าเนินการ
ตามแผนการ สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้
ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับ 4 มีการตดิตามและ
รายงานผล การด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน และ 12 

เดือนต่อคณะกรรมการฯ 

ระดับ 5 มีการน าข้อสังเกต
จากคณะ กรรมการฯ มา
ปรับปรุง/พัฒนา 

6. พัฒนาระบบ และ
กลไก การก ากับ 
ติดตาม รายงาน 
และ ประเมินผลให้
มีประสิทธิภาพ 

7. จ านวนระบบ และกลไก 
การก ากับ ติดตาม 
รายงาน และประเมินผล 
ที่ม ีประสิทธิภาพ 

 

ระบบ 1 1 1 1 1 รองผู้อ านวยการฝ่าย
นโยบายและแผน 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
และมีการเชื่อมโยงกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีบทบาทและหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาตาม กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและ สาขาจ าเพาะ ที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี
ความสามารถทางวิชาชีพ ระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจาเพาะตามความต้องการของประเทศในแต่ละขณะ 
พัฒนาความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติโดยต้องเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและ
วัฒนธรรมมีความสามารถในการ เรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่
เป้าหมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีพันธกิจและหน้าที่ของวิทยาลัยฯ 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม 
 3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านภาคใต้  
 4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านภาคใต้  
 5. บริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล 
 
 ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตาม
คุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ วิทยาลัยฯจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการของสังคมภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในการท างานและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information 
Technology) ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง 
 2. นักศึกษามีความรู้วิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้อย่างดี 
 3. นักศึกษา บุคลากร น าแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 4. มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 
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 5. มีงานบริการวิชาการท่ีหลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 6. ท าการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
 7. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ 
 8. มี Good Governance ทุกระดับ 
 
4.1 เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 
 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระยะ 5 ปี งบประมาณ 2565 - 2569 จะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 4.1.1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและมีแนวทางน านโยบายสู่การปฏิบัติสู่
หน่วยงานอย่างเป็นระบบชัดเจนและทั่วถึง 
 4.1.2 ผู้บริหารที่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละฝ่ายควรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
 4.1.3 มีการประกาศนโยบายโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชตามท่ีสภามีมติอนุมัติ 
 4.1.4 มีการน านโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน 
 4.1.5 บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัยฯตามบทบาทและพันธกิจ
หลักท้ัง 5 ด้าน 
 4.1.6 มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้
การบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4.1.7 มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของวิทยาลัยฯ 
 4.1.8 จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
 4.1.9 มีการตรวจสอบ ประเมินผลและติดตามการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่อง 
 
4.2 เป้ำหมำยแผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569  

4.2.1. วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถำบันต้นแบบด้ำน
นำฏศิลป์ ดุริยำงค์ศิลป์ และคีตศิลป์ ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ในระดับชำติ และนำนำชำติ  

4.2.1.1 มีหลักสูตรด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพ  
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

4.2.1.2 ครู อาจารย์ ผู้สอน มีทักษะในการสอน การจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาและ 
เทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  

4.2.1.3 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4.2.1.4 มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน  

ระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ  
4.2.1.5 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์  

และทัศนศิลป์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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4.2.1.6 มีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมือ 
อาชีพ  

4.2.2 กำรบริหำรจัดกำร  
4.2.2.1. การบริหารจัดการคน  
(1) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดถือระเบียบ  

กฎหมายเป็นหลัก ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และมีคุณธรรม จริยธรรม  
(2) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดทักษะ และมีความรู้ในการปฏิบัติงานให้มี  

ประสิทธิภาพมากข้ึน  
(3) มีการพัฒนาสมรรถนะของอัตราก าลังให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และมีการบริหารอัตรา  

อัตราก าลังที่เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร  
4.2.2.2. การบริหารระบบงานและทรัพยากร  
(1) ระบบการบริหารงานเกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความโปร่งใส ปราศจาก  

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
(2) ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน  

ให้สถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  
(3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

4.2.3. กำรบริหำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ  
4.2.3.1 มีเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน  

นวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น  
4.2.3.2 เครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ มีความเข้มแข็ง 

4.3. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล  
4.3.1 กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  

4.3.1.1 ด าเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 –  
2569 ไปยังบุคลากรของวิทยาลัย และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ให้กับฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ น าไปใช้ประโยชน์  

4.3.1.2 ก าหนดบทบาทสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด  

4.3.1.3 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี โดยก าหนดโครงการ / กิจกรรมให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 4.3.2 กำรติดตำมประเมินผล  

มิติที่ 1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้รับทราบถึงการใช้ทรัพยากรในการขับเคลื่อน  
แผนพัฒนาวิทยาลัยต้นทุนที่ใช้ด าเนินการ ความคุ้มค่า ความเหมาะสม  

มิติที่ 2 ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  
มิติที่ 3 ติดตามปัญหา อุปสรรค และผลสะท้อนกลับจากการด าเนินการ ประโยชน์ที่ได้  
มิติที่ 4 ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน 
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บรรณำนุกรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  

2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569  
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง

วัฒนธรรม. 2564. 

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง

วัฒนธรรม. 2564. 

นโยบายรัฐบาล. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569  

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 

2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569  

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 –  

2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : National Qualifications Framework (Thailand NQF). แผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education, TQF:HEd). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564. แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570. แผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.  

2565 – 2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 

รูปแบบการศึกษาตามวิถีใหม่ (New Normal). แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 –  

2569 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม. 2564. 
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คณะผู้จัดท ำ 
แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565 -2569 

(ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 
 

1. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางพิกุล  อนันตนานนท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. นางพีรพรรณ  ถิน่กาญจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กรรมการ 
4. นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ. สุพัฒน์ นาคเสน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการระดับอุดมศึกษา กรรมการ 
7. นางปัทมา  สกุลณี หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย กรรมการ 
8. ผศ. ชยพร  ไชยสิทธ ์ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ กรรมการ 
9. นางอัญจนา  คงนุ่น หัวหน้าภาควิชาศึกษาท่ัวไป กรรมการ 
10. นางสุจิตตรา  มินา รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวกรกนก  สมทรง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


