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

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
กระทรวงวัฒนธรรม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพื่อใช้
เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือที่จักได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบ  ให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

 

 

      นายศิวพงศ์  กั้งสกุล 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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บทน ำ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

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
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  พระราชบัญญัติขึ้นไว้  โดยค าแนะน า และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และเรียก
พระราชบัญญัตินี้ว่า “พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ. 2550 
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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 
 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

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

1. บ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 
2. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ 

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 
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3. จ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ 
สรุปจ ำนวนและแผนกำรรับนักเรียน/นักศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 = ปีกำรศึกษำที่ 2/2562-1/2563 

ที ่
 

ม.1-3 ปวช. ปวส. ศบ.4ปี ศบ.5ปี ศม. หมำยเหตุ 

1 จ านวนที่คาดว่าจะรับ 120 120 - 60 - -  

2 จ านวนสะสม 199 190 - 48 109 -  

3 จ านวนที่คาดว่าจะจบ 70 46 - - 20 -  
 

4. หลักสูตร 
ตำรำงแสดงจ ำนวนหลักสูตรจ ำแนกตำมล ำดับที่เปิดรับ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2/2562-1/2563 

 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 
ระดับกำรศึกษำ 

หน่วยที่รับผิดชอบ 
ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. ปวส. ป.ตรี4ปี ป.ตรี5ปี ป.โท 

1.หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

   
    ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 

2.หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

   
    ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 

3.หลกัสตูรนาฏดริุยางคศิลป์ 
   

    ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 

4.หลกัสตูรนาฏดริุยางคศิลป์ 
   

    ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 

5.ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขา
นาฏศิลป์ไทยศกึษา 

   
  

 
 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 
6.ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาดนตรี
คีตศิลป์ไทยศกึษา 

   
  

 
 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางค์ศิลป์ 
7.ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขา
นาฏศิลป์ศกึษา 

   
 

 
  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 
8.ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขา 
ดนตรีศกึษา 

   
 

 
  ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 

ภาควิชาดริุยางคศิลป์ 
รวมหลกัสตูร 2 1 1  2 2   

รวมหลกัสตูรทัง้สิน้ 8  
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5. จ ำนวนบุคลำกร 

5.1 จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นข้ำรำชกำร 

สำยงำน 
ระดับต ำแหน่ง / จ ำนวน รวม / คน หมำยเหตุ 

อำจำรย ์ ผศ. รศ.2 ศ.   
อาจารย์ 9 - - - 9  

รวม 9 - - - 9  
 

สำยงำน 
ระดับต ำแหน่ง / จ ำนวน รวม / คน หมำยเหตุ 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5   
คร ู 3 2 38 11 - - 54  

รวม 3 2 38 11 - - 54  
 

ประเภทต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ระดับต ำแหน่ง / จ ำนวน รวม / คน หมำยเหตุ 
ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญพิเศษ เชี่ยวชำญ   

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

รวม - 1 - - 1  
 

ประเภทต ำแหน่ง 
ทั่วไป 

ระดับต ำแหน่ง / จ ำนวน รวม / คน หมำยเหตุ 
ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส   

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

รวม 1 1 - 2  
 

5.2 จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นลูกจ้ำงประจ ำ 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
สำยงำน / วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

1. สายสนับสนุน 1 1 
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

1. ต่ ากว่า ป.ตรี 1 1 
2. ป.ตร ี - - 

รวม 1 1 
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5.3 จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นพนักงำนรำชกำร 

พนักงำนรำชกำร 
สำยงำน / วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

1. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู) 7 7 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) - - 

รวม 7 7 
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

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

รวม 7 7 
 

5.4 จ ำนวนบุคลำกรที่ วิทยำลัยฯ จ้ำงเหมำที่ท ำสัญญำเกิน 9 เดือนขึ้นไป 

จ้ำงเหมำที่ท ำสัญญำเกิน 9 เดือนขึ้นไป 
สำยงำน / วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

1. สายการสอน (ครู / อาจารย์พิเศษ) 7 7 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) - - 

รวม 7 7 
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

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

รวม 7 7 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

5.5 จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวเงินรำยได้ของหน่วยงำน 

พนักงำนรำชกำร 
สำยงำน / วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 

1. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน) 9 9 
รวม 9 9 

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน รวม 
1. ต่ ากว่า ป.ตรี 7 7 
2. ป.ตร ี 2 2 
3. ป.โท - - 
4. ป.เอก - - 

รวม 9 9 
 

5.6 จ ำนวนบุคลำกรที่เกษียณ  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

หน่วยงำน ครู อำจำรย ์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ รวม 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 - - - 1 

รวม 1 - - - - 
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สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ 

 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ ผู้อ านวยการวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน/นกัศกึษา รองผู้อ านวยการฝ่ายศิลปวฒันธรรม 

งำนบุคลำกร 

งำนสวัสดิกำร 

งำนกำรเงินและบัญช ี

งำนแผนงำนและงบประมำณ 

งำนสำรสนเทศ 

งำนพัสด ุ

งำนยำนพำหนะ 

งำนอำคำรสถำนที ่

งำนรักษำควำมปลอดภยั 

งำนประชำสัมพันธ ์

งำนธุรกำรและสำรบรรณ 

งำนส่งเสริมและบริกำรวิชำกำร 

งำนบริกำรวชิำกำรแก่สังคม 

งำนทะเบยีนและวัดผล 

งำนวิจัยและพัฒนำหลักสตูร 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

งำนห้องสมุด 

งำนอำจำรย์ทีป่รึกษำ 

งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ภำควิชำ / กลุ่มสำระ 

กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำร ี

งำนสุขอนำมัยและพยำบำล 

งำนสวัสดิกำรนักเรยีน 

งำนกิจกำรพิเศษ 

งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติด 

งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

งำนระเบียบวินัยนักเรียน นักศึกษำ 

งำนสภำนักเรยีน งำนสโมสรนักศึกษำ 

งำนอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม 

งำนเครื่องแต่งกำย 

งำนเครื่องดนตร ี

งำนเทคนิกเวที 

งำนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

6. โครงสร้ำงวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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7. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

นำยศิวพงศ์  กั้งสกุล 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

นำงพิกุล  อนันตนำนนท ์

ฝ่ำยวิชำกำร 

นำงพีรพรรณ  ถิ่นกำญจน์  
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน นักศกึษำ 

นำยธำนินทร์  โสภิกุล 

ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

นำงปัทมำ  สกุลณ ี

ฝ่ำยบริหำร 

นำงพิกุล  อนันตนำนนท ์

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค์  เผยแพร่  ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาระดับพืน้ฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม 
 3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ 
 4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ 
 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 

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

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของวิทยาลัยฯ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการ 

 เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์  ผลงานนวัตกรรมต่อยอดงานศิลป์ บนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ   

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม งานต่อยอดผลงาน 

 กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน  
และสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 2 การให้บริการหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 
ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น 
และประเทศชาติ ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์  
ช่างศิลป์  และทัศนศิลป์  สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   
และน าสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อม 
และภูมทิัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูล
องค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
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10. นโยบำยกำรพัฒนำ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน (วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
 
 นายศิวพงศ์  กั้งสกุล เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และได้แถลงนโยบาย 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และแนวนโยบายแห่งรัฐของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุก
คน ทุกภาคส่วนในองค์กร 
 3. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีนาฏศิลป์ในภาคใต้ 
 4. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อประโยชน์แก่สังคม 
 5. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรองรับกิจกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
 6. จัดหารายได้จากแหล่งเงินงบประมาณอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2550 ว่าด้วย
การจัดหารายได้ เพ่ือส่งเสริม รองรับกิจกรรมแผนงานโครงการ 
 7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างความก้าวหน้าด้าน
การศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้ร่มรื่น รองรับการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 9. สร้างเครือข่ายกับชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงานตามพันธกิจ  
 10. จัดการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
 11. สร้างองค์กรให้ท างานอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน 
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สรุปแผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑติพัฒนศิลป์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 วิสัยทัศน์ :  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค์  เผยแพร่  ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
 

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ด้านนาฏศลิป์ ดรุิ
ยางคศิลป์ คีตศลิป์ และ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่า
ให้สังคม 

3. เป็นศูนย์กลางให้การบริการ
และเผยแพรด่้านนาฏศิลป์ ดรุิ
ยางคศิลป์ คีตศลิป์และ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต ้
 

4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ 
เผยแพร่ ด้านนาฏศลิป์ ดรุิยางค
ศิลป์ คีตศลิป์และ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต ้
 

5.บริหารจดัการเชิงธรรมาภิบาล 
 

สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศำสตร์
สถำบัน
บัณฑิต 

พัฒนศิลป์ 

1. การพัฒนาผู้เรยีนและผูส้ าเร็จ
การศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรมให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2. การวิจัย การสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมต่อ
ยอดงานศิลป์ บนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความ
เป็นไทย และเผยแพรผ่ลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ   

3. การบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และสร้างเสริมคณุค่าทางสังคม 
และมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่น และประเทศชาตดิ้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
ชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป ์ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ 
สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและน าสถาบันสู่
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์

1. การสร้างคณุภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ 
2. การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของผู้เรียนท่ีสอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
3. การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถของผู้เรียนในเวที
การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
2. จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้
ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานช้ินใหม ่
3. การสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม งาน
ต่อยอดผลงาน 
4. เผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมใน
ระดับชาต ิและนานาชาต ิ
 

 4
. 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีการ
บริการวิชาการในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
2. การให้บริการหลักสตูร 
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศลิป์ คีตศลิป์ ช่างศิลป์
และทัศนศลิป ์

1. สืบสานศลิปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาต ิ
2. สร้างเสริมคณุค่าทางสังคม
และมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่น และประเทศชาติ ด้วย
ทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการท างานอย่างมี
ความสุข 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ 
เผยแพร่สู่ประชาชน 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน 
6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
จนถึงระดับอุดมศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ คีตศลิป์ 
และศลิปะการแสดงพ้ืนบ้าน

ภาคใต้ ที่มีคณุภาพเป็นที่
ยอมรับของสังคม 
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รายการบคุลากร
ภาครฐั

 กิจกรรมที ่1 :  
การจดัการ

ศึกษาวชิาชีพ
เฉพาะด้าน

ศิลปวฒันธรรม 
ระดับอุดมศึกษา

  กิจกรรมที ่2 : 
 ส่งเสรมิและ

พัฒนา
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร ด้าน
ศิลปวฒันธรรม

 กิจกรรม :  
จดับรกิารทาง
วชิาการด้าน

ศิลปวฒันธรรม

งบบคุลากร
 - เงินเดือน       29,663,112 29,663,112        
 - ค่าจ้างประจ า           240,480 240,480            
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        2,096,418 2,096,418         
งบด าเนินงาน
1. บริหารทั่วไป
 - ค่าตอบแทน

 - ใชส้อย 516,476         516,476            

 - วสัดุ

2. บริหารโครงการ
 - ค่าตอบแทน

 - ใชส้อย

 - วสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟา้ 111,140         111,140            
 - ค่าน  าประปา 6,000             6,000                
 - ค่าโทรศัพท์ 50,000           50,000              
 - ค่าไปรษณีย์ 50,000           50,000              
 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  -
งบลงทนุ
1. ครุภณัฑ์ 425,700         3,352,300          3,778,000         

2. ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 36,306,900        36,306,900        

งบเงินอุดหนุน 2,790,700        2,790,700          

งบรายจา่ยอ่ืน            400,000            123,900             523,900

รวมทัง้สิ้น       32,000,010 733,616         425,700         39,659,200        400,000           2,790,700        123,900           76,133,126        

 โครงการสนับ
สุนค่าใช้จา่ยใน

การ
จดัการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

 โครงการ
มหกรรม

ศิลปวฒันธรรม
ด้านนาฏศิลป ์
ดนตร ีคีตศิลป ์
และทศันศิลปส์ู่

นานาชาติ

รายการ

 โครงการ
ส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม
วฒันธรรม

สรา้งสรรค์ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพใน

การแข่งขัน

 โครงการ
ส่งเสรมิ

ภาพลักษณ์ทาง
วฒันธรรมและ

น าความเปน็ไทย
สู่สากล

 โครงการพัฒนา
แหล่งเรยีนรู้

ทางการศึกษา
ด้าน

ศิลปวฒันธรรม

 โครงการ
ส่งเสรมิและ
พัฒนาทกัษะ
ผู้เรยีนด้าน

นาฏศิลป ์ดนตร ี
คีตศิลป ์และ
ทศันศิลปท์ี่

สอดคล้องกับ
ทกัษะใน

ศตวรรษที ่21

12. ประมาณการเงินงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

 ผลผลิตที ่2 :  
การบรกิารสังคม

 โครงการสรา้ง
จติส านึกใหม้ี
ความซ่ือสัตย์

สุจรติด้วยมิติทาง
วฒันธรรม  รวม

งบประมาณ
หมายเหตุ

 ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเรจ็การศึกษา
ด้านศิลปวฒันธรรม

 โครงการ
การวจิยัทาง

การศึกษาด้าน
ศิลปวฒันธรรม

 โครงการพัฒนา
ความรว่มมือและ

เชื่อมโยงด้าน
ศิลปวฒันธรรม

กับประเทศ
อาเซียน

 โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนในยคุไทย

แลนด์ 4.0

 โครงการส่งเสรมิ
เด็กไทยเล่น

ดนตรคีนละ 1 ชิ้น
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จดัเก็บได้ น าสง่คลงั จดัเก็บได้ น าสง่คลงั
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 8(1) 2,995,605.00 2,995,605.00   3,280,100.00      3,280,100.00      
2 เงินผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากฯ ทีร่าชพัสด ุ8(2) 236,550.50   236,550.50     158,000.00         158,000.00        
7 เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาฯ 8(7) 64,890.00     64,890.00       103,700.00         103,700.00        
10 เงินผลประโยชน์หรือเงินรายไดอ่ื้นๆ 8(10) 11,951.00     11,951.00       8,400.00            8,400.00           

                                                    รวมรายไดท้ัง้สิน้ 3,308,996.50 3,308,996.50   3,550,200.00      3,550,200.00      

13. ประมาณการรายรับ เงินรายได ้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ล าดบั ประเภทรายได้

สถานะรายไดป้จัจบุนั ประมาณการรายไดป้ ี2563

หมายเหตุทีเ่ก็บไดจ้ริง ณ 30 ก.ย. 62 ทีค่าดว่าจะเก็บได ้ต.ค.2562 - ก.ย.2563
รหสั

รายได้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ
บคุลากร
ภาครัฐ

ผ.1 ผ.2 ค.1 ค.2 ค.3 ค.4 ค.5 ค.6 ค.7 ค.8 ค.9 ค.10 ค.11

1. งบบคุลากร

      เงินเดือน    29,663,112

  ค่าจ้างชั่วคราว     240,480

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,993,140     

2. งบด าเนินงาน

2.1 บริหารทัว่ไป

ค่าตอบแทน

 - เงินประจ าต าแหน่ง

 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,008,000 

 - ค่าตอบแทนวทิยากร

ฯลฯ

ค่าใช้สอย

 - ค่าต่อทะเบียนและภาษรีถยนต์
 - ค่าเช่าบ้าน

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ฯลฯ

ค่าวัสดุ

 - ค่าวสัดุส านักงาน

 - วสัดุการเรียนการสอน

 - วสัดุหนังสือ วารสาร ต ารา

ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

 - ค่าไฟฟา้ 111,140         

 - ค่าประปา 6,000   

 - ค่าโทรศัพท์ 50,000       

 - ค่าไปรษณีย์ 50,000       

ค่าใช้จา่ยการบริหารจดัการ
พัฒนาองค์กร

   1,317,050

14. แผนปฏิบตักิาร เงินงบประมาณ คณะ/วิทยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
ระยะเวลาด าเนินการ

เงินรายได้
2562 2563ประเภทรายจา่ย 

เงินงบประมาณ

งบประมาณ
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2.2 บริหารโครงการ

1.โครงการส่งเสริมกจิกรรม
พฒันาผู้เรียน

 - 357,380   -  -  -  -  -

 - วัตถุประสงค์

1.เพือ่ให้นักเรียนทุกคนมี

โอกาสได้รับการศึกษาโดย

ไมเ่สียค่าใช้จ่ายตามที่

ภาครัฐให้การสนับสนุน

2.เพือ่พฒันาผู้เรียนให้มี

คุณภาพสามารถอยู่ใน

สังคมอย่างมคีวามสุข

3.เพือ่ให้ภาคส่วนในสังคม

มส่ีวนร่วมในการพฒันา

ผู้เรียน

 - เปา้หมาย

เชิงคุณภาพ

1.นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม

ระดับชั น ม1-ม.6 ปวช.ป1ี

จ านวน 394 คน

2.นักเรียนได้รับสิทธิ

เท่าเทียมกนัในโครงการ

เชิงคุณภาพ

3.เพือ่ให้ผู้เรียนได้แสดง

ออกถึงทักษะ ความรู้

ความสามารถด้านต่างๆ

ในเชิงวชิาการ

4.เพือ่สร้างความสัมพนัธ์

ทีดี่กบัชุมชนและสถาน

ศึกษาต่างๆในจังหวดั

นครศรีธรรมราช
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 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.เสนอและขออนุมติัโครงการ

2.ด าเนินการตามโครงการ

3.จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน

 - ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1.นักเรียนระดับชั นมธัยม
ศึกษาปีที ่1-3 ร้อยละ100
ได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาตามทีภ่าครัฐให้การ

สนับสนุนและเข้าร่วม
กจิกรรมพฒันาผู้เรียนได้

อย่างมคุีณภาพเท่าเทียมกนั

2.นักเรียนระดับชั นปวช.1
ร้อยละ100มผีลสัมฤทธิ์

สูงขึ นได้รับโอกาสทาง

การศึกษาตามทีภ่าครัฐ

ให้การสนับสนุนและเข้า

ร่วมกจิกรรมพฒันาผู้เรียน
ได้อย่างมคุีณภาพและ
เท่าเทียมกนั

3.นักเรียนระดับชั นมธัยม

ศึกษาปีที5่ ร้อยละ100
ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ตามทีภ่าครัฐให้การ

สนับสนุนและเข้าร่วม

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนได้

อย่างมคุีณภาพเท่าเทียมกนั
4.นักเรียนระดับชั นมธัยม

ศึกษาปีที6่ ร้อยละ100
ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ตามทีภ่าครัฐให้การ

สนับสนุนและเข้าร่วม

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนได้

อย่างมคุีณภาพเท่าเทียมกนั
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5.ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ทักษะความรู้ความสามารถ
ด้านต่างๆในเชิงวชิาการ

6.เพือ่สร้างความสัมพนัธ์
ทีดี่กบัชุมชนและสถาน

ศึกษาต่างๆในจังหวดั
นครศรีธรรมราช

7.นักเรียนเกดิความรัก

ความภูมใิจเห็นคุณค่าใน

ศิลปวฒันธรรมของชาติ
พร้อมทีจ่ะอนุรักษ์

3. งบลงทนุ

ครุภัณฑ์

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน

1. กระดานไวท์บอร์ด     59,800  -   -  -  -  -  -

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

2. เกา้อี ส านักงาน 78,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

3. ฉากระแนงกระถาง 40,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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4. ชั นวางหนังสือในห้องสมดุ 100,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

5. โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 39,500    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

6. โต๊ะอเนกประสงค์ 26,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

7. พรมทอลายเปอร์เซีย 23,200    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

8. พรมทอลายเปอร์เซีย 24,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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9. มา่นปรับแสง 192,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

10. โทรทัศน์ แอล อดีีแบบแขวน 142,500   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

11. โทรทัศน์ แอล อดีี แบบขาตั ง 157,300   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

12. เคร่ืองขยายเสียงเพาเวอร์
มกิเซอร์

30,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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13. ตู้ล าโพงแบบติดตั งฝาผนัง 50,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

14. ไมโครโฟนชนิดไดนามกิส์ 15,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

 - ครุภัณฑ์อ่ืนๆ

15 ชุดทศกณัฑ์ 80,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

16 ชุดนกยูง 65,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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17 ชุดนาง 350,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

18 ชุดนางใน 300,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

19 ชุดเปาวนาสูร 80,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

20 ชุดพระแขนสั น 360,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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21 ชุดพระราม 70,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

22 ชุดพระลักษณ์ 70,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

23 ชุดมโหธร 80,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

24 ชุดระบ าปืดชายหญิงครบ
ชุดพร้อมเคร่ืองประดับและ
อปุกรณ์

264,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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25 ชุดระบ าพดัใบพอ้พร้อม
เคร่ืองประดับและอปุกรณ์

156,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

26 ชุดระบ าลีลาชาชักชาย
หญิงครบชุดพร้อม
เคร่ืองประดับและอปุกรณ์

250,000   

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

27 ชุดฤๅษแีดง 60,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

28 ชุดสุครีพ 65,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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29 ชุดหนุมาน 60,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

30 ชุดองคต 65,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

 -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

31 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่
 2

300,000    -

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

32 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊
 ส าหรับงานส านักงาน

80,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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33 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาวด า
 ชนิด Network แบบที ่2

15,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

34 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด
 800 VA

25,000    

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

35 อปุกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย แบบที1่

5,700      

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ  -

2. ก าหนดTOR

3. ประกาศ

4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา

สิง่ก่อสร้าง

 - ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษา

และส่ิงกอ่สร้างประกอบ
1. กอ่สร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 
ชั น

19,896,900

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ก าหนดคุณลักษณะ
2. ก าหนดTOR
3. ประกาศ
4. เปิดซอง

5. ลงนามสัญญา
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2. กอ่สร้างเวทีกลางแจ้ง #######
 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ก าหนดคุณลักษณะ
2. ก าหนดTOR
3. ประกาศ
4. เปิดซอง
5. ลงนามสัญญา

 - ค่าปรับปรุงส่ิงกอ่สร้างอืน่
3. ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร
วทิยบริการ

#######

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ก าหนดคุณลักษณะ
2. ก าหนดTOR
3. ประกาศ
4. เปิดซอง
5. ลงนามสัญญา

4. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพวิเตอร์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

#######

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ก าหนดคุณลักษณะ
2. ก าหนดTOR
3. ประกาศ
4. เปิดซอง
5. ลงนามสัญญา

5. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพือ่
เป็นห้องเกบ็พสัดุ

#######

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ก าหนดคุณลักษณะ
2. ก าหนดTOR
3. ประกาศ
4. เปิดซอง
5. ลงนามสัญญา
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6. ถมปรับทีดิ่น #######
 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ก าหนดคุณลักษณะ
2. ก าหนดTOR
3. ประกาศ
4. เปิดซอง
5. ลงนามสัญญา

4. งบเงินอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา     11,400

 - วัตถุประสงค์
1.เพือ่ซักซ้อมความเข้าใจใน
การบันทึกชั่วโมงกจิกรรมเสริม

หลักสูตรในการพฒันาคุณภาพ

ของนักศึกษาสถาบันฯ

2.เพือ่ทบทวนแนววธิปีฏิบัติการ

ด าเนินงานกจิกรรมเสริมหลัก

สูตรในการพฒันาคุณภาพของ

นักศึกษาสถาบัน

3.เพือ่ปรับปรุงระบบกจิกรรม

เสริมหลักสูตรในการพฒันา

คุณภาพของนักศึกษาสถาบัน
4.เพือ่หาทิศทางในการพฒันา
องค์การนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาของสถาบัน

 - เปา้หมาย
เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรผู้เกีย่วข้องผู้แทน
นักศึกษาทั ง3คณะและวทิยาลัย

ทีจ่ัดการสอนปริญญาตรี
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        เชิงคุณภาพ
คณะ/วทิยาลัยในสังกดัเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานกจิกรรม
ระบบการบันทึกกจิกรรมเสริม

สร้างหลักสูตรของสถาบันฯ
รวมถึงการพฒันาองค์การ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
เพือ่เป็นการเสริมสร้างทักษะ
และศักยภาพของนักศึกษา
ในศตวรรษที่21 และนโยบาย
ไทยแลนด์4.0และตามอตัลักษณ์
ของสถาบัน

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ด าเนินการตามโครงการ

 - ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1.รับทราบแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินงานกจิกรรมหลักสูตร

ในการพฒันาคุณภาพของ

2.สามารถบันทึกชั่วโมงกจิกรรม

เสริมหลักสูตรในการพฒันา

คุณภาพของนักศึกษาในระบบ

ได้อย่างถูกต้อง

2.โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร     13,320

เพ่ือพัฒนานักวิจยัรุ่นใหม่เพ่ือจดั

ท าข้อเสนอการวิจยัใหไ้ดร้ับทนุ

 - วัตถุประสงค์

1.เพือ่ผลิตนักวจิัยรุ่นใหมใ่นการ

สร้างงานวจิัยงานสร้างสรรค์

นวตักรรมด้านศิลปวฒันธรรม
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2.เพือ่เพิม่โอกาสในการขอรับ

ทุนสนับสนุนการวจิัยจากแหล่ง

ทุนและสามารถพฒันางานวจิัย

ทีต่นถนัดได้อย่างเต็มที่

3.เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการเขียนข้อเสนอโครงการ

วจิัยทีม่คุีณภาพและสามารถ

พฒันาโครงการวจิัยให้ตรงกบั

วตัถุประสงค์ของแหล่งทุนวจิัย

ภายนอกมากยิ่งขึ น

 - เปา้หมาย

เชิงปริมาณ

ครูอาจารย์สถาบันฯ จ านวน

70 คน

เชิงคุณภาพ

ระดับความพงึพอใจของผู้เข้า

ร่วมสัมมนาด้านผลทีไ่ด้รับจาก

การเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ

ดี ร้อยละ80

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ด าเนินการตามโครงการ

 - ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1.เข้าใจหลักการเขียนผลงาน

วชิาการประเภทต่างๆ

2.สามารถเขียนผลงานวชิาการ

ต่างๆได้อย่างมคุีณภาพและ

สามารถวเิคราะห์และประเมนิผล

งานวชิาการได้อย่างมี

หลักเกณฑ์

3.มคีณาจารย์ด ารงต าแหน่ง

ทางวชิาการเพิม่มากขึ น
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3.โครงการสนับสนุนการพัฒนา    169,500

งานสร้างสรรค์ประดษิฐ์คิดค้น

ทางศิลปวัฒนธรรม

 - วัตถุประสงค์

1.เพือ่สนับสนุนให้เกดิการ

สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลป

วฒันธรรมแกบุ่คลากรของ

สถาบันฯ

2.เพือ่พฒันาบุคลากรของ

สถาบันฯเร่ืองการวจิัยและ

สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลป

วฒันธรรม

3.เพือ่ส่งเสริมการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ด้านการวจิัยและงาน

สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลป

วฒันธรรม

 -ขั้นตอนการด าเนินงาน

1.ประชุมคณะกรรมการ

2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

3.น าเสนอหัวข้องานสร้างสรรค์

4.ให้ทุนพฒันาผลงาน

5.ให้ทุนด้านการเรียนการสอน

 -ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1.มผีลงานสร้างสรรค์และได้รับ

การเผยแพร่ผลงาน

2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกดิความรู้

ความเข้าใจในเร่ืองการด าเนิน

งานสร้างสรรค์และการเผยแพร่

ผลงาน
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 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการ
ทุจริตด้วยมติิทางวฒันธรรม
2.เยาวชนคนรุ่นใหมใ่ส่ใจต่อ
ต้านการทุจริต
3.พฒันาเครือข่ายการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต

 - ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1.สังคมตระหนักรู้และไมด่ าพกิ
เฉยต่อการทุจริต
2.นักเรียนนักศึกษาผู้บริหาร
อาจารย์และบุคลากรมเีครือข่าย
และประสานความร่วมมอืใน
การป้องกนัและต่อต้านการทุจริต
3.สถาบันฯมส่ีวนขับเคล่ือน
สังคมให้มคีวามตระหนักรู้ถึง
ความซ่ือสัตย์สุจริตความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการ
ต่อต้านการทุจริต

2.โครงการสง่เสริมและพัฒนา    105,000

ทกัษะผู้เรียนดา้นนาฏศิลป์
ดนตรีและคีตศิลปท์ีส่อดคลอ้ง
กับศตวรรษที2่1
1.เพือ่พฒันาทักษะด้านภาษา
องักฤษให้กบัผู้เรียน
2.เพือ่พฒันาทักษะด้านเทคโน
โลยีทีท่ันสมยัมาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
3.เพือ่พฒันาทักษะทางวชิาการ
ให้กบัผู้เรียน
4.เพือ่ให้ผู้เรียนมเีจตคติทีดี่ต่อ
การเรียนการสอน
5.เพือ่ให้ผู้เรียนมคุีณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที2่1
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 - เปา้หมาย
เชิงปริมาณ

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันา
ร้อยละ80

เชิงคุณภาพ
1.ผู้เรียนได้รับการพฒันาด้าน
ภาษาองักฤษ
2.ผู้เรียนได้รับการพฒันาด้าน
เทคโนโลยี
3.ผู้เรียนได้รับการพฒันาทาง
วชิาการ
4.ผู้เรียนมเีจตคติทีดี่ต่อการเรียน

5.ผู้เรียนมคุีณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21

 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
ค่าจ้างครูภาษาองักฤษ

 - ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
สถาบันพฒันาศักยภาพผู้เรียน
ด้านทักษะวชิาการทักษะภาษา
องักฤษทักษะการใช้เทคโนโลยี
สอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์
4.0และการพฒันาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที2่1
3.โครงการเผยแพร่ศิลป   20,000
วัฒนธรรม

 -วัตถุประสงค์
1.เผยแพร่และสืบทอดศิลป
วฒันธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์และช่างศิลป์
2.เพือ่เป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ทางศิลปวฒันธรรมแนว
อนุรักษเ์พือ่สร้างเสริมประสบ
การณ์ทางตรงทางออ้มให้แก่
นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์
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3.เพือ่เป็นแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วม
ประกวดเวทีการแข่งขันเพือ่
พฒันาศักยภาพในเวทีระดับชาติ
ภูมภิาคอาเซียนและระดับนานา
ชาติเพือ่สร้างชื่อเสียง
4.เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไปมคีวามรู้ความ
เข้าใจและมโีอกาสชื่นชมและ
ภูมใิจในศิลปวฒันธรรมขิงชาติ
5.เพือ่สร้างมาตรฐานศิลป
วฒันธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์และช่างศิลป์

 - เปา้หมาย
เชิงคุณภาพ

 -นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการเผยแพร่ศิลป
วฒันธรรม
 -นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีไ่ด้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้และ
ประสบการณ์ในศิลปะสาขา
ต่างๆทีเ่ปิดสอนในสถานศึกษา
 -นักเรียนนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ไปและผู้ทีส่นใจ
ด้านศิลปวฒันธรรมได้มโีอกาส
ร่วมอนุรักษสื์บสานเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมและมคีวามรู้
ความเข้าใจซาบซึ งและเห็น
คุณค่าของศิลปวฒันธรรม
เพิม่มากขึ น
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เชิงคุณภาพ
 -นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์
ประชาชนทัว่ไปและผู้ทีส่นใจ
ด้านศิลปวฒันธรรมซาบซึ งใน
ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติและเห็นคุณค่าศิลปะ

ของชาติทีส่ั่งสมมาเป็นเวลานาน
 -ขั้นตอนการด าเนินงาน

 -ขออนุมติัโครงการ
 -ประชุมวางแผนก าหนดขั นตอน
 -แต่งตั งคณะกรรมการ
 -ประชุมคณะกรรมการ
 -ด าเนินงาน

 -ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
 -นักเรียนนักศึกษาบุคลากร
ครูอาจารย์ในวทิยาลัย
ประชาชนทัว่ไปและผู้ทีส่นใจ
ด้านศิลปวฒันธรรมซาบซึ งใน
ศิลปวฒันธรรมและเห็นคุณค่า
ศิลปะของชาติทีส่ั่งสมมาเป็น
เวลานานในการร่วมอนุรักษ์
สืบสานเผยแพร่สืบทอดมรดก
ของชาติให้ยั่งยืนสืบไป
 -นักเรียนนักศึกษาบุคลากร
ทางการศึกษาครูอาจารย์ใน
สังกดัสถาบันมแีนวทางในการ
ศึกษาค้นควา้วจิัยและสร้างสรรค์
ศิลปะ
 -นักเรียนนักศึกษาบุคลากร
ครูอาจารย์ในวทิยาลัยมโีอกาส
เข้าร่วมเวทีการประกวดแข่งขัน
เพือ่พฒันาศักยภาพในเวทีระดับ
ชาติภูมภิาคอาเซียนและระดับ
นานาชาติ
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 -วทิยาลัยมโีอกาสในการ
ประชาสัมพนัธอ์งค์กรให้เป็นที่
ยอมรับเป็นแนวทางการสร้าง
ชื่อเสียงให้แกส่ถาบันอย่างยั่งยืน
4.โครงการอบรมอาจารยท์ี่     10,800
ปรึกษากับการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

 -วัตถุประสงค์
1.เพือ่ให้อาจารย์ทีป่รึกษารู้จัก
และเข้าใจนักศึกษา
2.เพือ่ให้อาจารย์ทีป่รึกษาน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปพฒันาตนเอง
3.เพือ่ให้อาจารย์ทีป่รึกษามี
คู่มอือย่างถูกต้อง
4.เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ
กบับทบาทหน้าทีข่องอาจารย์
ทีป่รึกษา

 -เปา้หมาย
เชิงปริมาณ
อาจารย์ทีป่รึกษาจ านวน5คน
เชิงคุณภาพ
อาจารย์ทีป่รึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการให้
ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง
 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ฝึกอบรมความรู้อาจารย์ทีป่รึกษา
2.บรรยายความรู้เกีย่วกบัเร่ือง
ทีป่รึกษา
3.ระดมสมองเร่ืองการพฒันาระบบ
การให้ค าปรึกษา
4.รวบรวมข้อมลูในการจัดท าคู่มอื
อาจารย์ทีป่รึกษา
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 -ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
อาจารย์ทีป่รึกษามคีวามรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่อง
ตนทีม่ต่ีอการพฒันาศักยภาพ
นักศึกษา
5.การจดัการองค์ความรู้ทางศิลป  8,080
วัฒนธรรม
   - วัตถุประสงค์
1.สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวน
การการจัดการความรู้และน าไป
การตามขั นตอนการจัดการความรู้
2.เพือ่ให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืององค์ความรู้ด้านการศึกษาและ
บริหารงานทัว่ไปของบุคลากรภายใน
สถาบัน
3.เพือ่กระตุ้นความคิดและสร้างทัศน
คติทีดี่ต่อการพฒันาศักยภาพในตนเอง
ของบุคลากรส่งผลต่อการสร้างงานทีม่ี
คุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอา้งองิ
ความรู้ของสังคมและเป็นทีย่อมรับ
ทั งด้านวชิาการและวชิาชีพ
4.เพือ่เป็นแนวทางในการจัดการความ
รู้ของบุคลากรทั งด้านวชิาการและการ
บริหารจัดการของสถาบันฯต่อไป
   - เปา้หมาย
เชิงปริมาณ
 1.บุคลากรของสถาบันฯจ านวน60
2.สถาบันฯมอีงค์ความรู้จ านวน25
เชิงคุณภาพ
องค์ความรู้ทีไ่ด้รับการจัดการอย่างมี
มาตรฐาน ร้อยละ100
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 - ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้เพือ่การศึกษาทบทวนในการ
น า
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวจิัย ด้านภูมปิัญญาท้องถิ่น

และด้านสายสนับสนุนไปใช้ประโยชน์

6.จัดท ามาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพด้าน     14,400

นาฏศิลป ์ดุรยิางคศิลปแ์ละทศันศิลป์

 - วัตถุประสงค์

1.เพือ่จัดท ามาตรฐานคุณวฒิุหลักสูตร
วชิาชีพ
2.เพือ่พฒันามาตรฐานการเรียนการ
สอนด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
และทัศนศิลป์
 - เปา้หมาย
เชิงปริมาณ
 -ผู้เข้าร่วมอบรมมคีวามรู้เกีย่วกบั
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ การจัดท า
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนการสอนเพิม่ขึ น อย่างน้อย
ร้อยละ80
เชิงคุณภาพ

 1. สถาบันฯ มมีาตรฐานคุณวฒิุ
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์
2.ผู้บริหารและคณาจารย์ทีเ่ข้าร่วม
มคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดท า
หลักสูตร
 - ระยะเวลาด าเนินการ



42 
 

 
 

 

 

 

 

 - ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
 -สถาบันฯมมีาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
และมาตรฐานการเรียนการสอนด้าน

นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์

 -สถาบันฯมหีลักสูตร ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์

6.สร้างจติส านึกใหม้ีความซ่ือสตัย์    183,550
สจุริต ดว้ยมิตทิางวัฒนธรรม

 - วัตถุประสงค์

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต
2.เพือ่ส่งเสริมให้ผู้น านักเรียนนักศึกษา
เป็นตัวอย่างและเป็นพลังในการสร้าง
กลุ่มเครือข่ายความร่วมมอืในการต่อ
ต้านการทุจริตในทุกสถานศึกษา
 - เปา้หมาย
เชิงปริมาณ
 -ผู้น านักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ
ทั ง 18 แห่ง รวม 2,000 คน
 -ครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 300 คน
เชิงคุณภาพ

 -กลุ่มเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริต

ไมน่้อยกวา่ 18 แห่ง
 - ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาทีเ่ข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
มากกวา่ร้อยละ 80
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 -ขั้นตอนการด าเนินงาน
1.ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต
ด้วยมติิทางศิลปวฒันธรรม
2.เยาวชนคนรุ่นใหมใ่ส่ใจต่อต้าน
การทุจริต
3.พฒันาเครือข่ายการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต
 -ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1.สังคมสร้างความตระหนักรู้และไม่
เพกิเฉยต่อการทุจริต ผ่านการรับชม
ส่ือทางศิลปวฒันธรรมทีส่ะท้อนถึง
บริบทและอตัลักษณ์ท้องถิ่น
2.นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร
คณาจารย์และบุคลากร มเีครือข่าย
และประสานความร่วมมอืในการ
ป้องกนัและต่อต้านการทุจริต
3.สถาบันฯเป็นหน่วยงานทาง
ศิลปวฒันธรรมทีม่ส่ีวนขับเคล่ือน
ให้มคีวามตระหนักรู้ถึงความซ่ือสัตย์
สุจริตความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การต่อต้านการทุจริต
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)

หมายเหตุ
ผ.1 = ผลผลิตที ่1 :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวฒันธรรมค.1 =  โครงการวจิัยทางการศึกษาด้านศิลปวฒันธรรม ค.7 =  โครงการมหกรรมศิลปวฒันธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์สู่นานาชาติ
ผ.2 = ผลผลิตที ่2 :  การบริการสังคม ค.2 =  โครงการพฒันาความร่วมมอืและเชื่อมโยงด้านศิลปวฒันธรรมกบัประเทศอาเซียนค.8 =  โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน

ค.3 =  โครงการส่งเสริมอตุสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรค์เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแข่งขัน ค.9 =  โครงการส่งเสริมและพฒันาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ค.4 =  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวฒันธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล ทีส่อดคล้องกบัทักษะในศตวรรษที ่21
ค.5 =  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวฒันธรรม ค.10 =  โครงการการพฒันาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0
ค.6 =  โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ น ค.11 =  โครงการสร้างจิตส านึกให้มคีวามซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมติิทางวฒันธรรม
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ประเภทรายจา่ย งบประมาณ

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. งบบคุลากร

เงินเดือนอธกิารบดี  -
เงินเดือนอาจารย์ประจ า  -

เงินเดือนพนักงานส่วนสนับสนุน  -
2. งบด าเนินงาน
2.1 บริหารทัว่ไป

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนสอนพเิศษ
ค่าตอบแทนวทิยากร
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานกอ่สร้างและตรวจการจ้าง

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ 15,000
ค่าตอบแทนกรรมการรับสมคัรนักศึกษา 21,700
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ 970,000
ค่าจัดท าประชาสัมพนัธว์ทิยาลัยฯ 40,000
ค่าใช้จ่ายการประชุมผู้ปกครอง 10,000
ค่าสมาชิกเครือข่ายเล็กและเครือข่ายใหญ่ 10,000

15. แผนปฏิบตักิาร เงินรายได ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย: ลา้นบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ระยะเวลาด าเนินการ
หมายเหตุ

เงินรายได้
ระยะเวลา
ด าเนินการ

2562 2563
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ค่าวัสดุ
 - วสัดุส านักงาน 110,000
 - วสัดุการศึกษา 126,300
 - วสัดุไฟฟา้ 10,000
 - วสัดุงานบ้านงานครัว 4,000
 - วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,000
 - ค่าวารสารทางวชิาการและหนังสือพมิพ์ 20,000
 - ค่าวสัดุการเกษตร 10,000
 - ค่าวสัดุการกฬีา 5,000
 - ค่าเวชภัณฑ์ยารักษาโรค 5,000
 - ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าน  าประปา  -
 - ค่าไฟฟา้ 177,500
 - ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต  -
 - ค่าไปรษณีย์  -
 - ค่าโทรศัพท์  -
2.2 บริหารโครงการ
1.โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ 100,000
2.โครงการส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพครูแกน่ักศึกษา 50,000
3.โครงการพฒันาความเป็นเลิศด้านวชิาชีพ 40,000
4. โครงการน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 30,000
5.โครงการปฐมนิทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ 10,000
6.โครงการศึกษาดูงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 10,000
7.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศระดับอดุมศึกษาสู่สากล 30,000
8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30,000
9.โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาต่อ 6,000
10.โครงการพฒันาคุณลักษณะอนัพงึประสงค์นักศึกษาใน
ศตวรรษที่21

124,200
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11.โครงการกจิการนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ 10,000

12.โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนเพือ่ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการ 79,500
13.โครงการพฒันางานวจิัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ 20,000
14.โครงการบริการวชิาการด้านศิลปวฒันธรรม 100,000
15.โครงการดนตรีไทยอดุมศึกษา 70,000
16.โครงการสืบสานโขนสัมพนัธ์ 60,000
17.โครงการส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีของชาติ 30,000

18.โครงการส่งเสริมการประกวดด้านศิลปวฒันธรรม 50,000
19.โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทย 200,000
20.โครงการสร้างองค์ความรู้ศิลปวฒันธรรมพื นบ้านภาคใต้ 15,000
21.โครงการพฒันาบุคลากร 500,000
21.โครงการแนะแนวเพือ่การศึกษา 76,000
37.งบส ารองจ่าย 10% 355,000

3. งบลงทนุ
4. งบเงินอุดหนุน

ค่าสมคัรสมาชิกและบ ารุงสมาชิกสมาคม/ค่าบ ารุงสมาชิกสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

5. งบรายจา่ยอ่ืน
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) 3,550,200             


