
 



ค ำน ำ 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ในมาตรา  13  และ  มาตรา  14   
ได้ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมระยะเวลา  4  ปี  โดยน าค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และใน
มาตรา  16  แห่งพระราชฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ยังได้ก าหนดว่า  เมื่อมีการประกาศใช้
บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้มีการพิจารณาจัดท าแผนนิติบัญญัติ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้น  หรือกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  นอกจากนี้ในมาตรา  16  ก็ยังได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการนั้น  
โดยจัดท าแผน  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งจะต้องให้มีการสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  รวมทั้งการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจ าปี 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
กระทรวงวัฒนธรรม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง 
การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารและแผนปฏิบัติราชการ  ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือที่จักได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหาร  
จัดการศึกษาในความรับผิดชอบ  ให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 

 

      นายศิวพงศ์  กั้งสกุล 
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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ส่วนที่ 1 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. บทน า 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นการวางแผนงาน 1 ปี เพ่ือแสดงถึงการ
บริหารจัดการและการด าเนินการโครงการ กิจกรรม เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2565 - 2569) ทั้งยังใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุม ก ากับ หรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างปีงบประมาณ อันจะท าให้วิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. ประวัติความเป็นมา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  กองศิลปศึกษา  กรมศิลปากร  ได้ด าเนินการขอจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ  
วันที่  27  พฤษภาคม  2518  โดยนายสุรินทร์  มาศดิตถ์  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   
โดยให้ความเห็นว่า  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์มากในภาคใต้จังหวัดหนึ่ง
โดยเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย  มีการติดต่อคมนาคมกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและ  
เป็นจังหวัดที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน  สมควรที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและ  
ควรขยายการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดุริยางค์  นาฎศิลป์ไทยและพ้ืนเมืองให้แพร่หลายมากขึ้น 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2521  โดยนายเดโช  สวนานนท์  อธิบดีกรมศิลปากร
ในขณะนั้นได้อนุมัติให้เปิด  “วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช”  ในปีการศึกษา  2521  เปิดท าการสอนวันแรก 
ในวันที่  22  พฤษภาคม  2521 ซึ่งต้องอาศัยอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  และอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ  อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจนสามารถ
เข้าไปท าการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ณ  บริเวณวัดโพธิ์   ( ร้าง )  หมู่ที่  11  ต าบลท่าเรือ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2523 

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ . 2538   
ให้กรมศิลปากรแบ่งส่วนราชการใหม่  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัด 
กรมศิลปากรจากกองศิลปศึกษาเป็นสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์  กรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการ  จากนั้น  
ในปี  พ.ศ.  2544  สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  
กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 
และได้โอนกรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและจากประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มีอ านาจหน้าที ่

พ.ศ.2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทรง
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พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  พระราชบัญญัติขึ้นไว้  โดยค าแนะน า และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเรียก
พระราชบัญญัตินี้ว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. 2550 

จากประกาศใช้พระราชบัญญัติ  ฉบับนี้  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ซึ่งสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ปัจจุบัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริม
วิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล  รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น  ท าการสอนการแสดง  การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ  ตลอดจนอนุรักษ์  สืบสาน  
สร้างสรรค์  ส่งเสริม  ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น  และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

 การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2545) 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
2. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 
 
 
3. จ านวนและแผนการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 = ปีการศึกษาที่ 2/2564 - 1/2565 

ที ่ รายการ ม.1-3 ปวช. ศบ.4ปี ศบ.5ปี ศม. หมายเหตุ 

1 จ านวนที่คาดว่าจะรับ 80 80 50 - -  
2 จ านวนสะสม 190 205 102 72 -  
3 จ านวนที่คาดว่าจะจบ 53 66 - 34 -  
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4. หลักสูตร วิทยาลัยที่เปิดสอน  

ชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 
ระดับการศึกษา หน่วยที่รับผิดชอบ 

ม.ต้น ปวช. ป.ตรี4ปี ป.ตรี5ปี  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
  

  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

หลกัสตูรนาฏดริุยางคศิลป์ 
  

  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

หลกัสตูรนาฏดริุยางคศิลป์ 
  

  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศกึษา     ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศกึษา     ภาควิชาดริุยางค์ไทย 
ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขานาฏศิลป์ศกึษา     ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 
ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรีศกึษา     ภาควิชาดริุยางค์ไทย 

รวมหลกัสตูร 2 1 2 2  
รวมหลกัสตูรทัง้สิน้ 7  

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ 

5. จ านวนบุคลากร 
5.1 จ านวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 

สายงาน 
ระดับต าแหน่ง / จ านวน รวม  

(คน) 
หมายเหตุ 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
อาจารย์ 11 - - - 11  

รวม 11 - - - 11  
 

สายงาน 
ระดับต าแหน่ง / จ านวน รวม  

(คน) 
หมายเหตุ 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 
คร ู 2 4 36 8 - - 50  

รวม 2 4 36 8 - - 50  
 

ประเภทต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ระดับต าแหน่ง / จ านวน รวม  
(คน) 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญพิเศษ เชี่ยวชาญ 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน - 1 - - 1 มาตรา 38 
ค. (2) 

รวม - 1 - - 1  
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ประเภทต าแหน่ง 
ทั่วไป 

ระดับต าแหน่ง / จ านวน รวม  
(คน) 

หมายเหตุ 
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน - 2 - 2 มาตรา 38 ค. (2) 
รวม - 2 - 2  

5.2 จ านวนบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างประจ า 

สายงาน / วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 
1. สายสนับสนุน 1 1 

วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 
1. ต่ ากว่า ป.ตรี 1 1 
2. ป.ตร ี - - 

รวม 1 1 
5.3 จ านวนบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ 

พนักงานราชการ 
สายงาน / วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 

1. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู) 4 4 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) 3 3 

รวม 7 7 
วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 

1. ต่ ากว่า ป.ตรี - - 
2. ป.ตร ี 6 6 
3. ป.โท 1 1 
4. ป.เอก - - 

รวม 7 7 
แหล่งข้อมูล : บริหาร/งานบุคลากร 

5.4 จ านวนบุคลากรที่ วิทยาลัยฯ จ้างเหมาที่ท าสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป 
จ้างเหมาที่ท าสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป 

สายงาน / วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 
1. สายการสอน (ครู / อาจารย์พิเศษ) 7 7 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) 1 1 

รวม 8 8 
วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 

1. ป.ตร ี 8 8 
2. ป.โท - - 
3. ป.เอก - - 

รวม 8 8 
แหล่งข้อมูล : บริหาร/งานบุคลากร 
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5.5 จ านวนบุคลากรที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ของหน่วยงาน 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 

สายงาน / วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 
1. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) - - 

รวม - - 
วุฒิการศึกษา จ านวน รวม 

1. ต่ ากว่า ป.ตรี - - 
2. ป.ตร ี - - 
3. ป.โท - - 
4. ป.เอก - - 

รวม -  
 

5.6 จ านวนบุคลากรที่เกษียณ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน ครู อาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า รวม 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 5 - - - 5 
รวม 5 - - - 5 
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6. โครงสร้างบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ปี 2565 
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6. โครงสร้างบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับอุดมศึกษา ปี 2564 
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6. โครงสร้างบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา ปี 2565 
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7. แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 

แผนพฒันาวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 

 



10 
 

 
 

8. กระบวนการบริหารจัดการ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. ส านักงาน/ฝ่าย/ภาควิชา/กลุ่มสาระ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวิ ทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชโดยผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก ากับ

ดูแลให้ส านักงาน/ฝ่าย/ภาควิชา/กลุ่มสาระ ด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยฝ่ายนโยบายและ
แผนเป็นผู้ก ากับติดตาม รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอผู้บริหาร
ตามล าดับขั้นเป็นรายไตรมาส 

 
9. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 เป็นศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ 
 
10. พันธกิจ (Mission) 
 1.  จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์ และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และระดับชาติ 
 2.  สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะ   
การแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม 
 3.  เป็นศูนย์การให้บริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้   
 4.  อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านภาคใต้   
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
 
11. วัตถุประสงค ์(Objective) 
 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริม
วิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล  รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น  ท าการสอนการแสดง  การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ  ตลอดจนอนุรักษ์  สืบสาน  
สร้างสรรค์  ส่งเสริม  ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และศิลปวัฒนธรรม  
ที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น  และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
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12. แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 ปี  
 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 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  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย 
และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์  

เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน  
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดท าข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย  
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

       2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่  
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  
และระดับนานาชาติ 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 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น  มือ
อาชีพ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์  

เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น  
มืออาชีพ  

     กลยุทธ์ : 1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์  ใน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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      2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้าน  
ศิลปวัฒนธรรม  

      3. ส่งเสริมการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการหารายได้เพ่ิมข้ึน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ

ทัศนศิลป์  ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 
กลยุทธ์  

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

ตามหลักธรรมาภิบาล  
       2. ส่งเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การ 

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

องค์กร     
       6. พัฒนาระบบ และกลไก การก ากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล ให้มี 

ประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์จ านวน 

11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ านวน 20 ตัวชี้วัด  
13. นโยบายการพัฒนา/แนวทางการด าเนินงาน (วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
 นายศิวพงศ์  กั้งสกุล เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ (วาระที่ 2 ) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และได้แถลง
นโยบาย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
 1. การพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เพ่ือน าเสนอสู่เวทีนานาชาติ ปีละ 4 เรื่อง 
 3. จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือบริการชุมชนและสังคมในด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และการแสดงพ้ืนบ้าน ส าหรับ
เด็กเยาวชน โดยยึดความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นหลัก 
 4การจัดการแนะแนวเชิงรุก ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่
นักเรียนระดับวิชาชีพ และหน่วยงานภายนอก 
 5. อนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 
 6. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 7. การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ 
 8. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและวิทยฐานะเพ่ิมมากข้ึน พร้อมสนับสนุนผลงานด้านวิชาการ 
 9. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรมุ่งมั่น ขยัน อดทน เสียสละ 
 10. การปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ อาคารสถานที่ ระบบเน็ตเวิร์ก
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14. สรุปภาพรวมแผนพัฒนา (วิทยาลัย)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศลิป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
และระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาการจดัการเรียน การ
สอนด้านศลิปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดบัชาติ 
และระดับนานาชาต ิ

1. จ านวนหลักสตูรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพเป็นท่ี 
ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

หลักสตูร 1  ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย 

1 โครงการส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนระดบัพ้ืนฐาน
และอาชีวศึกษา 
2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 
3. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาสาขานาฏศิลป์
ศึกษาและดนตรีศึกษา 
4. โครงการประกวดทักษะการ
ขับร้องเพลงไทย 
5. โครงการพัฒนาเตมิเตม็เพลง
เรื่องละคร (คีต) 
6. โครงการส่งเสรมิทักษะ
วิชาชีพและทักษะที่จ าเป็น 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นเลิศด้านเครื่องสายไทย 
8. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ดนตรีนานาชาต ิ
9. โครงการเข้าค่ายความเป็น
เลิศดา้นวิชาชีพ 

 

 2. ร้อยละของครู อาจารย์ 
ผู้สอน ท่ีไดร้ับการพัฒนา ทักษะ
ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
ในการจัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศลิป์ก าหนด 

ร้อยละ 60  

 3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาให้ม ี
สมรรถนะและทักษะที่
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษ  
ที่ 21 ที่ผ่านเกณฑ์ตามทีส่ถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป์ก าหนด 

ร้อยละ 60  

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและระดบั นานาชาต ิ

1. ระดับความส าเรจ็ของการ
พัฒนา หลักสตูรให้มคีุณภาพ

ระดับ 5 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล 

หลักสตูร  
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาตแิละ
ระดับนานาชาต ิ

ระดับ 2 วิเคราะหจ์ัดท าแผนการ
พัฒนา หลักสตูร  

ระดับ 3 พัฒนาหลักสูตร  

ระดับ 4 สภาวิชาการเห็นชอบ
หลักสตูร และสภาสถาบันฯ เห็นชอบ
หลักสตูร  

ระดับ 5 เปิดด าเนินการเรียนการสอน 

10. โครงการประกวดทักษะด้าน
วิชาชีพ 
11. โครงการอบรมดนตรี
พื้นบ้านภาคใต้วงดนตรีโนรา 
12. โครงการทักษะการสร้าง
อุปกรณ์ดนตรไีทยเบื้องต้น 
13. โครงการพัฒนาทักษะเพลง
ในเรื่องละคร 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสตูรนาฏศิลปไ์ทย 
15. โครงการทัศนศึกษาสาขา
ดนตรีศึกษา 
16. โครงการเยี่ยมบ้านเยีย่มหอ 
17. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนนักศึกษาใหม ่
18. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และยาเสพตดิ 
19. โครงการนัดพบเพื่อทบทวน 
20. โครงการส่งเสริมความรูด้้าน
ประกนัคณุภาพการศึกษา 
21. โครงการปฐมนิเทศ 
22. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
23. โครงการประกวด
ศิลปวัฒนธรรม 
24. โครงการพัฒนางานวิจัยและ
ศิลปะนิพนธ ์

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาทักษะครู
อาจารย ์ผู้สอนในการใช้ภาษา
และ เทคโนโลยีในการจดั
การศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที ่
ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนา ทักษะครู อาจารย์ ผู้สอน 
ในการใช้ ภาษาและเทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ /
กิจกรรม 

3  

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มีสมรรถนะและ
ทักษะที ่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 

3. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนา ผู้เรียนใหเ้ป็นไปตาม
สมรรถนะและ ทักษะตามเกณฑ์
ที่สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์
ก าหนด  

ระดับ 5 ระดับความส าเร็จ  
ระดับ 1 ก าหนดเกณฑ์สมรรถนะและ 
ทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 
ระดับ 2 ส ารวจสมรรถนะและทักษะ
ใน สภาพความเป็นจริงของนักเรียน 
นักศึกษาในปัจจุบัน  
ระดับ 3 ก าหนดแผนการพัฒนา 
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบั
การ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน นักศึกษา  
ระดับ 4 ด าเนินการตามแผนการ
พัฒนา สมรรถนะและทักษะที่
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

สอดคล้องกับการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ของนักเรียน นักศึกษา 
ระดับ 5 นักเรียน นักศึกษา มีผลการ 
ประเมินสมรรถนะและทักษะผ่าน
เกณฑ ์ตามที่สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์
ก าหนด 

25. โครงการส่งเสริมกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
26. โครงการสร้างเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา 
27. โครงการวันวิชาการ
อุดมศึกษา 
28. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
29. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
30. โครงการพัฒนาลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
คุณภาพผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม 
การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่
ผลงานในระดับชาต ิและระดับ
นานาชาติ  
 

1. จ านวนผลงานวิจยั ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

ช้ิน 2  ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย 

31. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สูร่ะดับชาติ
และนานาชาต ิ
32. โครงการวิพากย์งานวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
33. โครงการวิจัยสร้างสรรค ์

 

2. ร้อยละของงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ี 

น าไปบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือต่อยอดในการ หา
รายได ้

ร้อยละ 45 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้วิจัยให้มี
คุณภาพในการ จัดท าข้อเสนอ
โครงการและ เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม ใน ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

1. ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการ
พัฒนา และจดัท าข้อเสนอ
โครงการงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรม เพื่อ ขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 40 

2. ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการ
พัฒนามี ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรคผ์ลงาน นวัตกรรมใน
การเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับใน 

ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

ร้อยละ 20 

2. ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการ
พัฒนามี ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรคผ์ลงาน นวัตกรรมใน
การเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 20 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

3. จ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์งานนวัตกรรม ท่ี
ได้รับการอ้างอิงใน ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

ช้ิน 2 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือ 
และสร้าง เครือข่ายในการจดัหา
ทุนสร้างหรือ เผยแพร่ 
ผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรมใน ระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

4. จ านวนเครือข่ายในการจัดหา
ทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรคผ์ลงาน
นวัตกรรม ในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

เครือข่าย 1 
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พันธกิจที ่3 เป็นศูนยก์ารให้บริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้   

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการ
วิชาการ และสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ
 

1. จ านวนชุมชน และองค์กรที่
ได้รับบริการทางวิชาการ ด้าน
นาฏศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ และคีต
ศิลป ์

ชุมชน/
องค์กร 

10 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 จัดท าแผนบริการวิชาการด้าน 

นาฏศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ และคีตศลิป ์

ให้มีความ เข้มแข็ง  

ระดับ 2 มีการถ่ายทอดแผนไปสู ่
หน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นแนวทางใน 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ระดับ 3 มีการด าเนินการตามแผน 

บริการวิชาการด้านนาฏศลิป ์ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศลิป์ ให้มีความเข้มแข็ง
อย่างน้อย ร้อยละ 80  

ระดับ 4 มีการประเมินและน าผลการ 

ประเมินมาปรบัปรุงกิจกรรมให้เปน็ไป 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามแผน 

ระดับ 5 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีและได้รับ 

การเผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี
 
ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบฐานข้อมลู องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 2 มีการวางระบบฐานข้อมูล 

องค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม  

ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย 

34. โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม แบบมีรายได ้
35. โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม แบบให้เปล่า 
36. โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคมจัดการแสดงดนตร ี

 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการ
บริการ วิชาการด้านนาฏศิลป ์ดุ
ริยางคศิลป ์คีตศิลป ์ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและ ระดับ
นานาชาติให้มีความเข้มแข็ง 

1. ระดับความส าเรจ็ของการ
สร้าง เครือข่ายการบริการ
วิชาการด้านนาฏศลิป ์ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศลิป ์ให้มีความ
เข้มแข็ง  

ระดับ 5 

กลยุทธ์ที่ 2 . พัฒนาระบบ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ และ
ระบบฐานข้อมลู องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให ้เป็นเอกภาพ
ในการบริการทาง วิชาการ 
บริการองค์ความรู้ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม 

2. ระดับความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 

องค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม
ให้เป็น เอกภาพในการบริการ
ทางวิชาการ บริการ องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม   
 

ระดับ 3 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ระดับ 3 ให้บริการองค์ความรู้ในระบบ 

ฐานข้อมูลองค์ความรูด้้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 4 มีการประเมินระบบการ 

ให้บริการองค์ความรู้ในระบบ
ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (ประเมินระบบและ
ประเมินผู้ใช้บริการ) 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

พัฒนาระบบฐานข้อมลูองค์ความรูด้้าน 

ศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกิจที ่4 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้   

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ 
สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจดัการ
แสดง ด้านศลิปวัฒนธรรมอย่าง
เป็นมืออาชีพ 
 

1. จ านวนการเข้าร่วมเผยแพร่ 
จัดการแสดงงานอนุรักษ ์

สร้างสรรคด์้านศลิปวัฒนธรรม 
และเข้าแข่งขันในระดับชาต ิ

และระดับนานาชาต ิ

ครั้ง 2 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯและ 

ก าหนดขอบเขตการพัฒนาความเป็น
มือ อาชีพ 

ระดับ 2 จัดท าแผนพัฒนาความเปน็มือ 

อาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม  

ระดับ 3 วางระบบและกลไกในการ 

ขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 4 มีการก ากับ ติดตามและ 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือนต่อคณะกรรมการฯ  

ระดับ 5 มีการน าข้อสังเกตจาก คณะ
กรรมการฯ มาปรับปรุง/พัฒนา 

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

37. โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์ 
38. โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
39. โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชาติ 
40. โครงการสืบสานเรียนรูไ้หว้
ครูโนรา 
41. โครงการสืบสานเรียนรูไ้หว้
ครูหนังตะลุง 
42. โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศศลิปท้องถิ่นภาคใต ้
43. โครงการดนตรีไทย
อุดมศึกษา 
44. โครงการการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมสีภ่าค 
45. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย (ไหว้ครู) 
46. โครงการอนุรักษ์พัฒนาศิลป
พื้นบ้านภาคใต ้
47. โครงการส่งเสริมทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

 

2. จ านวนรางวัลที่ได้รับจาการ
แข่งขันในเวทีระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาต ิ

รางวัล 2 

3. จ านวนเรื่องขององค์ความรู้ 
ด้านนาฏศลิป์ ดุรยิางคศิลป ์และ
คีตศิลป์ ท่ีเพิ่มขึ้น 

เรื่อง 2 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเป็นศูนย์
การเรยีนรู้ ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศลิป ์คีตศิลป์ ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

1. จ านวนโครงการที่วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็น
เจ้าภาพหลักหรือร่วม 

โครงการ 1 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นมือ
อาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
รองรับ ตลาดแรงงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ระดับความส าเรจ็ของการ
พัฒนา ความเป็นมืออาชีพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ระดับ 5 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน าทุน
ทาง ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนา
ช่องทาง การหารายได้เพิ่มขึ้น 

3. ระดับความส าเรจ็ของการ
ส่งเสริม การน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนา ช่อง
ทางการหารายได ้

ระดับ 3 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯและ 

ก าหนดขอบเขตของการน าทุนทาง 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการ 

จัดหารายได ้ 

ระดับ 2 จัดท าแผนการน าทุนทาง 

ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการ 

จัดหารายได ้ 

ระดับ 3 มีการด าเนินการตาม แผนฯ 

และตดิตามผลการด าเนินการตามแผน 

ระดับ 4 มีรายได้เกดิขึ้น จากการ 

พัฒนาช่องทางการหารายได ้ 

ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินงานมา 

วิเคราะห์และจัดท าแผนปรับปรุง/
พัฒนา หาช่องทางการหารายได้ตอ่ไป 

48. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
49. โครงการงานเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์กร
ให้เป็นสถาบันต้นแบบด้าน
นาฏศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ และคีต
ศิลป์ ให้สอดคล้องกับการ
บริหาร จัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล  

 

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กร ตามแผนพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

ร้อยละ 80 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก าหนดขอบเขตและจดัท าแผนการ 

ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 

จัดการ การบริการทางการศึกษาและ 

การปฏิบัติงาน  

ระดับ 2 มีแผนการส่งเสริม และเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลย ี

สารสนเทศในการบริหารจัดการการ
บริการทางการศึกษาและการ 

ปฏิบัติงาน  

ระดับ 3 มีการถ่ายทอดแผนให้แก ่

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 

ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 

จัดการ การบริการทางการศึกษาและ 

การปฏิบัติงาน  

ระดับ 4 มีการประเมินผลการ 

ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่บรรล ุ

ตามที่ก าหนดไว้ตามแผน  

ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ตามแผน 

ฝ่ายบรหิาร 50. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการบรหิารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
51. โครงการจัดการองค์ความรู ้
52. โครงการพัฒนาบุคลากร 
53. โครงการพัฒนาอาจารย์
ต าแหน่งทางวิชาการด้านดนตร ี
54. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตร ี
55. โครงการอบรมการวิจัย
สร้างสรรคด์้านศลิปวัฒนธรรม
นาฏศิลปด์นตร ี
 

 

2. ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหาร จัดการของ
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตาม แผนพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ภายใต ้แผนพัฒนาท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรใน
การด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ บริหารจัดการ 
การบริการทาง การศึกษาและ
การปฏิบัติงาน 

2. ระดับความส าเรจ็ของการ
ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ การ บริการ
ทางการศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน  

ระดับ 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

3. ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 

ร้อยละ 90 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯและ 

ก าหนดขอบเขตของการน าทุนทาง 

ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการ 

จัดหารายได ้ 

ระดับ 2 จัดท าแผนการน าทุนทาง 

ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการ 

จัดหารายได ้ 

ระดับ 3 มีการด าเนินการตาม แผนฯ 

และตดิตามผลการด าเนินการตามแผน 

ระดับ 4 มีรายได้เกดิขึ้น จากการ 

พัฒนาช่องทางการหารายได ้ 

ระดับ 5 มีการน าผลการด าเนินงานมา 

วิเคราะห์และจัดท าแผนปรับปรุง/
พัฒนา หาช่องทางการหารายได้ตอ่ไป 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร อัตราก าลังให้เป็นไป
ตามโครงสรา้ง องค์กร 

4. ระดับความส าเรจ็ของการ
พัฒนา สมรรถนะของ
อัตราก าลังให้เหมาะสม กับ
ต าแหน่ง 

ระดับ 5 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 ก าหนดสมรรถนะแตล่ะสาย 

งานตามที่สถาบันก าหนด  

ระดับ 2 ส ารวจสมรรถนะของบุคลากร 

ตามสายงานในปัจจุบัน  

ระดับ 3 ก าหนดแผนพัฒนาสมรรถนะ 

ของบุคลากร  

ระดับ 4 ด าเนินการตามแผนพัฒนา 

บุคลากรและประเมินผล  

ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

ในปีต่อไป 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

 5. ระดับความส าเรจ็ของการ
บริหาร อัตราอัตราก าลังที่
เป็นไปตามโครงสรา้งองค์กร  

ระดับ 5 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 ส ารวจและวิเคราะห์เพื่อวาง 

กรอบอัตราก าลัง 

ระดับ 2 วางแผนก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังตามโครงสร้างองค์กร 

ระดับ 3 ด าเนินการตามแผนกรอบ 

อัตราก าลัง ระดับ 4 ติดตามการ
ด าเนินการและ ประเมินผล  

ระดับ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การน าระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

6. ระดับความส าเรจ็ของการ
สร้าง ภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระดับ 5 ระดับความส าเร็จ  

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการและ 

ก าหนดขอบเขตการสร้างภาพลักษณ ์

องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ  

ระดับ 2 จัดท าแผนการสร้าง
ภาพลักษณ ์องค์กรโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับ 3 มีการด าเนินการตามแผนการ 

สร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ 4 มีการตดิตามและรายงานผล 

การด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 

เดือนต่อคณะกรรมการฯ ระดับ 5 มี
การน าข้อสังเกตจากคณะ กรรมการฯ 
มาปรับปรุง/พัฒนา 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 2565 การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล  

2565 
ผู้ก ากับดูแล 

และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
หน่วยนับ แผน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ และ
กลไกการก ากับ ติดตาม รายงาน 
และ ประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 

7. จ านวนระบบ และกลไก การ
ก ากับ ติดตาม รายงาน และ
ประเมินผล ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระบบ 1  
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ภาคผนวก ก   แผนผังของสถานที่ตั้งของ คณะ/วิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข   คณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างาน 
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 -2569 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

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



 


