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บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ หรือการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกาหนดสภ าพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุ และกาหนดแนวท างในการ
บรรลุสภาพการณ์ที่กาหนดบนพื้นฐานข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ
คาว่ า “ยุทธศาสตร์ ” (Strategy) มีความหมายรวมถึงจุดหม ายปลายทางและวิธีก ารสู่
จุดหมายปลายทางเชิงนโยบาย ส่วนคาว่ า “กลยุทธ์ ” (Strategies) หมายถึงวิธีก ารสู่จุดหมายปลายทาง
ระดับปฏิบัติการและเป็นแนวทางเพื่อตอบสนองวิธีการสู่จุดหมายปลายทางระดับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ไม่ใช่ง านประจา แต่หมายถึงการพัฒนางานประจาหรือการสร้ างงานได้ ทั้งนี้
องค์กรจะดาเนินการไปสู่ความสาเร็จได้ จาเป็นต้องมีวิธีก ารบริห ารจัดการที่เรียกว่ าการบริห ารยุทธศาสตร์
หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
สภาพการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการที่ต้องการให้ส่วนราชการ
รวมถึงสถานศึกษา มีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ (Performance Based
Management) ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance
Based Budgeting) ส่งผลให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จาเป็นต้องมีการดาเนินงาน หรือแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อปรับตัวให้ก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
การจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นสิ่งชี้นาสาหรับการพัฒนา โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แล้วกาหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ .ศ. 2550 ให้รวมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541
วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี มาจัดตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริม
วิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทย
และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาการสอน ทาการแสดง ทาการวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการภายในสถาบันฯ เป็น 19 ส่วน
ราชการ ประกอบด้วยสานักงานอธิการบดี คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร
วิทยาลัยนาฏศิลป์ จานวน 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป์ จานวน 3 แห่ง
ผู้บริหารส่วนราชการ ประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย
โดยภาควิชาผู้บริหารมาโดยการสรรหา
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สถานภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย (รหัสสถานศึกษา 6564010806) เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ : ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และขับร้อง สังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดการศึกษา และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่
ระดับพื้นฐานวิชาชีพ (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) ถึงวิชาชีพชั้นสูง (อุดมศึกษา) ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ทาการสอน ทาการแสดง ทาการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์
ทะนุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของ
ชุมชนในท้องถิ่น
ปัจจุบันจัดการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2553 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2553 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขน ละคร) สาขาวิชาดุริยางค์ไทย(ปี่พาทย์
เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย) และสาขาวิชาดุริยางค์สากล (ดนตรีสากล) โครงสร้างหลักสูตรลอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุม่ สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง (กลุ่ม ค) ใน
ลักษณะห้องเรียนเครือข่าย ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ครู 5 ปี) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการผลิต จากคุรุสภา
ระดับพื้นฐานวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จัดการศึกษาในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2553
ระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะห้องเรียนเครือข่าย หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ครู 5 ปี) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาแล้ว
หลักสูตรการเรียนการสอน ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดการเรียนการสอน 2
หลักสูตร คือหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2553 และหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (ครู 5 ปี)
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สาขาวิชา หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางค์ไทย และสาขาวิชาดุริยางค์สากล ระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น
2 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (มี 2 แขนง
วิชา ประกอบด้วย แขนงวิชาดนตรีไทย และแขนงวิชาคีตศิลป์ไทย)
วิชาเอก ระดับพื้นฐานวิชาชีพ แบ่งเป็นวิชาเอก จานวน 6 วิชาเอก ประกอบด้วยวิชาเอก
โขน ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย และดนตรีสากล ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นแขนงวิชา
ประกอบด้วยแขนงวิชาดนตรีไทย และคีตศิลป์ไทย
เครื่องมือหรือวิชาสาขาวิชาย่อย ในแต่ละหลักสูตร วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย แบ่ง
นักเรียน นักศึกษา ออกเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย พระ นาง ยักษ์ ลิง ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ เครื่องหนัง
ฆ้องวง ซออู้ ซอด้วง จะเข้ กีตาร์ แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต เปียโน อิเล็คโทน และกลองชุด
อัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กาหนดอัตลักษณ์ของ
นักเรียน นักศึกษา ไว้ว่า “มืออาชีพงานศิลป์”
พันธกิจของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
พันธกิจ ในฐานะที่เป็นสถานศึกษากลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
พันธกิจในฐานะที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ห้องเรียนเครือข่าย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทาการ
สอน ทาการแสดง ทาการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบารุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนใน
ท้องถิ่น
นโยบายหลัก
ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการบริหารงาน และ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของสังคม มุ่ง สร้างสรรค์ สืบสาน และอนุรักษ์
นาฏศิลป์-ดนตรี รวมถึง ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่ชาติไทย และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็น
คนดี มีจิตสาธารณะ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการระดมสมอง (Brainstorming) รับฟังความคิดเห็น
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน วิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นโอกาส
และอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) แล้ว กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์
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บทที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้
เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศพัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง
ในการจัดการศึกษาของรัฐให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
ตามที่
กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครอง การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกากับ
ดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
และจัดการการศึกษา
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2554-2559)
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงฯ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทัน
โลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษา
กับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน
คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
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วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงฯ กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
2) เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้
แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการคานึงถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประชากร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กาหนดแนวนโยบาย ดังนี้
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
2.ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง
3.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่น
ห่างไกล ทุรกันดาร
4.ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ
5.พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
6.ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7.ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
8.ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
พลศึกษา กีฬาเป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต
9.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
10.พัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
11.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
13.ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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14.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของ
การศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
3) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ 11 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก “คน
ไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ” มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์
2) ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
3) ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
4) ทักษะทางสังคม
5) คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา “จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญและการ
บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน” มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ
3) มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้ “การสร้างวิถีการ
เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง” มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว ได้แก่
1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้
2) การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
3) การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในปีแรกของแผนฯ ประเทศไทย
ต้องประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงต้องเร่ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและ
ความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดย
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
สรุปได้ว่า ประสบความสาเร็จที่น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 5.7 ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกัน
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการดาเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และการลดลงของปัญหายาเสพติด
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความสาคัญต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนา
สู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู้ รู้เท่า
ทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล
ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี”
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงกาหนดพันธกิจของ
การพัฒนาประเทศ ดังนี้
(1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะ
ที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้จุด
แข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน กฎกติกา
และกลไกสนับสนุนการแข่งขันและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
(3) ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นธรรม และมีการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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ทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติจากข้อตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มี
องค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มุ่งสร้างกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาสู่ทุกภาคี ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีการกระจาย
อานาจและกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสู่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การใช้ทรัพยากร
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
การจัดทาแผนพัฒนาฯ ประเทศของไทยนับตั้งแต่ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึงฉบับที่ 10
มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไข ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่การพัฒนาประเทศ
อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” ตามแนวพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี “การพัฒนาแบบองค์รวม” และเริ่มให้ความสาคัญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ได้
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงกาหนดรายละเอียดไว้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บน
หลักการของการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
1) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คน
กินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
2) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ
สร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถปูองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจาก
วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
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วัตถุประสงค์
1) คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
2) คน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็นสุข
3) เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายหลัก
เปูาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะมีการกาหนดเปูาหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม ในขั้นตอนต่อไปของการจัดทาร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่
1) สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล
2) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
3) โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
5) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมือง
ในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และ
เสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้า
ต่อไป โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลาดับความสาคัญสูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
วิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียน
พร้อม ๆ กับทาหน้าที่รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ “ความรู้” ผ่าน
กระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผล
ที่สังคมควรได้รับจากวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่ชีวิตการทางาน เป็นพลเมืองที่ได้รับ
การขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วนความรู้และองค์ความรู้ที่เป็นผลิตผลจากวิทยาลัย
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องช่วยนาพา
สังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศโดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ”
และพยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ของบริบทต่างๆ ตั้งแต่กระแสโลกาภิวัตน์ นาโดย การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงใน
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ตลาดการเงินของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ปัญหาการก่อการร้ายโรคระบาด
ความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติอันเป็นผลกระทบที่ตามมา
สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปัญหาคุณภาพของคนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อน
จากผลิตภาพของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่าเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ความอ่อนแอของการ
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเป็ น จุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบกับการประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในช่วงต้นทศวรรษ
ส่งผลสะเทือนต่อ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง ประเทศยังคงพึ่งพิงในเชิงโครงสร้างการผลิตที่ต้องนาเข้าวัตถุดิบ พลังงาน เงินทุน
และเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูง ประชาชนยากจนยังคงมีอยู่กว่าร้อยละสิบ วิกฤตค่านิยมอันเป็นผลมาจากการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอก ผ่านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุด ภาค
การเมืองที่ขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรง
การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยู่บนฐานของพันธกิจและเปูาหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัย
และมีความก้าวหน้า มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กาหนดพันธกิจ 4 ด้านคือ พัฒนาคน สร้าง
เศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหาร
จัดการประเทศ โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพคนพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งหมดนี้เป็นเปูาหมายระดับประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเปูาหมายที่อุดมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒนา
คนพัฒนาความรู้ และบทบาทของอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
การวางแผนอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการพัฒนาและการจัดการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่องและการติดตามประเมินผลเป็นระยะเวลายาวกว่า 5 ปี โดยมี
การปรับแผนเป็นระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1ถูกจัดทาขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นแผนเชิง
รุกไปสู่อนาคต โดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับสภาพการณ์ และความเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ของประเทศ แผนดังกล่าวมีระยะ 15 ปี ครอบคลุมระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือได้ว่าได้วางแนว
ทางการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสาคัญ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งจัดทาแผน
อุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ 2 เพื่อมิให้กระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบต้องสะดุดหรือไร้ทิศทาง
สาระสาคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ได้วางหลักการพื้นฐานไว้ 4ประการ คือ
ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ภารกิจเพื่อประสิทธิภาพของอุดมศึกษา
ภารกิจเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศของอุดมศึกษา และความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ได้เสนอไว้ต่อรัฐบาล
นั้น ได้มีพัฒนาการของอุดมศึกษาในช่วงของแผนฯ ทั้งในส่วนที่มีสัมฤทธิผลตามแผน และใน
ส่วนที่ยังไม่ประสบสัมฤทธิผล อาทิเช่น
- การจัดตั้งและดาเนินภารกิจทางด้านมาตรฐานการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
- การมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว มีการร่วมรับภาระในรูปแบบของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามที่ได้
เสนอไว้
- คุณวุฒิของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดส่วนปริญญา เอก :โท : ตรี เป็น
25:60:15 จากที่กาหนดไว้ 30:60:10
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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- ได้มีการนาเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใช้เป็นกรอบการปฏิบัติเพียงครึ่งหนึ่งของ
ช่วงเวลา
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจานวนหนึ่งที่เป็นวิทยาลัยในกากับของรัฐที่มีความ
เป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
- การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มีอัตราส่วน 25:75 จากที่ตั้งเปูาไว้ 50:50
- การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดส่วน 0.25 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากที่กาหนดไว้ 1.5
นอกจากความต่อเนื่องของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแล้ว ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงและ
พลวัตของสถานการณ์ในโลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
อาทิเช่น การเปิดเสรีทางการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
ความขัดแย้งทางการเมือง การทหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใหญ่เช่นจีนและอินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดี ทั้งกับ
ประเทศและอุดมศึกษาไทยสาหรับบริบทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเช่นกัน อาทิ เช่น การเคลื่อน
ตัวของสังคมในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ไปจนถึงภาคการผลิตใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรม
ฐานความรู้ รูปแบบการใช้พลังงาน ซึ่งพึ่งพาการนาเข้าเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไปจนถึง
บทบาทของแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทั้งภาค
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยต่อพัฒนาการในระดับอุดมศึกษาสากลมิได้ จากการ
สารวจเบื้องต้น พบว่า วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเน้นและนวัตกรรมหลายประการทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ
วิชาการ เช่น แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ การเฟูนหานักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการให้ได้มา
ซึ่งความเป็นเลิศทางการวิจัย เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างและการบริหารนั้น อุดมศึกษาในหลายประเทศ
ให้ความสาคัญกับการทางานในลักษณะภาคีความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การส่งเสริมความหลากหลายในมิติต่างๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทางด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมดั่งเจตนารมณ์
ของสถาบันการศึกษา เช่น การสนับสนุนให้ประชาคมวิทยาลัยให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ การสร้าง
กิจกรรมและบรรยากาศในวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวนักศึกษา
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจที่ดีให้แก่นักศึกษา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
การจัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 จึงเป็นพันธกิจที่เหมาะสมแก่กาลเวลา
และจาเป็นต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสู่อนาคต ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่
แน่นอน อาจกล่าวได้ว่า ณ ปี พ.ศ. 2550 อุดมศึกษาของประเทศไทยกาลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สาคัญ ซึ่งหาก
ออกแบบระบบอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พร้อมๆ กับติดตั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษา
อย่างก้าวกระโดด ก็จะเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศสมดังเจตนารมณ์ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ได้ทั้งการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับประชาชนและสังคมโดยรวม
จุดเด่นของกระบวนการจัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 อยู่ที่ “การมีส่วนร่วม”
อย่างกว้างขวางของประชาคมกลุ่มต่างๆ นาโดยภาควิชากรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันคิดในการ
ระดมสมองเฉพาะเรื่องดังกล่าวถึง 4 ครั้ง มีการรายงานความก้าวหน้าต่อภาควิชาอนุกรรมการแผนและ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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นโยบายอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมทุก 2 เดือนกับทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรัฐเดิม
26 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภั ฏ 40 แห่ง 9แห่ง ,มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง มี
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงหลายท่าน การประชุมภาควิชาอนุกรรมการกากับการจัดทา
แผน (Steering Committee) ทุกสัปดาห์ เป็นจานวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง แต่ละครั้งมีสาระที่เป็นข้อมูลและแง่
คิดทั้งที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาโดยตรงและที่เป็นผลกระทบสาคัญต่ออุดมศึกษา มีการประชุมสัมมนาร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกอย่างเต็มรูปแบบ และในสาระที่ได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของนานา
ประเทศทั่วโลก มีการเสวนากับกลุ่มสาคัญ เช่น กลุ่มเยาวชนนักศึกษา และบัณฑิต ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงสภา
อุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมหลายสาขา จัดการสัมมนา 4 ภาค ร่วมกับสื่อมวลชนที่เน้นการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จัดให้มีภาควิชาทางานและมีการประชุมกลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กาลังประสบปัญหาความรุนแรงหลายครั้ง มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องบทเรียนจาก
ต่างประเทศและบทบาทของเครือข่ายอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิภาคและชุมชน มีภาควิชาทางานคิดเรื่อง
พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ การจัดทาแผนครั้งนี้ยังมีข้อมูลจากผลการศึกษาที่มีอยู่แล้วจานวนหนึ่งและได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ด้วยกระบวนการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทาให้สามารถ
จัดทาแผนครั้งนี้ได้สาเร็จในช่วงเวลาที่จากัดแต่เข้มข้นภายในประมาณ 6 เดือน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะห์ภาพอนาคตที่
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อโลก ต่อประเทศ และต่ออุดมศึกษาไทย การที่แผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะ
บ่อยครั้งที่อุดมศึกษาถูกผลกระทบของปัจจัยภายนอกอุดมศึกษาทาให้เกิดอุปสรรค และความไม่พร้อมที่จะ
รับมือกับสภาพการณ์ต่างๆ จนกระทั่งอุดมศึกษาอยู่ในภาวะตั้งรับอยู่เนืองๆนอกจากนี้ยังทาให้มีปัญหาใน
การบริหารแผนเนื่องจากขาดจุดเน้น การจัดลาดับความสาคัญและพลวัตในการปรับตัว ภาคที่สองเป็น
ประเด็นเชิงนโยบายของอุดมศึกษาไทย ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งที่เป็นการแก้ปัญหาที่ดารงอยู่ในอุดมศึกษา
และการพัฒนาอุดมศึกษาไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงแข็งแรง มิติทางนโยบายเหล่านี้ยังมีความเชื่อมโยงระหว่าง
กัน ทั้งในลักษณะของการต่อยอดซึ่งกันและกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและกระบวนการเดียวกันในการ
รองรับเปูาหมายหลายด้านพร้อมๆ กัน ทั้งนี้นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพื่ออุดมศึกษาแล้ว แผน
อุดมศึกษาฉบับนี้ยังคานึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกด้วยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บทบาทอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น และบทบาทของอุดมศึกษาที่
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐาน
ด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เปูาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับคุณวุฒิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) ระดับที่ 2 ปริญญาตรี ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับที่ 6 ปริญญาเอก
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ภาควิชากรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับสาขา
สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่ภาควิชากรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
8) เจตนารมณ์ นโยบาย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
8.1 เจตนารมณ์ : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความ
เชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ผ่าน
กระบวนการดงกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้ง
ทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติบนพื้นฐาน
ของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่างๆของชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย
สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝุาย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มี
ความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการ
ดารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป
8.2 นโยบายในการบริหารราชการ
8.2.1 ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากที่สุด โดยให้ข้าราชการทุกฝุายร่วมใน
การขับเคลื่อนเดินหน้า ด้วยการติดตาม กากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่ง
ได้จัดหัวหน้าฝุายในแต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน โดย
ข้าราชการประจาทุกคนต้องยึดเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
8.2.2 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาเนินการมาเกินกรอบงบประมาณปี 2557 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้วของ
รัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีความจาเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดทางบประมาณปี 2558 ใหม่ ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณในเดือน
ตุลาคม 2557 โดยยึดกรอบวินัยทางด้านการเงินการคลังที่กาหนดไว้ และไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะจน
เกินขีดความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ให้ใช้จ่ายด้วยความ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
17

ระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความ
พร้อม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการใช้งบประมาณประจาปีเป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ
และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจาปีต่อ ๆ ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน
-ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคอย่างเป็น
ธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
-เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการและ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี
2558
-เร่งดาเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การ
ขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาดและมี
ความเป็นธรรมกับทุกฝุาย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
-ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการนามาใช้ใน
การลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้า และกิจการสาธารณะอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมารของรัฐบาล/เงินกู้ลง
-ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็น
ธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนไปพร้อมๆ
กัน ทั้งในระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน
8.2.3 ด้านความมั่นคง
-สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอัน
ยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝูา
ระวัง ดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม
-สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความสาคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ
สถาบันการศึกษาต่างๆ มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปัน ความรัก
ความสามัคคี เพื่อเป็นพลังอานาจในการดูและความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างยั่งยืน
8.2.4 ด้านการต่างประเทศ
-ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี
2558 ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก
-พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่นๆ การ
เข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้
มาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริง
-แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในทุกประเด็น เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบเพื่อมิให้
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นคน
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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ไทยเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้อง
มีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น
ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น
8.2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา
-สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีประเพณี ประวัติศาสตร์อัน
งดงาม น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี สานึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างต้อง
คลี่คลายด้วยสันติวิธี
-เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความ
จาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
มากกว่างสร้างความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝูาระวังใน
ขั้นต้น ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้
เกียรติซึ่งกันและกัน
-ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การทาผิด
กฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกัน
ปกปูองผลประโยชน์โดยรวม
8.2.6 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
-ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดาเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจาก
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
-ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
-ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ เป็นต้น
8.2.7 ด้านการศึกษา
-การศึกษาเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จังจาเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้าน
การศึกษาจนทาให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
-การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า
การกระทานั้นๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษาในทุกระดับจะได้รับประโยชน์อะไร
-สร้างสรรค์วิธีการ ทาให้เยาวชนไทยมีจิตสานึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยใน
อดีต มีความสานึกในการตอบแทนคุณของแผนดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดีๆ ที่ผ่านมาไปอย่าง
สิ้นเชิง
-ให้ฝุายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่นๆ เพื่อเป็นพลังอานาจของชาติในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
19

8.2.8 การพัฒนาระบบราชการ
-ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารง
เกียรติ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพื่อทาหน้าที่ บาบัด
ทุกข์ บารุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
-ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุง
แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง คาชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบปูองกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบ
อุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้ฝุายหนึ่งฝุายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบงาข้าราชการหรือระบบราชการอีกต่อไป
-ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจา
อีกต่อไป ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้องชอบธรรม
8.2.9 การพัฒนาอาชีพและรายได้
-ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดับ
และลดความเหลื่อมล้าของสังคม
-ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่นๆ
8.2.10 การวิจัยและพัฒนา
-จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากสิ่งที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการ
ปลูกข้าวหรือผลิตผลพืชหลักอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง
-ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิต
และจาหน่าย เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแงขันกับต่างประเทศได้ในสินค้าทุกประเภทที่มี
ความจาเป็น ทั้งในด้านการดารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง
8.2.11 การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
-ให้มีการบูรณาการการเตรียมการสู่การเป็นประคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ ด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การประสานงานการดาเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตาม
กรอบข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว
-ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
-การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศจะต้องดาเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจะต้องมีการหารือและ
เห็นพ้องต้องกัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม
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-สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความสาคัญกับการรักษาพื้นที่ปุา โดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
8.2.12 ความปรองดองสมานฉันท์
-สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่
จาเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝุาย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ความ
เท่าเทียมและเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
-ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการที่ชัดเจนใน
การดาเนินการ ด้วยกรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดารงเปูาหมายในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความ
เป็นธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน
8.2.13 การปฏิรูป
ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจักการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต
คอร์รัปชั่น มีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะดาเนินการโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8.2.14 การเลือกตั้ง
การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร
การะบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ทั้งนี้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญการปกครองที่จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ เจตนารมณ์และนโยบายในด้านต่างๆ ที่มีความจาเป็น และต้องดาเนินการใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกล่าวว่าไม่สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็เป็นเจตนารมณ์อัน
แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ ดูแลประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญนี้ ขอ
เวลาและโอกาสให้เราได้เริ่มต้น ขอให้อดทน ขอกาลังใจจากทุกภาคส่วน และจากประชาชนคนไทยทุกคน
ในการที่จะร่วมกันปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน
9) ค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
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8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
10.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10.1ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความ
คุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชน ให้เป็นเชิงรุก
มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการ
ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นการ
จักการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรม
ในการทางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถประเมินผลงานได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและผลงานสาธารณะตลอดจนปรับปรุงพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด และวิธี
ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดารงชีพอย่างมี
ศักดิ์ศรี โดยเฉพาะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต้นซึ่งจะปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ
แก่การดารงชีวิต ดูแลครอบครัว และสามารถรักษาเกียรติศักดิ์ของการเป็นบุคลากรภาครัฐ
1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้ง
ปูองและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพื่อให้
ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยปรับปรุงกฎหมายให้มีการเปิดเอยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตาแหน่งระดับสูงและตาแหน่งที่มีอานาจมาก รวมทั้งบุคลากรขององค์กรอิสระต่อสาธารณชน เพื่อความ
โปร่งใสของผู้ดารงตาแหน่งเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มขึ้น
พัฒนาและนามาตรการทางสังคมมาใช้ควบคู่กับการบังคับกฎหมายเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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และประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันและความถูกต้องชอบธรรม
1.6 สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ตามความ
คาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งร่วมกันจักบริการสาธารระบางอย่าง ซึ่ง
โดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทา
โดยคานึงถึง
ความจาเป็นและความเหมาสมตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผน
ชุมชนและแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง ปรับปรุงการจักระบบความสัมพันธ์ของราชกรบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มี
ความเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจักการงบประมารและบุคลากรของท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ที่เหมาสม และมีระบบบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับ
ภารกิจและให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับกานสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย หมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น โดยการวางระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการ
ติดตาม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้
เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ
1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
รวมทั้งให้ประชาชนมีโอกาสแสดงประชาทัศน์ในประเด็นสาคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามเปูาหมาย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมเสนิความเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไขและมีส่วนร่วมใน
การะบวนการตัดสินใจ
1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชนโดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดขอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สังคม โดยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความเป็นธรรม ตลอดจนปูองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

11) มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลง ต่อรัฐสภา
ต่างมีอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้คน
ไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์
1
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อุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการ สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่าง สมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม
คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝัง
ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการทางาน
ที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และ
สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษา ดังกล่าว จึงได้กาหนด มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ไว้ 3 มาตรฐานและ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
มาตรฐาน 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขเปูาหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคน
ไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมี ความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และทักษะคุณธรรม และจิตสานึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตัวบ่งชี้
1.1 กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
1.2 ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 คนไทยมีงานทาและนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้
สังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมทั้งมี
ความสามารถในการใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4 ทักษะทางสังคม
1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทย
และสังคมโลกโดยสันติวิธี
2
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1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 คนไทยดาเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสานึกในเกียรติภูมิ
ของ ความเป็นคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และ
ปฏิบัติตนตาม ระบอบ ประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัคร เพื่อ
ชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์รู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิ ปัญญาไทย จัดบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ความสาเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัย
ด้าน บุคคล ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน และ 2) ปัจจัยด้าน การ
บริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบ
สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มี
อาคาร สถานที่ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้ลากรให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยต้นเอง และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมี
คุณภาพ
2.2.1 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึง
พอใจในการทางาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตรา
ความผิดทางวินัยลดลง
2.2.3 มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
กลุ่ม และติดตามการดาเนินงานของบุคลกรและสถานศึกษา และติดตาม
การดาเนินงานของ บุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้
ที่หลายหลาย
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2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.3.1 องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงผู้เรียน
2.3.2 ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา
2.3.3 มีการกาหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร การศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ได้
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาสู่สังคม แห่งความรู้ การ
ส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนของสังคม จะ
นามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของ คนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคม
แห่ง การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุก
ระดับ ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ แก่พัฒนาคนในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1.2 ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพ
เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลด
ความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
3.2.1 ศึกษาวิจัย สารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอานวย
ความ สะดวก ภูมิปัญญาและอื่น ๆ) และความร่วมมือจากภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ในการสร้าง กลไกการเรียนรู้ทุก
ประเภท เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ตลอด ชีวิตได้จริง เข้าถึงแหล่ง การเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการ
สร้าง และใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็น
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
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12.นโยบายของรัฐบาล (สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่
12 กันยายน 2557
12.1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้า มุ่ง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
12.2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
12.2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
- การบริหารจัดการชายแดน
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพื่อปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี
12.2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้
12.2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูร
ณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้
12.2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
12.3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
12.3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน
12.3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
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กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
12.3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
12.3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ง
พัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
12.3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย
12.3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
12.3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน โดยการ
กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขต
ที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ปุาที่ไม่ชัดเจน
12.4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
12.4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
12.4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
12.4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้
12.4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
12.4.5 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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12.5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
12.5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
12.5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
12.5.3 ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
12.6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
12.6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่
จะพ้นกาหนดภายในสิ้นปีนี้
12.6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ได้จัดทาไว้ โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความสาคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนาแหล่งเงินอื่นมา
ประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกิน
ความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
12.6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนาโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่
มีผลตอบแทนดี
12.6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น
12.6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้
12.6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
12.6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดย
ระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ดาเนินการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
12.6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนินการให้มีการสารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดย
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
12.6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้
คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้าน
การค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจาก
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษี
เงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะ
การเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
12.6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจานวนสูงมากกว่า
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และ
ยืดระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
12.6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม.
และรถไฟฟูาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้
รัฐบาลต่อไปทาได้ทันที
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ด้านการคมนาคมทางน้า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเล เพื่อลด
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
12.6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับ
ดูแลระบบราง เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่
เป็นธรรม การลงทุน การบารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ
12.6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ
กาหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจาเป็นในการคง
บทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
12.6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ
12.6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น
12.6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
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12.6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
12.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ง
ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS)
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่
สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
12.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม
12.8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเปูาหมายให้ไม่
ต่ากว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน
12.8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มี
เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
12.9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
12.9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ
12.9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย
ยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การกาหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน
12.9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นระบบ
12.9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
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12.10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
12.10.1 จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
12.10.2 ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะ
เน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวัน
เป็นสาคัญ
12.10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ
12.10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่อง
ที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน
12.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
12.11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะ
จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
12.11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซง
ของรัฐ
13.นโยบายการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย พ.ศ.2558-2562 และเจตนารมณ์หรือนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.)
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จึงกาหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
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1) นโยบายการพัฒนาการบริหารองค์กร และบุคลากร
วิสัยทัศน์นโยบาย : ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เจตนารมณ์ และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นแนวทางในการบริหารงาน และพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านาฏศิลป์ ดนตรี
มาตรการ
:
1) จัดให้มีคณะกรรมการประจาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญ รวมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นในการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
2) จัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพื่อให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้บริหาร
3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝุาย ภาควิชา จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา แผนวิจัยและงานสร้างสรรค์ แผนบริการวิชาการแก่
สังคม แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแผนอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย
4) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภทมีโอกาสได้รับการพัฒนา เช่น การเข้าร่วมประชุม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก การศึกษาต่อ การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น
5) พัฒนาอาคาร สถานที่ให้
มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีความสวยงาม เป็นต้น
6) จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอต่อความต้องการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการสืบค้นหาข้อมูลของนักเรียน มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา
กับบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก
7)
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
8) จัดให้มีการจัดการความรู้ นาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ และบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน และผู้รับบริการ เช่น นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าหรือผู้สาเร็จการศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
9) ส่งเสริมให้ฝุาย ภาควิชา นาหลักธรรมาภิบาล และวงจรคุณภาพมาใช้ในการบริหาร
หรือการดาเนินการทุกพันธกิจ และทุกกิจกรรม
ค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1)
มีการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2)
ระดับความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงาน และ
แผนพัฒนาด้านต่างๆ อย่างน้อยระดับ 3
3) บุคลากรทุกประเภท มีโอกาสได้รับการอบรม พัฒนา ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอก ร้อยละ 100
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4) บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอาคาร สถานที่ให้
มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีความสวยงาม ร้อยละความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 80
5)
บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกมีความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
เพียงพอต่อความต้องการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการสืบค้นหาข้อมูล
ของนักเรียน มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ร้อยละความ
พึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 80
6) มีผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินภายนอกระดับพื้นฐานวิชาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษา ระดับ 3
7)
มีการจัดการความรู้ นาองค์ความรู้ไปเผยแพร่ และบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน และผู้รับบริการ เช่น นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าหรือผู้สาเร็จการศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป อย่างน้อย 1 เรื่อง
8) ฝุาย ภาควิชา นาหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารอย่างน้อย 6 หลัก และนาวงจร
คุณภาพ (PDCA) มาใช้ทุกกิจกรรม
2) นโยบายด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิสัยทัศน์นโยบาย : ผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของสังคม
มาตรการ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์
มีการประเมินหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
2
) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นไปตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม 12 ประการ บูรณาการกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความใฝุรู้ และเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนคิด เป็น ทาเป็น
4) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่
ดีงาม ไพเราะ น่ารื่นรมย์ พัฒนา ฝึกฝน และซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยม โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและ นอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ เป็นต้น
ค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1)
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาหลักสูตร ระดับ 3
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
4)
ร้อยละของรายวิชาที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร้อยละ 100
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5) ร้อยละของผู้เรียนที่ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละ 100
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน
ร้อยละ 100
7) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ดนตรี วรรณศิลป์ และ
นันทนาการ ร้อยละ 100
3) นโยบายด้านการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์นโยบาย : อนุรักษ์นาฏศิลป์-ดนตรี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรับใช้ชุมชน
มาตรการ
1) จัดการแสดง การบรรเลง และการขับร้อง ทั้งไทยและสากล ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี
หรืองานอื่นๆ ตามที่ชุมชน หรือสังคมร้องขอ
2) จัดการแสดง การบรรเลง และการขับร้อง เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์-ดนตรีให้เป็นที่
แพร่หลายต่อชุมชน ส่งผลต่อการอนุรักษ์ สืบสาน หวงแหนศิลปวัฒนธรรม และความปรองดอง สมานฉันท์
3) จัดการแสดง การบรรเลง และการขับร้อง
ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์-ดนตรี
ของสถานศึกษา ไปเผยแพร่ให้แพร่หลายต่อชุมชน ส่งผลต่อการอนุรักษ์ สืบสาน หวงแหนศิลปวัฒนธรรม
และสร้างคุณค่า และรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสถานศึกษา
4) นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง มาอนุรักษ์ หรือ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่มีคุณค่าต่อสังคม
5) สืบสานประเพณีและศิลปะการแสดงที่สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะประเพณี และ
ศิลปะการแสดงในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1)
มีการจัดการแสดง การบรรเลง และการขับร้อง ทั้งไทยและสากล ในงานพระราชพิธี
รัฐพิธี หรืองานอื่นๆ ตามที่ชุมชน หรือสังคมร้องขอ อย่างน้อย 10 ครั้ง/ปี
2) มีการจัดการแสดง การบรรเลง และการขับร้อง เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์-ดนตรีให้เป็นที่
แพร่หลายต่อชุมชน ส่งผลต่อการอนุรักษ์ สืบสาน หวงแหนศิลปวัฒนธรรม และความปรองดอง สมานฉันท์
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3) มีการจัดการแสดง การบรรเลง และการขับร้อง
ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีของสถานศึกษา ไปเผยแพร่ให้แพร่หลายต่อชุมชน ส่งผลต่อการอนุรักษ์ สืบสาน หวงแหน
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า และรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสถานศึกษา อย่างน้อย 100 ครั้ง/ปี
4) มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง มาอนุรักษ์ หรือ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงที่มีคุณค่าต่อสังคม อย่างน้อย 1 ชุดการแสดง
5) มีผลงานวิจัยที่เกิดจากนักวิจัยรุ่นใหม่ อย่างน้อย 1 เรื่อง
6) มีการสืบสานประเพณี และศิลปะการแสดงที่สาคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
ประเพณี และศิลปะการแสดงในเขตภาคเหนือตอนล่าง อย่างน้อย 2 กิจกรรม

แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
35

4) นโยบายด้านการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
วิสัยทัศน์นโยบาย : พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และค่านิยม 12 ประการ
มาตรการ
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พุทธศักราช 2551 และค่านิยม 12 ประการ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ว่าด้วยคุณภาพของบัณฑิต
2) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้านวินัย ด้านการ
ส่งเสริมความรักและหวงแหนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กิจกรรมปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอบเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น
4) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีของ
สถานศึกษา
ค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ร้อยละ 85
2)จานวนโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
อย่างน้อย 2 โครงการ
3) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100
4.ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหา ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา ร้อยละ 100
5.จานวนโครงการที่ส่งเสริมความรักและหวงแหนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อย 2 โครงการ
6) ร้อยละของนักเรียนที่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา
ร้อยละ 100
5) นโยบายการพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคม
วิสัยทัศน์นโยบาย : บริการทางวิชาการตามความต้องการ และให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั้งยืน
มาตรการ
1) กาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
2)
มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทาง และการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
3)
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
4)
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
5)
มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
6)
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
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ค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1) มีโครงการบริการวิชาการอย่างน้อย 2 โครงการ
2) ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการวิจัย และการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3)ร้อยละของจานวนโครงการบริการวิชาการ ที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการไปขยายผลสู่ หรือต่อยอด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
6) นโยบายที่เป็นจุดเน้น และส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และระดับชาติ
2) ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าประกวด หรือแข่งขันด้านวิชาการ และทักษะด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี สู่ความเป็นเลิศ
4) ส่งเสริมความเข้มแข็งความเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์(ยิ้ม
ไหว้ ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย)
ค่าเปูาหมาย และตัวชี้วัดความสาเร็จ :
1) จานวนครูชาวต่างชาติที่สอนภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน
2) ร้อยละของนักเรียน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการ
แสวงหาความรู้ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และมีเวลาในใช้สัญญาณและรหัสการใช้อินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษา อย่างน้อย 40 ชั่วโมง/ปี
3) จานวนรางวัลระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ อันดับ 1-3 อย่างน้อย 2 รางวัล/ปี
4) ระดับความพึงพอใจในเอกลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษา ในระดับมาก ร้อยละ 80
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การวิเคราะห์สถานการณ์( SWOT ANALYSIS )
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย นายลือชัย ชูนาคา นางจินตนา อัมพรภาค และ นาง
นาตยา ทับพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะผู้ประเมินได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมิน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตามกาหนดการคือวันที่
15-16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยคณะผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ตลอดจน
สังเกตและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยวิธีสุ่มสอบถามเพื่อสะท้อนสภาพการดาเนินงานจริงของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนด มีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
ข้อเสนอแนะภาพรวม
จุดแข็ง
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใน
การคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านผู้สอน ครูมีลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู มีความเอื้ออาทรต่อศิษย์ สอนตรงตามความ
ถนัด ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน เข้าใจเปูาหมายของการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู้ผลิตสื่อ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง เป็นแบบอย่างของนักบริหารมืออาชีพ มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนเป็นมืออาชีพงานศิลป์ บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น คือ สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ และเป็นผู้นาด้านงานศิลป์
ด้านมาตรการส่งเสริม สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา นอกเหนือจากห้องสมุดและจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพกับสถานศึกษาอื่น
2. เสริมสร้างความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามาดูแลและเสริมการบริการ ให้ถือว่า เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนทาวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
4. พัฒนาทีมคณะผู้บริหารของวิทยาลัยให้เป็นผู้นาทางวิชาการและสร้างเครือข่ายให้ข้าราชการและ
บุคลากร มีความเป็นผู้นาให้มากขึ้น
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5. วิทยาลัยควรส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กาลังใจ ให้กับบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และ
คณิตศาสตร์
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนและฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน
3. พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม เพื่อดูแลช่วยเหลือ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย
4. พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ตลอดเวลา
5. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสไปศึกษา อบรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น
6. มีระบบการติดตาม นิเทศ ประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและผลงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
7. นาผลการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และนา
ผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ฝุายวิชาการควรมีการสร้างเครือข่ายวิชาการภายในวิทยาลัย เช่น การตั้งชมรมวิชาการ เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสาคัญของรายวิชาสามัญพร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ ผลักดันให้เกิดการเข้าร่วมการแบ่งปันทางวิชาการ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน
2.
จัดหาสื่อและเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแลและให้บริการผู้เรียนอย่างทั่วถึง
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นร่วมพัฒนาบุคลากร
4. ควรกาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล และสารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย ต่อผลการดาเนินงานของวิทยาลัยพร้องทั้งสรุปรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
5. ประสานเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางาน และเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศให้มากขึ้น
6. ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีความยั่งยืนและให้การทางาน การจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
จุดแข็ง
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพโดยวิทยาลัยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนวิชาชีพนาฏศิลป์ดนตรี
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายด้วยตนเอง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแบ่งบันกีฬาให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยควรพัฒนาความพร้อมของสนามในการออกกาลังการ เช่น สนามฟุตบอล สนาม
บาสเกตบอล
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นนโยบายด้านนี้อย่างต่อเนื่องและให้
ความสาคัญพร้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้และสร้างบรรยากาศในวิทยาลัยให้เอื้อ
ต่อการรักษามาตรฐานด้านนี้ให้ดีขึ้น
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
จุดแข็ง
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ รักความเป็นไทย
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนที่มีความโดดเด่นให้ได้รับความชื่นชมจากวิทยาลัยและสังคม
ภายนอก และส่งเสริมกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อประโยชน์และตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนและใช้
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตในการเรียนการสอน
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมหลัก 12 ประการและกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ชีวิต บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง
จุดแข็ง
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ตลอดเวลา นอกเหนือจากห้องสมุดวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ และจัดกิจกรรม
เสริมให้กับผู้เรียนที่มีทักษะน้อย
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรจัดให้มีห้องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจได้
อย่างมีเหตุผล
จุดแข็ง
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดตามศักยภาพโดยให้สภานักเรียนเป็นกลไกใน
การประสานงาน
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเข้า
กับประสบการณ์ใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง มีผลงานแปลกใหม่ และนาเสนอด้วยความ
ภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
จุดแข็ง
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรด้านสาขาวิชาชีพครอบคลุมความต้องการ
ของผู้เรียน
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
จัดเวทีให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพกับสถานศึกษาอื่น
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาสามัญ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ฝุายวิชาการควรมีการสร้างเครือข่ายวิชาการภายในวิทยาลัย เช่น การตั้งชมรมบริการ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสาคัญของรายวิชาสามัญพร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ผลักดันให้เกิดการเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
จุดแข็ง
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมให้สภานักเรียนเป็นกลไกในการประสานงาน ทางานกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีคณะ
ครูที่รับผิดชอบแต่ละโครงการเป็นผู้ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการวางแผนการทางานที่เป็นระบบ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
กาหนดกระบวนการทางานให้สภานักเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาด้วย
ตนเอง และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามาบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จุดแข็ง
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนเข้าใจเปูาหมายของการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีแผนในการจัดการศึกษามีงานวิจัยและผลิตสื่อ มีการจัดประเมินผล และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การหาทุนวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา
ครูควรนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาการสอนเสริมให้ผู้เรียนในรายวิชาที่มี
ผลการเรียนต่า เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านวิชาการควบคู่กับวิชาทักษะ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเพื่อส่งครูผู้สอนไปเรียนรู้ ศึกษาจาก
ประสบการณ์จริง ด้วยการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จุดแข็ง
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง เป็นแบบอย่างของนักบริหารมืออาชีพ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ควรมีการพัฒนาทีมคณะผู้บริหารของวิทยาลัยมีภาวะผู้นา ให้เป็นผู้นาทางวิชาการ และ
สร้างเครือข่ายให้ข้าราชการและบุคลากรมีความเป็นผู้นาให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียน ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียน
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นร่วมพัฒนาบุคลากร
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา (คณะกรรมการวิทยาลัย) และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จุดแข็ง
คณะกรรมการวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนด
ทาให้ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม เพื่อดูแลช่วยเหลือการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรกาหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล และสารวจความพึงพอใจของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ต่อผลการดาเนินงานของวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น
อย่างรอบด้าน
จุดแข็ง
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและเอื้อต่อการจัดการศึกษา มี
การนาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากาหนดไว้ในหลักสูตร
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ควรนาผลการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และนาผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาแบบยั่งยืน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
จุดแข็ง
วิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน เช่น บริการห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา บริการ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
เสริมสร้างความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามาดูแลและเสริมการบริการ ให้ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกทีตลอดเวลา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
จัดหาสื่อเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดูแลและให้บริการผู้เรียนอย่างทั่วถึง
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามที่กฎกระทรวงกาหนด
จุดแข็ง
การจัดระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีกรรมการทางานแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกฝุาย
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
วิทยาลัยควรส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจ ให้กับบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และได้มีโอกาสไปศึกษา อบรม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้มีความยั่งยืน และให้การทางานการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดแข็ง
วิทยาลัยมีกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทาวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
มีระบบการติดตาม นิเทศ ประเมินผลสื่อ นวัตกรรม และผลงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ประสานเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางาน และเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศให้มากขึ้น
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
จุดแข็ง
แผนการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิทยาลัยและต้นสังกัดสามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ทาข้อตกลงกับหน่วยงานในสถานศึกษาและระหว่างต้นสังกัด เพื่อให้การดาเนินงานลุล่วง
ตามกลยุทธ์ที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูให้สร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้าง
โอกาสในการแสดงศักยภาพของวิทยาลัย ประสานงานหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ 15

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

จุดแข็ง
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
แนวทางการเสริมจุดแข็ง
สร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพของวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย ควรมุ่งเน้นการยกระดับ มาตรฐานการศึกษา รักษามาตรฐานใน
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กาหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในการสนับสนุนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม
ข้อสังเกตต่อการปรับปรุงพัฒนา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินครั้งที่ผ่านมา)
ได้ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ การพัฒนาแผนปฎิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ประชุมถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานสู่ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา มีการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผน
ทุกไตรมาส และพัฒนาปรับปรุงโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้นาข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขั้น มีโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และกาหนดค่าเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มี
ผลงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการจัดสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้
เพียงพอ โดยมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายครอบคลุมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เป็นรายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาตรฐานที่ 1-15 และทุกตัวบ่งชี้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบเหมาะสมในการเป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับยอดเยี่ยม
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S: Strength จุดแข็ง
จุดแข็ง (Strengths)
1 : เป็นแหล่งบริหารจัดการความรู้ด้านนาฏศิลป์
ดนตรีในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2: ครู อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์
ดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
3: นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถด้าน
นาฏศิลป์ดนตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

O: Opportunity โอกาส
โอกาส (Opportunities)
1: จังหวัดสุโขทัยและ อปท. มีนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
วิทยาลัยสามารถบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดนตรี
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
2: จังหวัดสุโขทัยมีนโยบายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสงผลให้วิทยาลัยและนักเรียน นักศึกษา
มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างการวิจัย
รวมถึงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์กับนักศึกษา
3: การที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างโอกาส
ให้วิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรม/
ผลงานในระดับนานาชาติ

W: Weakness จุดอ่อน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1: ขาดการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยในองค์
ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีอย่างเป็นรูปธรรม
2: ขาดเจ้าหน้าที่ในการบริการสืบค้นข้อมูลองค์
ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรี
3: การจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านองค์
ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรียังไม่ได้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

T: Threat อุปสรรค
อุปสรรค (Threats)
1: ทัศนคติของผู้ปกครองมีความเชื่อว่าการเรียน
นาฏศิลป์ดนตรี ไม่มีเกียรติและจะหางานทาไม่ได้
2: นักเรียนที่เข้ามาศึกษาบางส่วนไม่มีใจรักใน
วิชาชีพจริงจึงเข้ามาเรียนโดยมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนต่า
3: ความต้องการของผู้รับบริการขัดกับจารีตด้าน
ความ เป็นศิลปวัฒนธรรมของไทย
4: การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อ Social Media อาจ
ทาให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรีที่ไม่
ถูกต้อง
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มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน ตามลาดับ
ความสาคัญ โดยมีฐานความคิดที่ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ จึงให้
ความสาคัญมาตรฐานด้านวิชาชีพเป็นลาดับที่ 1 คาดหวังให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ และมาตรฐานด้านคุณลักษณะคาดหวังให้
ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานผู้สาเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านวิชาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ในวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านทักษะ มีกระบวนการคิด มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การแสดง การนาเสนอผลงานศิลปะ / การ
สอน และมีทักษะในการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านวิชาการ
ผู้สาเร็จการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีกระบวนการคิด มีความรู้ในการรักษาสุขภาพอนามัย และการดารงชีวิตอยู่ในสังคม และมี
ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านคุณลักษณะ
ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กาหนดมาตรฐานของนักเรียนและนักศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดไว้ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 มีความกตัญญูกตเวที
1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิง่ แวดล้อม
2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ทีด่ ี ต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
3.1 มีทักษะในการจัดการและทางานให้สาเร็จ
3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
3.3 ทางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
3.4 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสยั ทัศน์
ตัวบ่งชี้
4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการ
คิดแบบองค์รวม
4.2 สามารถคาดการณ์ กาหนดเปูาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ
4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกแง่ดี และมีจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
5.4 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
5.5 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง
ตัวบ่งชี้
6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล
6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รวบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อ
ต่าง ๆ ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้
7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
7.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
7.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
7.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ตัวบ่งชี้
8.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
8.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์
8.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน 3
ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้
1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนา
สังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
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มาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.5 มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้งรับรู้ในคุณค่าหรือความรู้สึกในสิ่งดีงาม
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ข้อ
2.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ
2.3 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งมีทักษะในการค้นคว้า
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว
3.2 เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกันทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.2 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.3 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
50

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ประสิทธิผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
7.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
8.6 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการวิทยาลัย และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์พอเพียงอยู่
ในสภาพที่ใช้การได้ดี
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11.3 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
11.4 จัดให้มีห้องสมุดที่มีความพร้อมให้บริการสื่อตารา เอกสารอ้างอิง สื่อมัตติมีเดียต่าง ๆ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
12.3 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.4 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.5 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.6 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.7 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
13.1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13.2 มีการบันทึกองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
13.4 มีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาและชุมชน
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึน้
14.1 มีระบบและการวางแผนที่มีส่วนร่วม และจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาต่อสังคม
15.2 ผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาต่อสังคม
15.3 ผลการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม
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บทที่ 3
แผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย พ.ศ.2558-2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปรัชญา

ปณิธาน
รักษ์ศิลป์ไทย รับใช้ชุมชน อุทิศตนเพื่อศิลปะ
วิสัยทัศน์ (vision)
“วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
คีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ”
พันธกิจ (mission)
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์
ดนตรี อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียนและ
ประชาคมโลก
วัตถุประสงค์(Objective)
ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ทาการสอนทาการแสดง ทาการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน
สร้างสรรค์ ทะนุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ( Strategy)
1.พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
แก่ชุมชนและสังคม
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4.ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี
5.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1.ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่นาไปตีพิมพ์หรือใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3.ชุมชนนาผลจากาการได้รับบริการทางวิชาการไปใช้ประโยชน์
4.เป็นแหล่งวิทยบริการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สามารถให้บริการองค์ความรู้สู่สังคม
5.มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพอิสระ (ตรงตามสาขา)
2.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษาที่ดาเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภายในระยะเวลา 1 ปี
3. จานวนงานวิจัยงานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือนาไปใช้ประโยชน์
4. จานวนชุมชนที่มีการนาผลจากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
5. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
6.จานวนหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ ที่มีผลการประเมินแผนพัฒนา ผ่านเกณฑ์
กลยุทธ์
1.พัฒนาหลักสูตรระดับพื้นฐานวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.พัฒนาผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองและได้รับการเรียนรู้เพื่อสามารถ
ดารงอยุ่ในศตวรรษที่ 21ได้อย่างสมบูรณ์
5.พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาเป็นมืออาชีพด้านงานศิลป์เข้าแข่งขันทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
7.ผลิตสื่อ/นวัตกรรมช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
8.นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม
9. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทาและนาเสนองานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้วิจัยได้นางานวิจัย งานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ไป
เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ
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11. ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อจัดทางานวิจัยงานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรมให้กับสถานศึกษาหรือชุมชน
12. นาผลงานสร้างสรรค์ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาหรือชุมชน
13.มีการบริการทางวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
14.ส่งเสริมให้มีการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลปดนตรี คีตศิลป์ที่เป็นหลักสูตร
ภาษาไทย หรือหลักสูตรนานาชาติ
15. การจัดการแสดงเผยแพร่นาฏศิลป์ ดนตรีสู่เวทีระดับชาติ และนานาชาติ
16.จัดการแสดงเผยแพร่เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
17. จัดประกวดหรือแข่งขันนาฏศิลป์ดนตรี นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดและนอกสังกัด
18.สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี กับองค์กรศิลปวัฒนธรรมของชาติ
หรือนานาชาติ
19.พัฒนาแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
20.มีการจัดทาแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ และมีการประเมินกิจกรรมตาม
พันธกิจ
21.ปรับโครงสร้างองค์กร
22.บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ
กาหนด
23.ส่งเสริมพัฒนาให้มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
1.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ค่านิยม12 ประการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับ
และตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ
4. ร้อยละของภาควิชาที่ให้ความรู้และพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
5.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีได้
เป็นไปตามที่สถาบันฯกาหนด
6.จานวนผลงานที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ/นานาชาติ
ในฐานะมืออาชีพ
7.จานวนสื่อ/นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา
8.จานวนหลักสูตรที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
9. ร้อยละของบุคลากรที่ได้จัดทาและนาเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
10.จานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ที่ไปเผยแพร่ในเวทีระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
11. จานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
12. จานวนสถานศึกษา หรือชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดงานสร้างสรรค์
13.จานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกาหนด
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14.จานวนหลักสูตรระยะสั้น ด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ที่ได้รับการพัฒนาและ
ให้บริการสาหรับกลุ่มเปูาหมาย
15.จานวนครั้งจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่เวที
ระดับชาติและนานาชาติ
16.จานวนการแสดงเผยแพร่เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งงานพระราชพิธีและ
รัฐพิธี
17. จานวนจัดประกวดหรือแข่งขันนาฏศิลป์ ดนตรี นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดและนอก
สังกัด
18.จานวนเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศ หรือระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม
ร่วมกันสม่าเสมอ
19. จานวนภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ที่นามาจัดการความรู้เพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับสังคม
20.ร้อยละผู้บริหารหน่วยงานภายในของวิทยาลัยฯ ที่บริหารงานโดยใช้
หลักธรรมาภิ
บาลครบถ้วน
21.ระดับความสาเร็จของการปรับโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
22.จานวนข้าราชการที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ/ วิทยฐานะเพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนา
บุคลากร
23.จานวนข้าราชการที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ตามแผนพัฒนาบุคลากร
24.จานวนการจัดการความรู้ที่สถาบันส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการให้ครบถ้วนและ
เกิดองค์ความรู้ที่นามาปฏิบัติได้จริง
25.ระดับความสาเร็จของ การบริหารความเสี่ยง
26.จานวนช่องทางที่ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตรงกับกลุ่มเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ
27.จานวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีการนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
28.ระดับของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
29.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและครูที่ได้รับการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ (vision)
“วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ”
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาการจัด
การศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศิลป์ ให้
มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ

ประสิทธิผลตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
2.ส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
3.ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
บริการทางวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี แก่
ชุมชนและสังคม

1.ผู้สาเร็จกรศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
ส่งเสริมสนับสนุน การ
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
5.พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

2.งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี มี
คุณค่าเป็นที่ยอนรับทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

คุณภาพการ
ให้บริการ

3.ชุมชนนาผลจากการได้รับบริการทาง
วิชาการไปใช้ประโยชน์

ประสิ ทธิภาพของ
การปฏิบตั ิราชการ

4.เป็นแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สามารถให้บริการ
องค์ความรู้สู่สังคมในระดับชาติ และ
นานาชาติ

5.มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาองค์กร
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บทที่ 4
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจัดทาขึ้นโดยคานึงถึงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.255 8-2562) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) เปูาประสงค์
(Goal) แผนงาน (Action Plan) ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เพื่อใหัเกิดผลสั มฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนี้สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางให้ฝุาย หรือภาควิชาได้นาแนวทาง
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจการบริหารงานบุคลากร
วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด ตามมาตรฐานการศึกษาและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ”
พันธกิจ
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามสายงาน
2
) ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
3 ) สร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในหน้าที่
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจใน
การบริหารงานบุคลากรดังกล่าวของ ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด
หลักดังนี้
1.ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2.ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาผลงานและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
3.ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามรถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงาน
4.ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและความสุขในการปฏิบัติงาน
2) สมรรถนะที่ต้องการได้รับการพัฒนาการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง ชัดเจน
2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์อันพึง
ประสงค์
3. อุปนิสัยในการทางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงกาหนดสมรรถนะหลัก ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้
2.1 สมรรถนะหลักที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
- ความรู้ความสามารถในงาน
- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศได้
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- ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การทางานร่วมกัน
2.2 สมรรถนะหลักที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
- ความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
- การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การทางานร่วมกัน
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.3 สมรรถนะที่ต้องการสาหรับผู้บริหาร
- ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวิสัยทัศน์ในการดาเนินงาน
อย่างเหมาะสม
- ภาวะผู้นาและความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในช่วง พ.ศ.2558-2562
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และ ผู้บริหาร โดยการวิเคราะห์
SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ใดของวิทยาลัยซึ่ง ในส่วนของการบริหารงาน
บุคคล พบว่า สิ่งที่วิทยาลัยควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการให้อยู่
ในระดับมาตรฐาน การพัฒนาองค์ความรู้และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่ง
งาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกาลังใจ
แก่บุคลากร
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ5 ปี (พ.ศ. 2558 –2562) บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรไว้
4 ด้านคือ
1.การวางแผนเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
2.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ของบุคลากร
3.การพัฒนา สวัสดิการ คุณภาพและขวัญกาลังใจของบุคลากร
4.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร
3.1 การวางแผนเพิ่มสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของวิทยาลัยพบว่า บุคลากรยังมีสัดส่วนคุณวุฒิไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาตามพันธกิจของวิทยาลัย
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เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550
ดังนั้น วิทยาลัย จึงได้กาหนดมาตรการในการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ดังนี้
มาตรการ 1. มีการวางแผนในเชิงรุกในการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและมีกรอม
มาตรฐานในการเทียบโอนตาแหน่งทางวิชาการให้ สอดคล้องกับเปูาหมาย
ของวิทยาลัยในระยะ
4 ปีข้างหน้า
2. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัย
3. มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึง
3.2 การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าของบุคลากร
ตามแผนปฏิบัติราชการ5 ปี (พ.ศ.2558- 2562) ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยกาหนดการ
บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกาหนด เป็นกลยุทธ์สาคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
2. เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจาให้สูงขึ้น
3. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
2. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. บุคลากรร้อยละ80 ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี
มาตรการ
1. วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการ
เป็นสมาชิกใหม่ขององค์กรและสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในลาดับต่อไป
2. กาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development
Plan) และให้มีระบบติดตามการดาเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีการกาหนด
แผนการพัฒนาและเปูาหมายที่ชัดเจน
4. กาหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงานเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
6. พัฒนาภาวะผู้นาและความสามารถในการบริหารจัดการในระดับสูงทั้งในด้าน
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ
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3.3 การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
การบริหารจัดการด้านงานบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ สรรหา พัฒนา และธารงรักษา
บุคลากร ที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป จึงจาเป็นต้องอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยผ่านกระบวนการพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขัน
กับองค์กรภายนอกได้ นอกจากนั้น ยังต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่าง
โปร่งใส และเป็นระบบเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการยกย่อง ให้เกียรติ เป็นที่ยอมรับในคุณค่าและ
ความสามารถ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทางาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวิทยาลัยได้กาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
และมาตรการการพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เป้าประสงค์ 1. มีระบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม
2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน
มาตรการ
1. ทบทวนและพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของ
บุคลากรทุกประเภทให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นภารกิจหลักและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
2. สอบทานและพัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร เพื่อเทียบเคียง
กับวิทยาลัยอื่นในระดับเดียวกัน
3. กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรและสถานภาพของวิทยาลัย
4. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งมีการนาผลการประเมินไปใช้จริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและการ
สร้างความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคน
3.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสุวรรณภูมิมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และ
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตบนพื้นฐานของจิตสานึก
แห่งจรรยาบรรณ ตามที่วิทยาลัยกาหนดไว้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น วิทยาลัยจึงได้กาหนด
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย และมาตรการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
บุคลากร ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
เป้าประสงค์ 1.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อวิทยาลัย
2.บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีวินัยในการทางาน
3.เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองและวิทยาลัย อันยังผลให้เป็น
ที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
2. การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรอยู่ในระดับดี
3. บุคลากรได้รับการยกย่อง/รางวัล ทั้งจากภายในและภายนอกวิทยาลัย
4. การรายงานผู้กระทาผิดหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่เกินร้อยละ 1
4.การนาแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาบุคลากรไปดาเนินการให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดถือเป็นขั้นตอนสาคัญ
ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนา
บุคลากรมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทาง
การดาเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรดาเนินการดังนี้
4.1 การบริหาร
1) ระดับนโยบาย มีการแต่งตั้งภาควิชากรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย พิจารณา
กาหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนาเสนอภาควิชากรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2) ระดับขับเคลื่อนแผน มีภาควิชา/หน่วยงาน ทาหน้าที่ในการนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอข้อแนะนา รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อภาควิชากรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
3)ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน จะต้องรับทราบนโยบาย
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนาไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
5. แนวทางการติดตามประเมินผล
2.1 แต่งตั้งภาควิชากรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ทาหน้าที่กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
2.2 มีการประเมินผลตามเปูาหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร
2.3 ให้วิทยาลัยและภาควิชา/หน่วยงานนาแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยไปบูรณาการ
ร่วมกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของภาควิชา/
หน่วยงาน
2.4 นาตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกาหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน TOR
สาหรับรายบุคคล
5.5มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กาหนดให้มีการประเมินแผนฯ เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์
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5.6 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนฯ
ตารางการพัฒนาบุคลากรในช่วง พ.ศ.2558-2562
กิจกรรม

จานวนบุคลากร
รวม
2558 2559 2560 2561 2562

1.การศึกษาต่อ
1.1 ในประเทศ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1.2 ต่างประเทศ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2.ฝึกอบรม ดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
2.1 ฝึกอบรมภายในประเทศ
2.2 ฝึกอบรมต่างประเทศ
3.การนาเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
3.1 ในประเทศ
3.2 ต่างประเทศ
4.การพัฒนาผลงานทางวิชาการ
วิทยฐานะ
4.1 ครู
4.2 บุคลากรทางการศึกษา
4.3 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
4.3 ผู้อานวยการสถานศึกษา

-

1
-

1
-

1
1

1
1

-

-

-

-

9

10
-

10
-

10
-

10
-

49
-

-

1
-

1
-

1
-

1
-

4
-

2
-

2
1
-

1
1
1

1
-

1
1
1
-

7
3
1
1

หมายเหตุ

4
2
-
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บทที่5
การบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อยู่ภายใต้การดาเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการ
เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน ดังนี้
1.จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึง
วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมี
คุณค่าแก่สังคม
3.เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4.อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ วิทยาลัยฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เปูาหมายเพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของสังคมภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการทางานและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
2.นักเรียน นักศึกษามีความรู้วิชาชีพ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้อย่างดี
3.นักเรียน นักศึกษา บุคลากร นาแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และมีค่านิยม
12 ประการ
4.มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
5.มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.ทาการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
7.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ
8.มี Good Governance
เงื่อนไขความสาเร็จ
การที่จะให้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 255 8-2562) ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้นั้นผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้อง
ดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ให้ความสาคัญและร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัย ฯ ตามบทบาทและพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน
2.มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ภายใต้การบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
3.มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของวิทยาลัยฯ
4.จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
5.มีการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตาม การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง
6.มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม มีแนวทางนาสู่การปฏิบัติสู่ฝุาย หรืองานอย่าง
เป็นระบบชัดเจนและทั่วถึง
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ภาคผนวก ก
กรอบอัตรากาลัง
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เพศ
ภาควิชา

รวม
ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

15

-

8

7

15

7

20

-

9

11

20

8

11

19

-

9

10

19

25

29

54

-

26

28

54

ชาย

หญิง

ศึกษาทั่วไป

4

11

ดุริยางคศิลป์

13

นาฎศิลป์
รวม

ระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (นับรวมพนักงานราชการและผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่รวมครูพิเศษรายชั่วโมง)
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ภาคผนวก ข
เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา
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จานวน / แผนการรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ในระดับต่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับชั้นการศึกษา

ปีการศึกษา

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

2558 2559 2560 2561 2562
164 197 228 240 240

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

255

258

273

270

270

คณะศิลปศึกษา ห้องเรียนเครือข่าย วนศ.สุโขทัย

128

140

158

179

199

รวมทั้งหมด

547

595

659

689

709

เป้าหมายของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับพื้นฐานวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา
ปีงบประมาณ 2558 – 2562
ระดับการศึกษา

เป้าหมายของผู้สาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

2558

2559

2560

2561

2562

มัธยมศึกษาตอนต้น

47

49

68

80

80

มัธยมศึกษาตอนปลาย

87

75

93

120

120

ห้องเรียนเครือข่าย วนศ.สุโขทัย

27

23

19

20

39
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ภาคผนวก ค
คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
(พ.ศ.2558-2562)
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จัดตั้งคณะทางาน
รับฟังการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมาจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครอง และชุมชน


1

1
1

1

1


คณะทางานนาข้อมูลรับฟังการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ปัญหา
อุปสรรคของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
รวมถึงนโยบายระดับรัฐบาล กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการจัดทาเป็นร่างแผนกลยุทธ์(พ.ศ.2558-2562)
นาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

คณะทางานจัดทาร่างแผนกลยุทธ์(พ.ศ.2558-2562)
ตามการปรับแก้ และข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประจาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาวิทยาลัย

คณะทางานจัดทาร่างแผนกลยุทธ์(พ.ศ.2558-2562)
ตามการปรับแก้ และข้อเสนอของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
เสนอผู้อานวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนาม

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยนาส่งแผนกลยุทธ์(พ.ศ.2558-2562)
เสนอต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หลังจากสภาสถาบันฯ อนุมัติแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดทาโครงการ กิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาวิทยาลัย และดาเนินกิจกรรมหรือโครงการหลังจากได้รับ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลั
ยนาฏศิ
ลปสุโขทัย ประจาปี พ.ศ.2559
การจั
ดสรรงบประมาณประจ
าปีแล้ว
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