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บทที่ ๑
บทนํา
“ข้ า พเจ้ า ได้ เคยพู ด ในที่ ป ระชุ ม นี้ ม าหลายครั้ ง เกี่ ย วกั บ การสร้ า งสรรค์
งานศิ ล ปะ ว่ า ต้ อ งประกอบขึ้ น จากความรู้ ความเข้ า ใจในศิ ล ปะอย่ า งถ่ อ งแท้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและความรักในสิ่งที่ทําแต่เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะนึกถึง
คุณ สมบั ติอีกอย่ างหนึ่ ง คื อ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งน่ าจะเป็นมูล เหตุสํ าคั ญ ที่ ทํ าให้
คนเราสามารถ สร้างสรรค์ สิ่ งต่ างๆ ได้ แท้ จ ริงความคิด สร้างสรรค์ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความรักในงานเป็นอย่างมาก เพราะการที่บุคคลจะเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใดๆ ขึ้นมาได้นั้น ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวาง
หนักแน่นในเรื่องนั้นๆ เสียก่อน ยิ่งถ้าพากเพียรฝึกหัดปฏิบัติจนชํานิชํานาญ และมีใจ
รักในสิ่งที่ทํ าด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้ง่ายขึ้น
รวดเร็วขึ้นจนเป็นปรกตินิสัย ด้วยเหตุนี้ความคิดสร้างสรรค์จึงมิได้เป็นสิ่งที่เกิด มีขึ้นเอง
เฉพาะกับคนบางคนเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ ด้วยการสร้างสมความรู้
ความเชี่ยวชาญ และความรักความพอใจในงานที่ทํา จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณา
เรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ให้ เข้ าใจแท้ จ ริ งแล้ ว ตั้ งใจพยายามพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น
ผู้มีคุณ สมบัติพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะอันงดงามและทรงคุณ ค่า เพื่อสืบสาน
จรรโลงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป”
พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
จากพระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้อัญเชิญมาข้างต้นนี้ สถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ได้ น้ อ มนํ า มาเป็ น ทิ ศ ทางและสาระสํ า คั ญ ในการมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ ให้ ป ระสบ
ความสําเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีบทบาทเป็นผู้สืบสานจรรโลงความเจริญรุ่งเรือง
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป โดยคํานึงถึงบทบาทของสถาบันในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
วัฒ นธรรม มีห น้ าที่ จัดการศึกษาและส่งเสริม วิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทํานุบํารุง
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้น
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ได้ เห็ น ความสําคั ญ กั บ คุ ณ ภาพและการพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษาให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ
มาอย่างต่อเนื่อง จึงกําหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
“สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
วิสั ยทั ศ น์ ดั งกล่าว นํ าไปสู่การกํ าหนดแผนพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) การพั ฒ นาสถาบัน บัณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ ในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มุ่ งเน้ น
การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ

ด้านการบริหารจัดการ เพื่อนําพาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนํา ในการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและก้าวเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเป้าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันบัณ ฑิตพั ฒ นศิลป์จะต้องเป็นที่ ยอมรับจากนานาชาติ โดยการเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ตามพันธกิจที่วางไว้ และสร้างความพร้อมในการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางให้เป็นที่ยอมรับในระดับประชาคมโลก
ต่อไปในอนาคต
ในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ ฉ บั บ นี้ คํานึ งถึ งประเด็ น ความท้ าทายในด้ านต่ างๆ
ตลอดจนความคาดหวังที่สังคมมีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวนโยบายแห่งรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านวัฒ นธรรม ระยะ ๒๐ ปี นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละแนวคิ ด การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ ๒๑ ตลอดจนแนวนโยบายต่ า งๆ
ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดและได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในทุกระดับอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างแท้จริง
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ในระหว่ า งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังคงเร่งดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์นําไปสู่เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุพันธกิจ ทั้ง ๕ ประการ คือ
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
๓. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ทอ้ งถิ่น ชุมชน และสังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๕. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่ อ ให้ นํ าไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องพั น ธกิ จ ทั้ ง ๕ ประการดั งกล่ าว สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จึ งได้ กํ าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิ ล ป์ บนพื้ นฐานเอกลั ก ษณ์ ของ
ท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพั ฒ นาองค์ ก รให้ เป็ น สถาบั น จั ด การศึ ก ษาชั้ น นํ า ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดนตรี คี ต ศิ ล ป์
และทั ศ นศิ ล ป์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละเป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ ในระดั บ นานาชาติ บนฐานการบริ ห ารจั ด การ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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เพื่ อให้ แผนพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ มีค วามเป็ น รูป ธรรม นํ าไปสู่การปฏิ บั ติได้ ชัดเจน ภายใต้
ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ ได้กําหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิตและค่าเป้าหมายที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องการบรรลุในแต่ละปี โดยทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์/มาตรการ ที่มุ่งขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าประสงค์ทั้งหมด ๑๖ กลยุทธ์ โดยมีตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จํานวน ๙ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับผลผลิต
ในแต่ละกลยุทธ์ จํานวน ๒๓ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๓๒ ตัวชี้วัด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์มีความพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริง จึงได้กําหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการวัดผลค่าตัวชี้วัดของกลยุทธ์ เพื่อสามารถถ่ายทอดตัวชี้วัด
สู่หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อย่างมีระบบและสามารถกํากับติดตาม ประเมินผลและทบทวน
ปรับปรุงกลยุทธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อรับใช้สังคมแบ่งเป็น ๓ ระดับ
๑. เป็นช่างฝีมือประณีตทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับผู้ปฏิบัติ
๒. เป็นครูระดับชํานาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้
๓. เป็นผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้สําเร็จการศึกษา
๑. บํารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
๒. ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม
วิธีการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านวัฒนธรรม ระยะ ๒๐ ปี โดยเฉพาะในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
๑. กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บุคลากรของสถาบันบัณ ฑิตพั ฒ นศิล ป์ เป็ นกรรมการ
ร่วมทํานโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ฯลฯ
- สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) สถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ มี
การประสานงานในการขอเที ยบหลักสูตร ระดับพื้ นฐานวิชาชีพ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์และประสานกับโรงเรียน
ในสังกัด (สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร
ระดับปวช. ปวส. ของวิทยาลัยช่างศิลป์และประสานกับโรงเรียนในสังกัด (สอศ.)
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือตรวจทานหลักสูตรปริญญาตรี
และปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสอดรับกับกฎหมาย
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- สํ านั กงานคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา (ก.ค.ศ.) ดํ าเนิ น การ
เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรับ สมั ค รและการพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คุรุสภา รับรองมาตรฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
๒. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จึ งต้ อ งมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึ ก ษา ซึ่ ง จั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในสั ง กั ด ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ต้องประกอบด้วย
- การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา/ระดับพื้นฐานวิชาชีพ)
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาระบบการประกันคุณ ภาพภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานและ
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประสานงานเกี่ยวกับ
- ขอคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หน่ ว ยงาน อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
- รับการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับกระบวนทัศน์
ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ
๔. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานกําหนดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นั้น ได้มีการทบทวนบริบทต่างๆ และ
มีการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีรายละเอียดในบทที่ ๒ ต่อไป
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บทที่ 2
บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์ (Context & SWOT Analysis)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ นําไปใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒) ได้มี การศึ กษา ทบทวน และวิเคราะห์ บริบ ทที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นกฎหมายและ
นโยบายในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้นําเสนอไว้ในบทนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บริบททีเ่ กี่ยวข้อง
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ าน
วัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนการศึกษา
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ กรอบคุ ณ วุ ฒิ แห่ ง ชาติ : NQF (National
Qualification Framework) กรอบ มาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด ม ศึ กษ าแห่ งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF : HEd) ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
แผนแม่ บทการพั ฒ นาสถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ระยะ ๒๐ ปี นโยบายของสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ และ
นโยบายในการบริหารสถาบันของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสรุปสาระสําคัญของบริบทดังกล่าว ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มี ป ระเด็ น เนื้ อ หาสาระที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด
"การศึกษา" ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 ความว่า “รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ให้ สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนั บสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการด้วย รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้ มี การร่วมมื อกัน ระหว่างรัฐองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ การดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติมีความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”
นอกจากนี้ ในประเด็นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในมาตรา 57 ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้อง
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติและจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
2) อนุ รัก ษ์ คุ้ มครอง บํ ารุงรัก ษาฟื้ นฟู บริหารจัดการและใช้ห รือจัดให้มีการใช้ป ระโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดําเนินการและได้รับประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวด้วย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
รัฐบาลและคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ เป็ น คติ พ จน์ ป ระจํ า ชาติ ว่ า “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ สนองตอบต่ อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี จํ า นวน
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้
การดําเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายสําคัญ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้าแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึง
การปลุกจิตสํานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณา
การข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ
การดําเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
1) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมีจิตสํานึก
รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและ
ศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจใน ความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดถึงแนวทางพระราชดําริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้ยึดถือหลักการคําสอนซึ่งเป็น
แก่นแท้หรือคําสอนที่ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน
2) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
สําคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข ต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง และทําให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม
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3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐ
และที่ มิ ใช่ ภาครัฐ เพื่ อสร้างเสริม ความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้าให้ กั บประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
2.2 ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กําหนดแนวทางการพั ฒ นาที่ ให้
ความสํ าคัญ กั บการพัฒ นากลไกขั บเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ ออนาคตที่สามารถสร้างมู ลค่าเพิ่ ม ได้ในทั้ งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า
ให้สูงขึ้น กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
๑) ท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ างสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม ส่ งเสริ ม ธุ รกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ างสรรค์ แ ละ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิด
สร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย ว การทํ าการตลาด และการบริห ารจั ด การสถานที่ ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ วิถี ชี วิต และ
วัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์
และการจัดทําแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี เป้ า หมายในการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจําเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้แก่
1) การบู รณาการเรื่ องความซื่ อสั ตย์ วินั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ในการจั ดการ เรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุ กกิ จกรรม รวมทั้ งปรับ สภาพแวดล้ อ มทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให้ เอื้ อ ต่ อ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลู กฝั งความเป็ น คนดี มี วินั ย
พัฒนาทักษะความสามารถ การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญ หาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปั ญ หาหรืออาชญากรรมต่ างๆ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้าน ภาษา ศิลปะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและนําไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและทํางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
3) การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรีย นรู้ให้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะสํ าหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
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ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะ
ทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกํากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
4) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครู สอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผู้อํานวยการการเรียนรู้” ทําหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เรี ย น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ตั้ ง แต่ ก ารดึ ง ดู ด คั ด สรร ผู้ มี
ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพการสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผล
งานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
5) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้น
ต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อ
การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่
ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
6) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคารหน่วยกิต
มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทั กษะ การให้ สถานประกอบการเพิ่ มผลิตภาพแรงงานผ่านการพั ฒ นา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน
ให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
การเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้
7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
๘) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนา

๘

สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๙) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทํางานที่เหมาะสม การสร้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่ มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทํางานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ นั กวิ จั ยความสามารถสู งของไทย รวมถึ งการเปิ ดพื้ นที่ ในการสร้ างเสริมศั กยภาพผู้ มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายโดยเน้นการตอบ
โจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของ
ประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การกําหนดให้ภาคการเกษตร
และครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์ความเจริญเพื่อให้เกิด
การสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยง
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรอบ
แนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
นวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
๒) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนัก
ในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความสําคัญ
กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและ
จุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการช่วยยกระดับคุณค่าที่
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึง
เชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันกับประเทศไทย
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนํา
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน”
มาเป็นหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนําเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ยุทธศาสตร์นี้ไม่มีกรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.6 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เน้ น การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น มี ขี ด สมรรถนะสู ง ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ปรั บ วั ฒ นธรรมการทํ า งานให้

๙

มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส โดยทุ กภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน ปลูก ฝังค่านิ ยมความซื่อสั ตย์ สุจ ริต ความมั ธยัส ถ์ และสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2) ภาครัฐ มี ความเชื่อ มโยงในการให้ บ ริการสาธารณะต่ างๆ ผ่ านการนํ าเทคโนโลยี ดิ จิทั ล มา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นําไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทั ลมาประยุ กต์ ใช้ในการให้บ ริการสาธารณะตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ เพื่ อให้ สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
3) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไก
สําคัญในการนํายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์
ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกําหนด
ประเด็นการพัฒนา การจัดทํานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
๔) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้ าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มี การ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการ
บรรลุ เป้ าหมายต่ อ สาธารณะเป็ น ประจํ า รวมทั้ งการตรวจสอบโดยองค์ ก รอิ ส ระต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ส่ งเสริม การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่ งมั่ น และเป็ น มื อ อาชี พ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ โดยภาครัฐ มี กํ าลั งคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า
สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
๖) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน ควบคู่ ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา
การคั ด เลื อ ก การแต่ งตั้ ง เพื่ อ เอื้ อ ให้ เกิ ด การหมุ น เวีย น ถ่ ายเทแลกเปลี่ ย น และโยกย้า ยบุ ค ลากรคุ ณ ภาพใน

๑๐

หลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตั ว รวมทั้ งทบทวนและปรับ เปลี่ย นระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
๗) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณ ธรรม และมีการพั ฒ นาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทาง
ความก้ าวหน้ าในสายอาชี พ ให้ มี ส มรรถนะใหม่ ๆ ปรับ เปลี่ ย นวัฒ นธรรมการทํ างานและสร้างค่ านิ ย มในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นําในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความ
เป็ น มื อ อาชี พ เป็ น ทั้ งผู้ นํ าทางความรู้แ ละความคิ ด ผลั ก ดั น ภารกิ จ นํ าการเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นานโยบายและ
ยุทธศาสตร์เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นําทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
๘) ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตสํานึ กและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
๙) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรัฐ
ต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเข้มงวด รวมทั้งส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
๑๐) บุ คลากรภาครัฐยึ ดมั่ นในหลั กคุ ณธรรม จริยธรรม และความซื่ อสั ตย์ สุ จริต กํ าหนดให้ เจ้ า
พนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยง
การขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
๑๑) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มี
อิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องกําหนดให้มีการลงโทษผู้กระทําผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
๑๒) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดําเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อย
และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป

๑๑

ประเทศเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6
เมษายน 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 2
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 7 ด้านสาธารณสุข ด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านที่ 9 ด้านสังคม ด้านที่ 10 ด้านพลังงาน และด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ การดําเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1
ด้านการเมือง ด้านที่ 3 ด้านกฎหมาย ด้านที่ 4 ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้
3.๑ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ระบอบการเมืองการปกครอง
ของไทยมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืนตลอดไป 2) เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองในสังคมไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
3.๒ แผนการปฏิรูป ประเทศด้านบริห ารราชการแผ่น ดิน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ท ธิผ ล (Customized Public Service) 2) เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้างหน่ วยงานภาครัฐ ให้ ทั น สมั ย กะทั ด รัด
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public
Service) 3) เพื่อพัฒนากําลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อม
นําการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) 4) เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5) เพื่อสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบัน
บั ณ ฑิตพัฒ นศิล ป์ คือ 1) ประเด็นการปฏิ รูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในการรับบริการผ่านช่องทางการให้ข้อมูล/คําปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จ) 2) ประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (ตัวชี้วัด : 1. จํานวนระบบ
ดิจิทัลสําคัญที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 2. จํานวนระบบดิจิทัลที่นํามาใช้ในภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน)
3) ประเด็ นการปฏิ รูป ที่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทั ดรัด ปรับ ตัวได้เร็วและระบบงานมีผ ลสั ม ฤทธิ์สูง (ตัวชี้วัด :
1. ความสําเร็จของการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการงบประมาณ กระบวนการบริหารการจัดทําคําขอ และการ
อนุมัติงบประมาณ 2. ความสําเร็จของการสร้างกลไกและมาตรการสําหรับการตรวจสอบการเงินและการคลัง
ภาครัฐ ) 4) ประเด็ น การปฏิ รูป ที่ 4 กํ าลั งคนภาครัฐ มี ข นาดที่ เหมาะสมและมี ส มรรถนะสู งพร้อ มขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ (ตัวชี้วัด : 1. สัดส่วนของการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่มีผลผูกพันต่อภาระงบประมาณด้านบุคคล
ในระยะยาวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจํานวนข้าราชการประจํา 2. มีกลไกระดับชาติในการบูรณาการนโยบายกําลังคน
และค่าตอบแทนภาครัฐให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐ (ทุกระดับและสายอาชีพ) มีความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ อุดมการณ์ ทัศนคติและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานในบริบทใหม่ของประเทศไทย ๔.๐ 3. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ (ผู้บริหาร/บังคับบัญชาทุกระดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) มีทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานที่กําหนดและสอดคล้อง
กับความจําเป็นในการปฏิบัติงาน 4. มีองค์กร/กลไกในการบริหารจัดการเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ กําลังคนสูงอายุ และผู้มีผลงานไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง 5. มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกําลังคนภาครัฐเพื่อให้การใช้กําลังคนมีความคุ้มค่า
3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นเป็นกฎหมายที่ดี
มีการตรากฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ๒) เพื่อให้มีการทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการดําเนินธุรกิจของประชาชน ๓) เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมและขจัดความ
เหลื่อมล้ํา ๔) เพื่อให้มีกลไกทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ๕) เพื่อให้มีการ
พัฒนากระบวนการตรากฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๖) เพื่อให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย และมีกลไกช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ๗) เพื่อให้มีการจัดทําและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้โดยง่าย ๘) เพื่อให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายเป็นผู้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ๙) เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อราชการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมาย ๑๐) เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มี
กรอบแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
3.4 แผนการปฏิ รูป ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ การอํ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒) เพื่อให้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยเสมอภาค และได้รับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิที่มีมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ๓) เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือ
จําเลยได้รับการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับการดําเนินการตาม
มาตรการอื่นแทนการถูกควบคุมตัว จําคุก กักขัง ๔) เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรม โดยจําเลยได้รับ
การกําหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทําผิด และมีการกระทําผิดซ้ําลดลง ๕) เพื่อให้ระบบ
สอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมเป็นที่
เชื่อมั่นของประชาชน ไม่มีคดีขาดอายุความ และปราศจากการถูกแทรกแซง ๖) เพื่อให้ระบบนิติวิทยาศาสตร์
มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่น่าเชื่อถือและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความเป็นอิสระ ๗) เพื่อให้หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ๘) เพื่ อให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการแข่งขั นเพิ่ ม ขึ้น สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิ ลป์ ไม่มี กรอบ
แนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
3.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ 1) ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ๒)กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม ๓) ปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบัน
บริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตามหลัก PDCA และที่มีบทบาทสําคัญต่อการขับเคลื่อน ประเด็นการปฏิรูป
ด้านความสามารถในการแข่งขัน กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คือ 1. การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ 1) ประเด็นปฏิรูปที่ 8 อุตสาหกรรม
การศึ กษา (ตั วชี้ วั ด : 1. ผลผลิ ตเป็ น มู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ อ แรงงานในอุ ต สาหกรรมการศึ ก ษา 2. จํ า นวนบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมการศึกษา 3. มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการศึกษา) 2) ประเด็นปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนุน) (ตัวชี้วัด : จํานวนหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีวศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม) 3)
ประเด็นปฏิรูปที่ 11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ –อุดมศึกษา (สนับสนุน) (ตัวชี้วัด : 1. จํานวนหลักสูตรการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม 2. ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม) 2. การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมี
ส่วนร่วม หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสร้าง
แรงงานคุ ณ ภาพ (Super Worker) และเชื่ อ มโยงแรงงานสู่ ต ลาดอย่ า งครบวงจร (ตั ว ชี้ วั ด : 1. มี ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาที่สร้างแรงงานตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
3.6 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษา
และฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2)
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ 3) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการ
พัฒนา ที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4) มีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ไม่มีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
3.7 แผนการปฏิรูป ประเทศด้านสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้มีระบบบริการปฐมภูมิที่ มี
ความครอบคลุ ม ตอบสนองความจําเป็น รวมถึงการปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ มีค วามยั่ งยืน พอเพียง
มีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรม ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอที่จะดูแลตนเองจากความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้ ๒) เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการ
ระบบสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข ให้ มี ประสิ ทธิภาพ เป็ นธรรม ครอบคลุ ม ปลอดภั ย สํ าหรับประชาชนในทุ กพื้ นที่
ทุกระดับ ๓) เพื่อให้ระบบสุขภาพไทยมีเอกภาค มีการบูรณาการงานด้านสุขภาพของทุกหน่วยงาน มีการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ เพื่อบริหารระบบสุขภาพให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ทรัพยากรอันจํากัด กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(ตัวชี้วัดอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี)
3.8 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการดําเนินงานด้านนี้ไม่
ระบุวัตถุประสงค์ แต่ระบุเป้าหมายรวม คือ 1) “การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทําหน้าที่
ของสื่ อ บนความรั บ ผิ ด ชอบกั บ การกํ า กั บ ที่ มี ค วามชอบธรรม และการใช้ พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ างมี
จรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการ
สื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย” 2) สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้
แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน (ตัวชี้วัด : หลักสูตร
ด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี ๒๕๖๒)
3.9 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อนําไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่
แบ่งแยก โดยการให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับคนทุกกลุ่ม การ
เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยการพัฒนาความรู้และปัญญาในการแก้ปัญ หาและใช้ศักยภาพในพื้นที่แก่คนและ
องค์กรฐานราก (ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่น) และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ผ่านการเสริมสร้าง
พลังแห่งการช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ของคนในสังคมเพื่อนําไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพในที่สุด กรอบแนวทาง
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยได้ให้ ค วามสําคัญ กับการสร้างพลังจิตอาสาเพื่อสร้าง
จิตสํานึกส่วนรวมของประชาชนผ่านการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม การสร้างพลังแผ่นดินเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุก
วัยผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ตัวชี้วัด : 1) พื้นที่การเรียนรู้ใน
ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีชีวิต และกระจายตัวอยู่ในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย 2) ประชาชนมีความรู้ในการ
บริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์ และสื่อออนไลน์ได้รับการเฝ้าระวังให้มีเนื้อหาสาระที่ปลอดภัยมากขึ้น
3.๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน แผนการดําเนินงานด้านนี้ไม่ระบุวัตถุประสงค์ แต่ระบุผลที่
พึงประสงค์ไว้ ดังนี้ 1) กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้น ภายใต้กลไกตลาดที่เหมาะสม 2)
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พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม 3) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ
ประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) มีกลไกการมี
ส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชุมชนเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิต 5) มีกลไกเพื่อยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการพลังงาน และเกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการ
พลังงานของรัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 6) มีข้อมูลและรายงานสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และสื่อสารด้าน
พลังงานเพียงพอที่จะสนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเพื่อสนับสนุนการ
เติ บ โตของพลั ง งานทางเลื อ ก รวมทั้ ง เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ ประชาชน
กรอบแนวทางสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 13
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (ตัวชี้วัดสามารถประหยัด
พลังงานได้ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ Ktoe เมื่อจบโครงการ (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕))
3.1๑ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ านการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ชอบ มี
วัตถุประสงค์ 1) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มี
กฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระทําความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 2) ให้มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
บุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง ๓) ให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ๔) ยกระดับการบังคับ
ใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่า
ประพฤติมิชอบหรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ๕) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง
เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตาม
นําทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทําผิดทั้ งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณี ที่ยังไม่ มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม ๖) ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คือ 1) ประเด็นด้านการป้องปราม (1) โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ให้มีมาตรการควบคุม
กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการที่ดี
อย่างแท้จริง (ตัวชี้วัด: หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ ทั้ ง ๕ มิ ติ 2) ประเด็ น ด้ า นการ
ปราบปราม (๑) โดยมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย
มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด (ตัวชี้วัด: มีการบังคับใช้การดําเนินการทางจริยธรรมและวินัยที่เป็น
มาตรฐานและมีประสิทธิผลกับเจ้าพนักงานของรัฐทุกคน)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้
คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
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พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและบําเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย ยุ ท ธศาสตร์ 8 ด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้ การดําเนินงานของสถาบันฯ ไม่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จํานวน
5 ยุ ทธศาสตร์ ได้ แก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างความเป็ น ธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ํ าในสั งคม ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
การสร้ า งความเข้ ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิต
สําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันทาง
สังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เป้ าหมายที่ 2 คนในสั งคมไทยทุ กช่ วงวั ยมี ทั ก ษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น เป้ าหมายที่ 3 คนไทยมี
การศึก ษาที่ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากลและมี ความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง เป้าหมายที่ 4
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และเป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุก
ภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 5) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ
ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุด 2) เพื่อให้คนไทยทุกคน
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มี
กรอบแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้ มแข็ งทางเศรษฐกิ จและแข่ งขันได้ อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 2) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 3) เพื่อสนับสนุนการกระจาย
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเมือง การคลัง
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีกรอบ
แนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) สร้างความมั่นคงด้านน้ํา
ของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลด
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มลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ ไม่มีกรอบแนวทาง
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 2) เพื่อสร้างความพร้อมและผนึก
กําลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 3) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
ความมั่ น คงกั บ มิ ต รประเทศในการสนั บ สนุ น การรั ก ษาความสงบสุ ข และผลประโยชน์ ข องชาติ 4) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คื อ เป้ าหมายที่ 1 ปกป้ อ งและเชิด ชูส ถาบั น พระมหากษั ต ริย์ให้ เป็ น สถาบั น หลัก ของประเทศ เป้ าหมายที่ 3
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 2) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้าน
ความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 3) เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
4) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
แก่ประชาชน กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 3
เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น เป้าหมายที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู้มิได้กระทําความผิด โดยมี
ความสอดคล้องกับแนวทางการพั ฒ นาได้แก่ 1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณ ภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกํากับ ดูแล การประกอบกิจการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 3) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็น
ธรรมและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง
และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 4) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านน้ําประปาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ําสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
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กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ําประปาในภาพรวมของประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีกรอบแนว
ทางการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุทธศาสตร์ 8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของ
สาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 2) เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงและนําเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อบูรณา
การระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
กรอบแนวทางสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิ ตพัฒ นศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความ
เข้ ม แข็ งด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ เป้ าหมายที่ 2 เพิ่ ม ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาได้แก่ 1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม โดย ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
เพื่ อ ผู้ พิ ก าร โดยอาศั ย การดํ าเนิ น งานอย่ างเป็ น เครือ ข่ ายระหว่างสถาบั น การศึ กษา สถาบั น การวิจั ย ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม โดยเร่งการผลิ ตบุคลากรสายวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่ มีคุ ณ ภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM ด้วยการสร้างสิ่งจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเพิ่ม
จํานวนผู้สําเร็จการศึ กษา เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ พั ฒ นาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี เข้าใจตลาดและรูปแบบการทําธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้า
ใจความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อกระจายความ
เจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่สําหรับคนทุกกลุ่ม 3) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 4) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขั น และการพั ฒ นาในพื้ น ที่ อ ย่ างยั่ งยื น สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนศิ ลป์ ไม่ มี กรอบแนวทางการดํ าเนิ น งานที่
เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์นี้
ยุท ธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมื อระหว่างประเทศเพื่ อการพั ฒ นา มีวัตถุป ระสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่ อใช้
ประโยชน์จากจุดเด่นของทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ทําให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 2) เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการ
ลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 3) เพื่อ
เพิ่ ม บทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม บทบาทหน้ าที่ สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมื อต่างๆ
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาภายใต้ ก รอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) กรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คือ เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาได้แก่ 1) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 2) บูรณาการภารกิจด้าน
ความร่ วมมื อ ระหว่า งประเทศและด้ านการต่ างประเทศ โดยการปรั บ กลไกภายในประเทศให้ ส นั บ สนุ น การ
ดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้านและทุกระดับอย่างมีบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานไทยถึงเป้าหมายและการกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประทศ
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5. กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน”
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ
20 ปี จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์
และ สื บ ทอดวั ฒ นธรรม มี กรอบแนวทางสําคัญ ที่ เกี่ยวข้องการดําเนิ นงานของสถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ คื อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดําเนินงานตามพระราชดําริ และส่งเสริมการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขึ้นทะเบียน
ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มีกรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลสําคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปิน เพื่อการสร้างงาน และสร้างรายได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก มีกรอบ
แนวทางสําคัญ ที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณ ฑิตพั ฒ นศิลป์ คือ เชื่อมโยงและพัฒ นาความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ผลิตสื่อเผยแพร่ และส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา ศิ ลปะและวัฒ นธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ วัฒ นธรรมและนํ าความเป็นไทยสู่สากล
โดยดําเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒ นธรรมของประเทศไทยในเวที อาเซียน และ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มีกรอบแนวทางสําคัญ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งการดํ าเนิ น งานของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ คื อ เสริ มสร้างค่ านิ ยมหลั กของคนไทย ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็ก และเยาวชน ส่งเสริม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และ
สร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม มีกรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการบริการ
การเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒ นธรรม ให้ แ ก่ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ วไป ส่งเสริมการวิจัยและพั ฒ นาทางด้านศาสนา ศิล ปะ และ
วัฒนธรรม รวมถึงการจัดการความรู้ และการนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคมในมิติวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม มีกรอบแนวทางสําคัญ
ที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพ และบูรณาการ การดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
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6. นโยบายรัฐบาล
จากคํ าแถลงนโยบาลรัฐบาล โดยการนําของพลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่ อสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการบริหารประเทศ 11 ข้อ ดังนี้
6.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณี การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
6.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ประการแรก รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซี ยนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ ไขปัญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขต
แดน โดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล ประการต่อมา คือ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
รวมทั้งเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ ประการที่
สาม คือ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคและนานาชาติ
โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลกให้สามารถดําเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้และประการที่สี่ คือ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบาย
องค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
6.3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะดําเนินการ สรุปได้ ดังนี้
- จะเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี ร ายได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน รวมทั้ ง สตรี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย
- ป้ องกันและแก้ไขปัญ หาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญ หาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ กรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทาน
- พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
- เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุเพื่ อส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
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- เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
- แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน
6.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาชาติ
รัฐบาลจึงมีแนวทางในเรื่องนี้ สรุปได้ดังนี้
- จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รูป การศึ ก ษาและการเรีย นรู้ โดยให้ ค วามสํ าคั ญ ทั้ งการศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทย
- มุ่งปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยและพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
- อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
- สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
- ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
6.5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนา เสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางสําคัญสรุปได้ ดังนี้
- วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจัดระบบกลไกที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชน
- เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต
- ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดขี องเยาวชน
- ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญโดยให้มีกฎหมายที่รัดกุม
- พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งด้านบุคลากร
เทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ
6.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไม่ สงบทางการเมื องที่ ดําเนิ นมาก่อ นหน้ ามี รัฐ บาลนี้ มี ผลให้ เศรษฐกิ จชะลอตัวลงอย่ างมาก
แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตาม
ศั ก ยภาพ นอกจากนั้ น ระบบเศรษฐกิ จ ของไทยยั งมี จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ซึ่ งเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที

๒๑

ระยะต่อไปที่ ต้องแก้ ไขปัญ หาพื้ นฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาวที่ ต้องวางรากฐานเพื่ อความเจริญ เติ บโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ
- ในระยะเร่งด่วน คือ เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีนี้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
- สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทําไว้
- กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและนําโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
- ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ
- ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
- ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยวิธีการหลากหลาย อาทิ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ
- ประสานนโยบายการเงิน และการคลั งให้ ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อ ที่ จ ะสนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
- แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้าง และท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
6.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมี ผลใช้ บังคั บตั้งแต่ ปี 2558 จะเกิดประโยชน์ แ ก่
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อม
ทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการค้า
การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศ
ไทย ในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชน
อาเซียน รัฐบาลจึงมีแนวทางในด้านนี้ อาทิ
- เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
- เร่งพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายในอนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าค
อาเซียน
- ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ
6.8 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย พั ฒ นา
และนวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปสู่การผลิต และ
บริการที่ทันสมัย โดยมีแนวทางที่สําคัญ อาทิ
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- เร่ ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
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- ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด
- ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒ นาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญ ญาที่สําคัญ ในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิ ชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม
6.9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ อาทิ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืชและแร่
ธาตุถูกทําลาย หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิ ชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญ หาภาวะมลพิ ษ
โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สําคัญซึ่งสรุปไว้ในที่นี้ อาทิ
- เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ให้
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
- บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
6.10 การส่ ง เสริม การบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และการป้ อ งกั น ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณและอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายด้านนี้ ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานโดยสาระสําคัญ อาทิ
- ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
- กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและ
สะดวกและเน้นปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวัน
เป็นสําคัญ
- ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกและพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และมีระบบบูรณาการ
- เสริมสร้างระบบคุณ ธรรมในการแต่งตั้ งและโยกย้ ายบุ คลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกั น
การแทรกแซงจากนั ก การเมื อ งและส่ งเสริม ให้ มี ก ารนํ าระบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรมมาใช้ ในการบริ ห ารงานบุ ค คล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
- ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
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6.11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสั งคมที่ อ ารยะการยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ มี ก ฎหมายเป็ น ใหญ่ ไม่ ใช่ ตั ว บุ ค คลหรื อ อํ าเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสําคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย
หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุ ษ ยชน ทั้ งต้ องมี กระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีม าตรฐานตามหลั กสากลทั นสมั ยและเป็ นธรรมด้ วย
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว
โดยมีแนวทางต่างๆ อาทิ
- ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่งปรับ ปรุงประมวลกฎหมายหลั ก ของประเทศและกฎหมายอื่ น ๆ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาและบริหารราชการแผ่นดินมากที่สุด
- เพิ่ มศั กยภาพหน่ วยงานที่ มี ห น้ าที่ ให้ ค วามเห็ นทางกฎหมายและจั ดทํ ากฎหมายให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้
- จัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
- นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้ รวดเร็ว เกิ ดความเป็ น ธรรมและมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกั นสามารถใช้ติดตามผล และนํ าไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
7. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
ไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถ
รับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
ทั้งนี้ ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็นลําดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
“ประเทศไทย 1.0” การดํารงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน
เป็นต้น “ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น
การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น “ประเทศ
ไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออก
เหล็ กกล้ า รถยนต์ กลั่ นน้ํ ามั น แยกก๊าซธรรมชาติ ปู นซีเมนต์ เป็ นต้ น ประเทศไทยในยุ ค 1.0 2.0 และ 3.0
รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างประเทศเพราะ
ประเทศไทย 3.0 ที่ เราเป็ นกันมาตลอดจนถึงทุ กวันนี้มันทําให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ ปานกลางเท่ านั้น ไม่
สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้ซักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ. 2500 - 2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโต
อย่างมากถึงระดับ 7 – 8 % ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง
3 – 4 % ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ําด้านรายได้และความไม่สมดุลในการ
พัฒนา ซึ่งทําให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก
ประเทศไทย 3.0 ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี้ จึงเป็นเหตุให้นําไปสู่ยุคที่สี่ เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0”
กําหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) ประเทศและประชากร
มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนาภายใน 5 - 6 ปีนี้คล้ายๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่
ชั ด เจนของประเทศที่ พั ฒ นา เช่ น สหรัฐอเมริ ก า “A Nation of Makers” อั งกฤษ “Design of Innovation”
อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy”
ลักษณะของประเทศไทย 4.0 จึงเป็นความมุ่ งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
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เปลี่ ยนจากการผลิ ต สิ น ค้า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิน ค้ าเชิ ง “นวั ตกรรม” เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อนประเทศด้ วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการที่มีลักษณะสําคัญ
คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลีย่ น
จาก Traditional SMEs หรื อ SMEs ที่ มี อ ยู่ แ ละรั ฐ ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อยู่ ต ลอดเวลาไปสู่ ก ารเป็ น Smart
Enterprises และ Startups บริษั ทเกิ ดใหม่ ที่ มี ศักยภาพสู งเปลี่ ยนจาก Traditional Services ซึ่ งมี การสร้าง มู ลค่ า
ค่อนข้างต่ํา ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่างๆ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้ว ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 5. กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒ นธรรมและบริการที่ มีมูล ค่าสู ง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
โดยสรุปองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ประเทศไทย 4.0 ได้แก่
- เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้นเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ํารวย
- เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มี ภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่การเป็น
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
- เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ํา สู่ High Value Services
- เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เป้าหมายที่ได้
จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มี
รายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการนําเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้
ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการศึกษาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 หากพิจารณาย้อนให้เห็นพัฒนาการทาง
การศึกษาเพื่อให้เข้าใจการศึกษา 4.0 จะพบว่าการศึกษาไทยมีลําดับขั้นตอนที่ผ่านมา ดังนี้
- การศึก ษา 1.0 คื อ การจั ดการศึ กษาที่ ก ารสอนแบบครูเป็ น ผู้ ให้ นั กเรีย นเป็ น ผู้ รับ เน้ น การ
ท่องจําตําราและทําแบบฝึกหัดตามตํารา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
(ถือเป็นยุคที่เรียนรู้จากครูอาจารย์)
- การศึกษา 2.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแห่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งเรียนรู้
ของผู้เรียน (ถือเป็นยุคที่ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง)
- การศึกษา 3.0 คือ การจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่
โดยการใช้ก ระบวนการทางปั ญ ญา (กระบวนการคิ ด ) กระบวนการทางสั งคม (กระบวนการกลุ่ ม ) ให้ ผู้ เรีย น
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ปฏิสัม พันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้)
- การศึ ก ษา 4.0 คื อ การจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู้ เรี ย นที่ เปลี่ ย นไป
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ (ยุคนี้จึงเป็นยุคที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมเองได้)
เส้น ทางสู่การศึก ษาไทย 4.0 เพื่ อให้ก้าวไปสู่การศึก ษาไทย 4.0 กระทรวงศึก ษาธิการได้จัดส่ งเสริม
สนับสนุนโครงการสําคัญ ได้แก่ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและส่งเสริมผู้
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขา การจัดการ
เรียน การสอน STEM ศึกษา และความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ”
8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ ทั้ งทางร่างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและ
วั ฒ นธรรมที่ ดี งามในการดํ ารงชี วิต สามารถอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข การจั ด การศึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต สํ า หรั บ ปวงชน โดยยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองได้ การจัดการศึกษาสามารถดํ าเนิ นการได้ อย่างกว้างขวางและ
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ งการจั ด ระบบโครงสร้ างและกระบวนการจั ด การศึ ก ษา ส่ งผลให้ เกิ ด การปฏิ รู ป
การศึกษาทั้งระบบและมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึกษาจัดตั้งเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการและนโยบาย
การจัดการการศึกษา แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอํานาจและให้มีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา
9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
“คนไทยทุ กคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณ ภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง 4 ประการ
(เป็นคนดี มีวินัย เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพของสังคมประเทศและของโลก) มีทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้
ตามความถนัดความสนใจ) และดํารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัว
และดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
แนวทางการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการ
การบริหารและการจัดการ
(1) การกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษาเพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว ในการบริหารจัดการ
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การกํากับและการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี ความรู้
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ความสามารถ และการแบ่งบทบาทอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ
(2) สถานศึกษาที่มีสถานะเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ จะมีอิสระและความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ ดังนี้
- การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษา เป็นอํานาจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
สถานศึกษา (Owner) หากกรรมการสถานศึกษาไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ
- การสรรหาและคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เป็ น อํ า นาจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหากผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายกรรมการสถานศึกษาต้องรับผิดชอบ
- การสรรหาและคั ด เลื อ กครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น อํ านาจของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา หากครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไม่ ส ามารถดํ า เนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบ
(3) สถานศึกษามีหน้าที่รวบรวมบันทึกข้อมูล และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาที่บูรณา
การและเชื่ อ มโยงกั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ผ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมทั้งการ
ติ ดตามประเมิ น ผล การกํ าหนดนโยบายและแผน การกํากับ การจั ดการศึ กษาและการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ของ
หน่วยงานส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งฝ่ายผู้จัดการศึกษาและ
ผู้รับบริการการศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการส่งเสริมการทํางานของกลไกตลาดให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้แก่พลเมืองทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน
และผู้ที่อยู่ในวัยกําลังแรงงาน
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1) สถาบันผลิตครูต้องผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูตามมาตรฐานหลักสูตร
2) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ที่กําหนด เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพและความสามารถตรงตามความต้องการและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
3) การสรรหาคัดเลือกและบรรจุครูใหม่ ให้เปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานของรัฐ ด้วยระบบ
สัญญาจ้างและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิประโยชน์ไม่ต่ํากว่าการเป็นข้าราชการ
4) การดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสรรหาและคัดเลือก
โดยกรรมการสถานศึ ก ษา ซึ่ งมี วาระการดํ ารงตํ าแหน่ งไม่ เกิ น 4 ปี และมี สิ ท ธิได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา หากได้รับการคัดเลือก หากพ้นวาระการดํารงตําแหน่งหรือมิได้อยู่ในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้
กลับมาเป็นครูผู้สอนเช่นเดิม
5) ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสามารถทดสอบวัดและประเมินทักษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อยกระดับสมรรถนะของวิชาชีพครูให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น
6) เงินเดือน ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
ตามผลงานและความสามารถและมีระบบสัญญาจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการได้รับ ซึ่ง
มิได้ขึ้นอยู่กับบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เพื่อให้สามารถเลือกครูที่เก่งเข้ามาสอน หรือเลือกผู้บริหารที่มี
ความสามารถเข้ามาบริหารระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
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7) ปรับระบบการจัดสรรเงินจากเดิมที่จัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษาไปสู่ด้านอุปสงค์ หรือ
ตัวผู้เรียน เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือทางการเงินในการกํากับบทบาท ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือ
ทางการเงินผ่านด้านอุปทาน
8) ให้สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่ น ที่ ให้ กั บ ผู้ เรีย น ซึ่ งเกิ น กว่าคุณ ภาพและมาตรฐานขั้น ต่ําที่ รัฐ กําหนด เพื่ อให้ ผู้ เรีย น
(ผู้ปกครอง) มีส่วนร่วมระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit Principle)
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ
๑) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๒) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษา
๕) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การจั ดการศึ กษาเพื่ อความมั่ นคงของสั งคมและประเทศชาติ มี วั ตถุ ประสงค์ ดั งนี้
๑) เพื่ อเสริ มสร้ างความมั ่น คงของสถาบัน หลัก ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม
ปลอดภัย และสมานฉันท์ ๓) เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้ง การยอมรับและ
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ๔) เพื่อเสริม สร้างความมั่น คงในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล)
และส่งเสริมกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ ความต้องการของชุมชนและพื้นที่ ๕) เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก โรคอุบัติใหม่ และภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น มีกรอบแนวทาง
สําคัญที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป้าหมายที่ 2) คนทุกช่วง
วัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.๒) ยกระดับ คุณ ภาพและส่ง เสริม โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1) สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกระบบ การศึกษาให้กับผู้เรียนในพื้นที่ 3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนั บ สนุ น การ
จั ด การศึ กษาและการให้ ความรู้ สํ าหรั บคนทุ กช่ วงวั ย จํ าแนกตามระดั บและประเภทการศึ กษา ๕) ส่ งเสริ มให้
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่สําคัญจําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ๒) เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยทํางาน และเพิ่มผลิตภาพของกําลังแรงงาน ๓) เพื่อ
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พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงและผู้มีความสามารถพิเศษหรือความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในภาคการศึกษา การ
วิจัย การผลิตและการพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ๔) เพื่อปรับทิศทางการผลิตผู้สําเร็จการศึกษา
และบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ๕) เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และม ูล ค ่า เพิ่ม ทางเศรษฐกิจ ตามทิศ ทางยุท ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการพั ฒ นาประเทศสู่ป ระเทศไทย ๔.๐
6) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่า ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
ประเทศ มี ก รอบแนวทางสํ า คั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งการดํ า เนิ น งานของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ คื อ เป้ า หมายที่
1) กํา ลัง คนมีทั ก ษะที่สํา คัญ จํา เป็น และมีส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการของตลาดงานและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ เป้าหมายที่ ๒) สถาบัน การศึ ก ษาและหน่ว ยงานที ่จัด การศึก ษาผลิต
บัณ ฑิ ต ที่มีค วามเชี่ ย วชาญ และเป็น เลิศ เฉพาะด้า น เป้าหมายที่ ๓) การวิจัย และพัฒ นาเพื่ อ สร้ างองค์ค วามรู้
และนวัต กรรมที่ส ร้า งผลผลิต และ มูล ค่า เพิ่ม ทางเศรษฐกิจ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นา
๓.1) ผลิ ตและพั ฒ นากํ าลั งคนให้ มี ส มรรถนะในสาขาที่ ตรงตามความต้ องการของตลาดงานและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แ ก่ ๖) ส่ง เสริม พัฒ นาระบบการแนะแนวในสถานศึก ษา เพื ่ อ สร้า ง
ทางเลือ กใน การตัด สิน ใจศึก ษาด้า นอาชีพ และประกอบอาชีพ ในสาขาที ่ต นถนัด และสนใจ ๗) เพิ ่ม
ประสิท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษเพื ่อ ยกระดับ ทัก ษะการใช้ ภาษาอัง กฤษของผู ้ เ รีย น
แนวทางการพัฒนา ๓.2) ส่ง เสริม การผลิต และพัฒ นากํา ลัง คนที่มี ค วามเชี่ย วชาญและเป็น เลิศ เฉพาะด้า น
ได้ แ ก่ ๑) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากําลังคนตามความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล ๗) พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบ
คุณ วุฒิ แ ห่ งชาติ (NQF) มาตรฐานอาชี พ /วิชาชี พ ที่ ส อดคล้อ งกั บ ตลาดงานและยุ ท ธศาสตร์ป ระเทศไทย ๔.๐
แนวทางการพัฒ นา ๓.3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ๓) ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้าน
การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ ๑) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 2) เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ ระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย และกลุ่มผู้เรียนปกติและผู้ที่มี ความต้องการจําเป็นพิเศษ 3) เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ๔) เพื่อผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภท
การศึกษาให้เป็นครูที่มี คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ ๒๑ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ มีกรอบแนวทาง
สําคัญที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ เป้าหมายที่ 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ เป้าหมายที่ 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ ๑) เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกรูปแบบและช่อง
ทางการเรียนรู้ ๒) เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาใน รูปแบบที่
เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทัดเทียมกัน ๓) เพื่อให้มี
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ระบบฐานข้ อ มู ล กลางรายบุ ค คลทุ ก ช่ ว งวั ย ที่ เชื่ อ มโยงกั น ได้ และสามารถ แลกเปลี่ ย นฐานข้ อ มู ล ระหว่ า ง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔) เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ระบบเดียวกัน ทั้งประเทศ สามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล มีกรอบแนวทางสําคัญ ที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓.๓ พั ฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้ าถึงได้ ๓.๓) พั ฒนาฐานข้ อมู ลด้านการศึก ษาที่ มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อสร้างจิตสํานึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยทุกช่วงวัยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถดํารงชีวิต
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
สร้ างเสริม คุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม 4) เพื่ อ สร้า งความตระหนั ก และสร้ างเสริ ม ศั ก ยภาพให้
ประชาชนในการนําองค์ความรู้ ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการ
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ มีกรอบแนวทางสําคัญที่เกี่ยวข้องการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ
เป้าหมายที่ 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพั ฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 2) เพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิท ธิภาพและ ประสิท ธิผล ส่งผลต่อคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษาที่ จัดให้กับผู้เรียนทุ กระดับและประเภท
การศึกษา ๓) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและความรับผิดชอบร่วมกัน 4) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
การส่งเสริมประสิทธิภาพ การดําเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 5) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่แสดง ความรับผิดรับชอบต่อผู้เรียน (Accountability) และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาประเทศ โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการส่งเสริมและ
กํากับติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา และการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ 6) เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ การศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle)
ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ๗) เพื่อให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิ บัติงานได้ตรงกับ ความรู้ ความสามารถมีค วามก้ าวหน้าในวิชาชีพ มี กรอบแนวทางสํ าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้องการ
ดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ เป้าหมายที่ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ๓.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ ๔) ส่งเสริมการนํา
ผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษา
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10. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญา
ธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ
โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่ างยั่งยื น สามารถพึ่ งตนเองและพึ่ งกั น เองได้ แ ละสามารถแข่ งขั น ได้ ในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
อุ ด มการณ์ แ ละหลั ก การ ในการจั ด การศึ ก ษาดั งกล่ าว สภาการศึ ก ษาได้ กํ า หนดมาตรฐานและตั ว บ่ งชี้ ไว้ 3
มาตรฐานและ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุ ณลั กษณะของคนไทยที่ พึ งประสงค์ ทั้ งในฐานะพลเมื องและพลโลก คนไทยเป็ นคนเก่ งคนดี
และมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
ตัวบ่งชี้
1.1) กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ์
1.1.1 คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
1.2) ความรู้และทักษะที่จําเป็นและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.2.1 คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
1.2.2 คนไทยมีงานทําและนําความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
1.3) ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.3.1 คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลกรวมทั้งมีความสามารถในการ
ใช้แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
1.3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.4) ทักษะทางสังคม
1.4.1 คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถ
ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
1.4.2 คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
1.5) คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
1.5.1 คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต
1.5.2 คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นคนไทย
มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทยและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัคร
เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก

๓๑

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญและการบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการและมีความสุขในการเรียนรู้ ครู คณาจารย์ รู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรีย นรู้ จั ด หาและพั ฒ นาแหล่ งการเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลายและพั ฒ นาความคิ ด ของผู้ เรีย นอย่ างเป็ น ระบบ และ
สร้างสรรค์ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญขึ้นอยู่กับ 1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน และ 2. ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้
2.1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1.1 มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2.1.2 ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง
2.1.3 องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคาร สถานที่มี
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
2.1.4 มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.2) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.2.1 ผู้ บ ริห าร ครู คณาจารย์และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ได้รับ การพั ฒ นาอย่างเป็ น ระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ทํางาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงาน และอัตราความผิดทางวินัยลดลง
2.2.3 มี แ นวโน้ มในการรวมตัวจัดตั้งองค์ก รอิ สระเพื่ อสร้างเกณฑ์ ม าตรฐานเฉพาะกลุ่ม และ
ติดตาม การดํ าเนิ นงานของบุ คลากรและสถานศึ กษา และติดตามการดําเนิ นงานของบุ คลากรและสถานศึ กษา
ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลายหลาย
2.3) มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.3.1 องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
2.3.2 ผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ่ ม มี ค วามพึ งพอใจต่ อ การจั ด บริ ก ารทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2.3.3 มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่ง
การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรีย นรู้ ความรู้ นวัต กรรม สื่ อ และเทคโนโลยี เป็ น ปั จ จัยสํ าคั ญ ของการพั ฒ นาสู่ สังคมแห่ งความรู้
การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมจะนํามาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ
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ตัวบ่งชี้
3.1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้
3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจัด
ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนและให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนในชุมชน
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1.2 ชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุขและมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3.2) การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
3.2.1 ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหาและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
3.2.2 ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ภูมิปัญญา
และอื่นๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้คนไทย
สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
3.2.3 ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ
3.3) การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
3.3.1 ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ
อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้าง
พื้ น ฐานที่ ดี ในวั ยเด็ ก ปลูก ฝั งความเป็ น สมาชิ ก ที่ ดีข องสั งคมตั้ งแต่ วัยการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถเพื่ อตอบสนองความต้ องการของผู้ เรียนและสามารถตรวจสอบได้ อย่างมั่ น ใจว่าการศึ กษาเป็ น
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและ
พึ่งกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา
3) มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕61
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติ เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต สาธารณะ และมี จิ ต สํ า นึ ก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามสํ าเร็จ ในการดํ าเนิ น การตามนโยบายของหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หรื อ หน่ วยงานที่ กํ ากั บ ดู แ ลสถานศึ ก ษา
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมื อกั บ สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจาํ นวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางานตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภณ
ั ฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หน่วยงาน
ต้น สั งกั ดหรือหน่ วยงานที่ กํ ากั บ ดู แ ลสถานศึก ษามอบหมาย โดยความร่วมมื อ ของผู้ บ ริห าร ครู บุ ค ลากรทาง
การศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนั บสนุนจากผู้ปกครอง ชุม ชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐาน 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ ร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
แก่สังคม ศิลปวัฒ นธรรมและความเป็ นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ ของประเภท
สถาบัน มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
(๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ
(๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ ของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี การบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งในและ ต่างประเทศ และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนําไปสู่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสู่การสืบสาน การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของ การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้
เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในความเป็ น ไทย หรื อ การสร้ างโอกาสและมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีห ลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒ นาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
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ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
(๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
11. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : National Qualifications Framework (Thailand (NQF))
กลไกที่สําคัญ อย่างหนึ่งในการพัฒ นากําลังคนสู่มาตรฐานสากล คือ การพัฒ นากรอบคุณ วุฒิ แห่งชาติ
National Qualifications Framework (Thailand (NQF)) โดยใช้ระบบคุณ วุฒิ เป็นองค์ประกอบสําคัญ ในการ
ประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิด
สําคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็นถึงเส้นทางการเรียนรู้และ
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนและยังเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิอีกด้วย จึงมีการ
กําหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้น โดยมีสาระสําคัญ ดังภาพ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : National Qualifications
Framework (Thailand (NQF))
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
TQF.for H.Ed

กรอบคุณวุฒิระดับชาติ

ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ
ในแต่ระดับคุณวุฒิ (มคอ.๑)
การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หรือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (กรณียังไม่มี มคอ.1)
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี)

ระดับสถาบัน
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : National Qualifications
Framework (Thailand (NQF))

กรอบคุณวุฒิระดับชาติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
TQF.for V.ED
กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาแต่ละระดับ (๔ ระดับ)
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับ..... สาขาวิชา..... (คอศ.๑)

สอศ.

หลักสูตร (ฐานสมรรถนะ)
ระดับ..... สาขาวิชา..... (คอศ.๒)

ระดับสถาบัน

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

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
TQF.for Basic Education

กรอบคุณวุฒริ ะดับชาติ
สพฐ.

การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ ปฐมวัย ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
กรอบคุณวุฒิกับรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ปฐมวัน ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ประถม
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ระดับสถานศึกษา

12. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education, TQF : HEd)
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุ ดมศึ กษา และเพื่ อ เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุฒิ แ ละสาขา/
สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันใน
การผลิตบัณ ฑิ ตได้อย่างมีคุณ ภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับและ
ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ ดํ า เนิ น การโครงการจั ด ทํ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการนํานโยบาย ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติในส่วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้น (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพ
บัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้าใจ
ได้ ต รงกั น และเชื่ อ มั่ น ถึ งผลการเรีย นรู้ที่ บั ณ ฑิ ต ได้ รับ การพั ฒ นาว่ามี ม าตรฐานที่ ส ามารถเที ยบเคี ยงกั น ได้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
1. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.1 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กํ าหนดใน พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห่ งชาติ ฯ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
1.3 มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเข้าไว้
ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน
1.4 เป็ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า งความเข้ า ใจและความมั่ น ใจในกลุ่ ม ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
1.5 มุ่ งให้ คุ ณ วุฒิ ห รือ ปริญ ญาของสถาบั น ใดๆ ของประเทศไทยเป็ น ที่ ย อมรับ และเที ย บเคี ย งกั น ได้
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 เพื่อเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนําไปเป็น
หลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 เพื่อกําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน โดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ /ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ /
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
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การจัดการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัด
และการประเมินผลนักศึกษา
2.3 เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อบุคคลจะได้มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร่งใสสามารถเทียบเคียง
กับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
2.4 เพื่ อ ช่ ว ยให้ เกิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเป็ น กลไกในการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงสําหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอก
เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
2.5 เพื่ อ เป็ น กรอบของการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการสร้ างความเข้ าใจและความมั่ น ใจในกลุ่ ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้ง
คุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
2.6 เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
ในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและการรับรองคุณ วุฒิ ผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.7 เพื่อให้มีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
2.8 เพื่ อนําไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ มี
ความเข้มแข็ง
3. โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการและความซับซ้อนของการเรียนรู้ที่
คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรก
เข้าหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
3.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น
ในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กําหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Ethics and Moral) หมายถึ ง การพั ฒ นานิ สั ย ในการประพฤติ อ ย่ า งมี
คุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนําเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
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3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and responsibility)
หมายถึ ง ความสามารถในการทํ างานเป็ น กลุ่ม การแสดงถึ งภาวะผู้ นํ า ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคม
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง อาทิ การเต้นรํา ดนตรี
การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกําหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้
ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็น
ที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคน
ในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะและความรู้จะเป็น
การสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่ง
จะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคนแม้ว่าบางสาขา/สาขาวิชา นักศึกษา
จําเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชีและนักกฎหมาย เป็นต้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชา
ที่ เรีย น ซึ่ งต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของความรู้ แ ละทั ก ษะของสาขา/สาขาวิช าที่ เหมาะสมกั บ ระดั บ คุ ณ วุฒิ ไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้นักศึกษา
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่
สําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความ
ชํานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ อาทิ นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความ
ชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเข้า (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มีแนวคิดพื้นฐานว่านักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี พื้ น ฐานความรู้ และทั ก ษะเพี ย งพอที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
ตามที่ได้กําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนบางคน
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อาจมีพื้นความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่า
นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะที่ จํ าเป็ น ทางภาษา ทั ก ษะทางการเรี ย นและพื้ น ฐานทางวิ ช าการเพี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได้สําเร็จ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ มีระดับการจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ ดังนี้
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น
ค่านิยมพื้ นฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติก รรมทางด้ านคุ ณ ธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินั ย
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก เป็นต้น
2) ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และ
ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้น
การปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3) ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง
ข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา และงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจํา และหาแนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปั ญ หาในกลุ่ม ได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ ม
สามารถแสดงออก ซึ่งภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ 3 ปริญญาโท อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่นและเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้นก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญ หาเหล่านั้นตาม
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หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่ม
ในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทํางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2) ด้านความรู้
มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญและนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย
และการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และ
พั ฒ นาแนวคิ ดริเริ่ม และสร้างสรรค์ เพื่ อ ตอบสนองประเด็ น หรือ ปั ญ หาสามารถใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ในการตั ดสิ น ใจใน
สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทาง
วิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญ หาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการ
สําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึง
การใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้
อย่างมีนัยสําคัญ
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจ
ในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญ หาในด้านต่างๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
5. ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิในข้อ 3 จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ
ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงค์แตกต่างกัน หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1. หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชา
อย่างกว้างๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด นักศึกษาควร
ตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับการ
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เข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจะต้อง
พั ฒ นาผู้ เรีย นทั้ งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ความรู้แ ละทั ก ษะที่ จําเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ในวิช าชี พ และพื้ น ฐานความรู้
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีและการวิจัยที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย
2. หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ในระดับที่สูงมากแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความ
ชํานาญทางด้านการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเน้นการค้นคว้าวิจัยที่นําไปสู่
การทําวิทยานิพนธ์ หรืออาจผสมผสานระหว่างการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษารายวิชาและการ
ค้นคว้าอิสระ
6. จํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหน่วยกิตเป็นระบบที่ใช้เพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับในการศึกษา
แต่ละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาต่างกันแม้ใน
ระดับเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ อาทิ ระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี
ขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังและระดับความซับซ้อนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเท่ากันใน
หลักสูตรที่ต่างกัน อาจนําไปสู่คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ เพียงแต่การเรียนในระดับปริญญาโทจะ
เข้มข้นกว่า ระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยู่กับระดับของการเรียนหรือความซับซ้อนของการเรียนมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่เรียน แม้ว่าจะมีการกําหนดหน่วยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไว้ก็ตาม (จํานวนหน่วยกิตและระยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณ วุฒิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร)
7. การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับแสดงถึง
1) ระดับคุณ วุฒิ ได้แก่ อนุปริญ ญา ปริญ ญาตรี ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต ปริญ ญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของการเรียนรู้
2) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) อาทิ สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปะศาสตร์จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า
“ศิลปศาสตร์บัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป
3) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่
เท่ากันสองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือหลายสาขาวิชาร่วมกันเป็นสหวิทยาการ อาทิ
สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อใน
ระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชาสิ่งสําคัญ คือ การกําหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ
ต้องเป็นมาตรฐานสากล ถูกต้องแม่นยํา หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
8. การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์
นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว่ามีความรู้ ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได้กับผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษา หรือประสงค์จะศึกษาควรได้รับการประเมิน เพื่อการเทียบ
โอนความรู้หรือประสบการณ์ที่มีเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่ต้องเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้ว
การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และเรื่องข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
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9. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ มี ร ะดั บ การจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับคุณวุฒิ
1. ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
1) ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้อง
2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3) จากความเข้ าใจที่ ลึ กซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องโดยอาศั ยคํ าแนะนํ าแต่ เพี ยง
เล็กน้อย
4) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่ม
ต่างๆ
5) ในกรณี ข องหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ สิ่ งสํ า คั ญ คื อ ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
6) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งสําคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห์และประเมิน
ความสําคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการ
แสดงออก ซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้
2) สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตน
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ
3) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับ
ข้อจํากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ
ของตนอยู่เสมอ
5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสม่ําเสมอ
2. ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับที่ 4 ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้
1) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา
2) ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการ
หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพและจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดําเนินการวิจัยที่สําคัญ หรือทําโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ
3) ความสามารถในการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติ
ทางวิช าชี พ ในการวิเคราะห์ พั ฒ นาและทดสอบสมมติ ฐ านตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย โดยการเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ
ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพและบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) ศึ กษาค้ น คว้าปั ญ หาทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ ซับ ซ้อ นอย่างสม่ํ าเสมอ สามารถแก้ ไขปั ญ หาอย่ าง
สร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ ที่จําเป็นได้แม้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้นๆ
2) สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3) ติ ด ตามและกระตื อ รือ ร้น ในการสนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น รู้ จั ก ประยุ ก ต์ ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ างมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม อันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งทางค่านิยม
4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นําในการให้โอกาสและ
สนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
10. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ กํ าหนดกรอบแนวทางให้ แ ก่ ค ณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของบัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักศึกษาในระดับคุณวุฒิต่างๆ อย่างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมีลักษณะกว้างๆ และจะต้องแปล
ความหมาย โดยผู้มีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด้วยการทวนสอบ
หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดๆ อาทิ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ
เพื่อยืนยันพิสูจน์ว่า สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นได้มีการดําเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะต้องดําเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นที่เข้าใจ
ตรงกันทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จนั้น คือ ต้องมีการ
ทวนสอบ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจต้องการตรวจสอบด้วยว่าได้มี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้แก่ การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคําตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมิน
หลักสูตร โดยนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอกและการ
รายงานเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต โดยผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต การทวนสอบมาตรฐานบางส่ ว นอาจจะดํ า เนิ น การโดย
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความร่วมมือทางการศึกษา แต่จะมีกระบวนการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ
การจัดการ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนจะต้อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสม่ําเสมอ
11. ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่จําเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านจะต่างกัน การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู้
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จเหล่านี้เป็นที่เข้าใจ
ของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและนําไปใช้ในการเรียนการสอน
ปัจจัยสู่ความสําเร็จที่จําเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้
1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2) การแสวงหาความรู้
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3) การพัฒนาทักษะทางปัญญา
4) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให้คุณ วุฒิ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายกําหนด
13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือสถาบัน
สามารถกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ในการประกันคุณ ภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก
14. ประโยชน์ของการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1) เป็นกรอบที่กําหนดมาตรฐานแต่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยกํากับให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน สามารถนําตัวบ่งชี้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไปใช้ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2) ส่งเสริมให้บุคคลสามารถศึกษาต่อได้ตลอดชีวิต ผู้ที่ทํางานแล้วมีช่องทางเข้าศึกษาต่อและเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ เพิ่มความโปร่งใสและความสะดวกในการการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาให้สามารถสะสม
หน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิตในการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3) คุณวุฒิที่บัณฑิตได้รับมีความโปร่งใสและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่มุ่งหวัง
จากบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เกิดความมั่นใจในมาตรฐานของระบบการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่
บัณฑิตได้รับการอบรมสั่งสอน
4) เพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิ ที่บัณฑิตได้รับเป็นประโยชน์ต่อการเทียบคุณวุฒิ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียงคุณ ภาพของบัณ ฑิตในคุณ วุฒิ เดียวกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศเกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรวิชาการ วิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ
5) ช่ ว ยให้ น านาชาติ เข้ าใจและยอมรั บ ในความมี คุ ณ ภาพและมี ม าตรฐานของการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
13. ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ดําเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสําคัญ
แต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะนําและช่วยออกแบบกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
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สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย
1) ภาษาแม่และภาษาสําคัญของโลก
2) ศิลปะ
3) คณิตศาสตร์
4) การปกครองและหน้าที่พลเมือง
5) เศรษฐศาสตร์
6) วิทยาศาสตร์
7) ภูมิศาสตร์
8) ประวัติศาสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี้จะนํามาสู่การกําหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์สําคัญต่อการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้ อ หาเชิ งสหวิท ยาการ (Interdisciplinary) หรือหั วข้ อสําหรับ ศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริม ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1) ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
2) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Financial,
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
3) ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy)
4) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
5) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
จะเป็นตัวกําหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทํางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่
1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์
1.2 ทํางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
1.3 การสร้างนวัตกรรม
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
2.1 การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล
2.2 การใช้การคิดอย่างเป็นระบบ
2.3 การพิจารณาและการตัดสินใจ
3) การสื่อสารและการร่วมมือ
3.1 สื่อสารอย่างชัดเจน
3.2 การร่วมมือกับผู้อื่น
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อ และเทคโนโลยีม ากมาย ผู้ เรีย นจึงต้ องมี ความสามารถในการแสดงทั กษะการคิ ด อย่ างมี วิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้
1) ความรู้ด้านสารสนเทศ
1.1 การเข้าถึงและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ
1.2 การใช้และการจัดการสารสนเทศ
2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
2.1 การวิเคราะห์สื่อ
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2.2 การผลิตสื่อ
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ
2.4 การแก้ปัญหา
3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะด้านชีวิตและการทํางาน ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสําเร็จ
ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ดังนี้
1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
1.1 ความยืดหยุ่น
1.2 การปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง
2.1 การวิเคราะห์สื่อ
2.2 การผลิตสื่อ
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ
3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
3.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น
3.2 ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย
4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability)
4.1 การวิเคราะห์สื่อ
4.2 การผลิตสื่อ
5) ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ (Responsibility)
5.1 แนะนําผู้อื่นได้
5.2 รับผิดชอบต่อผู้อื่น
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 8C
3R ประกอบด้วย
 Reading การอ่านออก
 (W)Riting การเขียนได้
 (A)Rithemetics การคิดเลข
8C ประกอบด้วย
 Critical Thinking and Problem Solving คิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
 Creativity and Innovation มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 Collaboration, Teamwork and Leadership ทักษะการทํางานเป็นทีม
 Computing and ICT Literacy มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 Cross-cultural Understanding มีทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม
 Communication,Information,and Media Literacy มีทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
 Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
 Compassion ความมีเมตตา วินัยคุณธรรมและจริยธรรม
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ภาพ กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework)
ที่มา: http://www.qlf.or.th/
การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นจําเป็นต้องสร้างระบบส่งเสริม
เพิ่มขึ้นจากทักษะเฉพาะด้านองค์ความรู้ความชํานาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้
นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถที่จําเป็นและหลากหลาย ระบบส่งเสริมให้นักเรียนได้รอบรู้ทักษะการเรียนรู้ที่สําคัญ
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วยกัน 5 ระบบ ดังนี้
1) ระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับ
ผู้เรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่
เป็นจริง การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การทํางานและในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และใช้หลักการวัดประเมินผลที่มี
คุณภาพระดับสูง
2) การประเมินผล โดยสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
สําหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมสําหรับการประเมินผลในชั้นเรียน เน้นการนําประโยชน์ของผลสะท้อนจาก
การปฏิ บั ติข องผู้ เรีย นมาปรับ ปรุงแก้ไขงาน ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อยกระดั บ การทดสอบวัด และประเมิ น ผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ
3) หลักสูตรและการสอน โดยการสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ
ของวิชาแกนหลัก สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน (Competency based) และสร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยี
เป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้แบบสืบค้นและวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
เพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด
4) การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ โดยเน้ น จุ ด มุ่ งหมายสํ า คั ญ เพื่ อ การสร้ างครู ให้ เป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษะความรู้
ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและกําหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและสร้างให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึก เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณและทักษะด้านอื่นๆ ที่สําคัญต่อวิชาชีพ การสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิด
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ขึ้นกับครูเพื่อเป็นตัวแบบ (Model) แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะนําไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณ ภาพ สร้างให้ครูเป็นผู้ที่ มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้ งรูปแบบการเรียน สติปัญ ญา
จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน เหล่านี้ เป็นต้น ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น เพื่อนําไปใช้สา
หรับการกําหนดกลยุท ธ์ท างการสอนและจัดประสบการณ์ ท างการเรียนได้เหมาะสมกับ บริบ ททางการเรียนรู้
สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้
ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้เกิดขึ้น และสร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการ
พัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
5) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โดยการสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจาก
บุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล สนับสนุนทางวิชาชีพ
แก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษาการมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการ
หลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ ปฏิบัติจริงตามบริบท
โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน สร้างโอกาสในการเข้ าถึ งสื่ อเทคโนโลยี เครื่องมื อหรือ แหล่งการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพ ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคลและนําไปสู่การ
พัฒนาและขยายผลสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์
14. แผนแม่บทการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระยะ ๒๐ ปี
แผนแม่บทการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว สําหรับหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จะนําไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สําหรับนักเรียน
นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในสังคม โดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ การมุ่งเน้นการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ด้ า นดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ด้ า นคี ต ศิ ล ป์ ด้ า นช่ า งศิ ล ป์ ด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ สู่ ค วามเป็ น สถาบั น ชั้ น สู ง ทาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ ไ ด้ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น
๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีความจําเป็นต้องทบทวน สํารวจความต้องการของสังคม ปรับปรุง พัฒนา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรง
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยควบรวมหลักสูตรให้น้อยลงเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับอาชีพที่หลากหลาย และสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษา ยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การเรียนรู้สื่อ การวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะผู้สอนผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบบบริหารจัดการของสถาบั นบัณ ฑิ ตพัฒ นศิ ลป์มี ความจําเป็นต้องปรับปรุง พั ฒ นา เพื่ อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1- ๒๕80) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมที่พึงประสงค์ และแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร อัตรากําลัง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี

๕๑

มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอื้อต่อการพัฒนาสถาบันสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ความเป็นไทยด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะได้พัฒนาการจัดการข้อมูลองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพราะแลเห็นว่า
ในปัจจุบันวัฒนธรรมถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่สังคมและเยาวชนน้อยลง เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้ง
ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมได้มีการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒ นธรรมไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟู
จัดเก็บเป็นเอกสาร องค์ความรู้ ตําราทางวิชาการ รวมถึงการได้พัฒนาเผยแพร่ต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและ
จิตใจจะส่งผลทําให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทยลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย จึง
ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเผยแพร่สู่สังคม และประชาชนชาวไทยทั่วไป การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่
โดยใช้ระบบทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือหนทางหนึ่งที่จะพัฒนาให้ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืนดํารงคงอยู่สืบไป
ทิศทางการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ ปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
เป็นช่วงเวลาของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระยะเร่งด่วนใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จะดํ า เนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดยจะ
ดําเนินการ ปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน หลักสูตรระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับอาชีพใหม่ๆ และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัยเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่สําคัญจําเป็นสําหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับอาชีพใหม่ๆ ด้านศิลปะ จัดการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบทําการวิเคราะห์เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ระบบการวัดและประเมินผล เร่งส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการสอน การทํา
วิจัยและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การเพิ่มวิทยฐานะ
ด้านที่ ๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างองค์กรจัดตั้งวิทยาเขตใน ๔ ภูมิภาค ปรับโครงสร้างหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในคณะ วิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจ
หลักในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งใน
ระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
ด้านอัตรากําลังเร่งบรรจุข้าราชการในสายงานหลัก ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและบรรจุอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และสร้างแรงจูงใจให้ครูที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท ปริญญาเอกเปลี่ยนตําแหน่งเป็นอาจารย์ ส่งเสริมให้ข้าราชการครู ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
จัดทําแผนขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
หลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการจัดทําผลงานทางวิชาการให้มีตําแหน่งทางวิชาการและมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง และ
คุ้มค่า ให้มีความพร้อมในด้านระบบสารสนเทศ อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์และบุคลากรด้านเทคโนโลยี

๕๒

สารสนเทศให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ
การบริการจัดการศึกษาทุกระดับ
ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ สํารวจ จัดหาสถานที่ตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เหมาะสมและรองรับ
การขยายตัวตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ค วามเป็ น ไทยด้านนาฏศิล ป์ ดุริยางคศิล ป์ คี ต ศิล ป์ ช่างศิ ล ป์ และทั ศ นศิล ป์ ในระดั บ นานาชาติ
ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก รวมทั้งจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สําหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประชาชนบริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
ด้านที่ ๓ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านการวิจั ยด้านศิ ลปวัฒ นธรรม สนั บ สนุน และส่งเสริม ให้ มีการวิจัยด้านศิ ลปวัฒ นธรรมเพิ่ มมากขึ้น
เพื่อให้ได้ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสู่แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าแก่สังคม
และมี ป ระโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษา ซึ่ งปั จ จุ บั น มี ผู้ ให้ ค วามสํ าคั ญ ทางด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรมลดน้ อ ยลงตามค่ านิ ย มที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบัน อีกทั้งผลงานการวิจัยองค์ความรู้นี้ยังสามารถนําไปเป็นแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการงาน
ศิลปวัฒนธรรมได้ เพื่อให้ศิลปินรุ่นใหม่สามารถนําความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและประชาชน
ทั่ วไปที่ ส นใจทางด้ านศิล ปวัฒ นธรรมสามารถศึก ษา สื บ ค้น และเข้าถึงฐานข้อมู ล ผลงานวิจัย องค์ ค วามรู้ท าง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานและถูกต้อง ทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านการทํ านุ บํ ารุงศิลปวัฒ นธรรม ส่งเสริม ภาพลักษณ์ อันดีของศิล ปวัฒ นธรรม โดยการสนั บสนุ นให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดทั้งสนับสนุนให้มีการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณ ค่าของศิลปวัฒ นธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดศิลปิ นรุ่นใหม่ขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนค่านิยมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
ระยะที่ ๒ สร้างความเข้มแข็ง
เป็นช่วงเวลาการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙
ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของหลักสูตรทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของหน่วยงานที่ทําการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถทักษะ และคุณลักษณะที่สําคัญตามบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคม พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ เพื่อรองรับและตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บัณ ฑิต ในโลกธุรกิจการบันเทิงสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
ศิลปะการแสดง ทั้งแนวอนุรักษ์และร่วมสมัย และเตรียมหลักสูตรสําหรับการรองรับความต้องการของประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ทั้งที่เป็นสื่อการเรียนการ
สอน และการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการผลิตสื่อทางการเรียน สื่อความรู้ สื่อทักษะ ทั้งในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สอนการทําวิจัย ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
ครูและระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
ด้านที่ ๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างองค์กร จัดตั้งคณะใหม่และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและวิทยาเขตเพิ่ม เพื่อรองรับ
การพัฒนาหลักสูตร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในโลกธุรกิจการบันเทิงสมัยใหม่ โดยเฉพาะศิลปะการแสดง
ทั้งแนวอนุรักษ์และร่วมสมัย อาชีพใหม่ๆ ในด้านศิลปะการแสดงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครบวงวงจร ตลอดจนหลักสูตร
สําหรับ การรองรับความต้องการของประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

๕๓

ด้านอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหาบรรจุอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่เปิดสอน ให้ครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด กําหนดหลักเกณฑ์และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เปิดสอน จัดสรรตําแหน่งสายสนับสนุนให้ครบตามโครงสร้างและภารกิจหลัก จัดทํา
เส้ น ทางความก้ าวหน้ าในอาชี พ และจั ด สวั ส ดิ การอย่ างเหมาะสมเพื่ อรัก ษาบุ ค ลากรให้ อ ยู่ กั บ องค์ ก ร กํ าหนด
ตําแหน่ง อัตรากําลัง เพื่อรองรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาวิชาที่เปิดสอนที่เกษียณอายุราชการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง
สนับสนุนการนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ
พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตและอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ ทั้ งฮาร์ด แวร์ ซอฟแวร์ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ สามารถให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างมี
เสถียรภาพ มี ความมั่นคงปลอดภัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้
โดยง่ายและสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะ
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ จัดตั้งหน่วยงานศูนย์อนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะในวิทยาลัยช่างศิลป
(ลาดกระบัง) เพื่อรองรับการเป็นวิทยาเขตช่างศิลปลาดกระบังและเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่สุวรรณภูมิ จัดสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการจัดตั้งวิทยาเขตในภูมิภาค จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
และสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการจัดตั้งวิทยาเขตภาคตะวันออก
ด้านที่ ๓ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนัก
ต่อประชาชนทั่วไปในการที่จะร่วมกัน อนุรักษ์ สืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ตลอดจนการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่กลุม่ เป้าหมาย คือ การปลูกฝังค่านิยมด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีต่อกลุ่ม
เยาวชน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ทางสื่อทุกรูปแบบในเรื่องด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งประสานการใช้สื่อเผยแพร่ต่างๆ กับภาครัฐและภาคเอกชนให้มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับ
สถาบัน หน่วยงานแหล่งวิทยาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นแนวทางร่วมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างแนวทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับชาติต่อไป
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ สืบสานและ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน
ในเขตพื้นที่ทั้งยังก่อให้เกิดการผนึกกําลังการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ดํารงคงอยู่สืบไป
ระยะที่ ๓ ก้าวสู่นานาชาติ
เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและสร้างรากฐานการ
พัฒนา ไปสู่นานาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔ ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ดํ าเนิ น การสร้ างเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ การจั ด การศึ ก ษาด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ข่าวสาร สาระความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมและยกสถานะครู อาจารย์ ให้เป็น
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสาร

๕๔

ถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เปลี่ยนไป
ด้านที่ ๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลัง ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กร มีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจการบริหาร สร้างความเข้มแข็งให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัยให้มีสถานะเป็น
นิติบุคคล
ด้านอัตรากําลัง ดําเนินการสรรหา บรรจุอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่เปิดสอนให้ครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด กําหนดหลักเกณฑ์และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกในสาขาที่เปิดสอน จัดสรรตําแหน่งสายสนับสนุนให้ครบตามโครงสร้างและภารกิจหลัก ส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่
สาม เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรอาเซียนและนานาชาติ
ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานภายนอก ให้สามารถสื่อสารติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลได้โดยผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง
ระบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งข้อมูล เพื่ อการบริหารจัดการภายในและข้อมูลด้านการจัดการศึกษาในทุกระดับ ที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในระดับของหน่วยงานและระดับกระทรวง
ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ จัดสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในพื้นที่ที่เหมาะสมเต็มรูปแบบ เพื่อ
รองรับการขยายการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมรองรับความต้องการของประชาคมอาเซียน ประเทศในเอเชีย
และนานาชาติ
ด้านที่ ๓ การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเน้ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ต่ อ ยอดทางความคิ ด และทั ก ษะด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม การเก็บรวบรวม พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์
ศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในรูปแบบสร้างสรรค์และรูปแบบอนุรักษ์ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นมาตรฐานสู่สากล
ด้านการทํ านุ บํ ารุงศิ ลปวัฒ นธรรม สนับ สนุ น ให้ มี การเปิดเวที จั ดการแสดงเผยแพร่ท างศิ ลปวัฒ นธรรม
อย่างต่ อเนื่ อง ส่ งเสริม ให้ บุ ค ลากรในสั งกั ด ศิ ล ปิ น ในทุ กระดั บ พั ฒ นาความคิด สร้างสรรค์ ต่อ ยอดผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมด้านรูปแบบสร้างสรรค์และรูปแบบอนุรักษ์ จนสามารถสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
ความเป็ นไทยเป็ นมาตรฐานสู่สากล เพื่ อเผยแพร่ออกสู่ สาธารณชนในวงกว้างเป็ นที่ยอมรับในระดั บชาติแ ละ
นานาชาติ สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระยะที่ ๔ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ความเป็นไทยด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ
เป็ น ช่ ว งเวลาของการพั ฒ นาไปสู่ ค วามเป็ น ศู น ย์ ก ลางการจั ด การศึ ก ษาที่ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และเผยแพร่ ความเป็ นไทยด้ านนาฏศิ ลป์ ดุ ริ ยางคศิ ลป์ คี ตศิ ลป์ ช่ า งศิ ล ป์ และทั ศ นศิ ล ป์ ในระดั บ นานาชาติ ในปี
พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ ประกอบด้วย
ด้านที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เพิ่มศักยภาพของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีศักยภาพสูงและเป็น
ต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสถาบันแห่งการแสวงหาความรู้ของครู นักเรียนและชุมชน เป็นสถาบันหลักที่
เข้ม แข็งด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม ผลิ ต และพั ฒ นาครู อาจารย์ต ามมาตรฐานวิชาชี พ ให้ เป็ น ที่ ย อมรับ มี มาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพครู และระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมและยกสถานะครู อาจารย์ ให้เป็นบุคลากรที่
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ได้รับการยกย่องว่า เป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณ ธรรมและจริยธรรม มี ภูมิ ความรู้และทั กษะในการสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เปลี่ยนไปและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ของชาติและนานาชาติ
ด้านที่ ๒ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารจัดการ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านอัตรากําลังอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนให้ครบ
ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด ข้าราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมมีความเป็นมืออาชีพ ทุกตําแหน่ง
มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม
ด้ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สนั บ สนุ น การบริห ารจั ด การองค์ ก ร การบริห ารจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ งเน้ น การ
ให้บริการนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมาย/ระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังรวมถึงการอํานวยความสะดวกในการรับข้อมูล/ข่าวสารจากภายนอก เพื่อเอื้อต่อการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบวงจร มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่
ความเป็นไทยด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ
ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทในการให้ ก ารศึ ก ษาทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีการนําเสนอและรวบรวมองค์ความรู้ ผลงานการวิจัย ผลงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์
ศิ ล ป์ ช่ างศิ ล ป์ และทั ศ นศิ ล ป์ ในรูป แบบสร้างสรรค์ แ ละรู ป แบบอนุ รัก ษ์ ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแหล่ งเรียนรู้ท าง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ เพื่ อ พั ฒ นายกระดั บ ทั ก ษะความรู้ ข องบุ ค ลากรในวงการ
ศิลปวัฒนธรรมและผู้สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วไป
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และเป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของประชาชน โดยเป็นแหล่งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเผยแพร่
ทางศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ครู อ าจารย์ เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไป ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ ได้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ในรูปแบบสร้างสรรค์ และรูปแบบอนุรักษ์มาตรฐานเป็นสากล ก้าวเข้าสู่ฐานะการเป็นเสาหลักทาง
วัฒ นธรรม ศู น ย์ ก ลางแหล่ งเรี ย นรู้ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เป็ น การยกระดั บ วงการ
ศิ ล ปวัฒ นธรรมของไทยให้ ก ว้างขวางเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ยอมรับ ในประชาคมอาเซี ย น ภู มิ ภ าคเอเชี ย และระดั บ
นานาชาติ
15. นโยบายของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้นโยบายในจัดการศึกษาด้าน
ศิ ล ปวัฒ นธรรม เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม Sapphire อาคาร IMPACT Forum
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานีหัวข้อ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย ดังนี้
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1. ส่งเสริมให้สอนนักเรียน – นักศึกษาให้เล่นและรู้ สามารถแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 อย่าง ไม่ใช่
เป็นวิชาเลือกแต่เป็นการบังคับเลือกเรียนตามทักษะของคน
2. การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในระบบจะต้องจัดให้มีความพร้อมด้านกายภาพมีอาคาร สถานที่
พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีครูอาจารย์ที่มีความรู้อยากสอน มีนักเรียน – นักศึกษาที่อยากเรียนและมี
การวิ จั ย ต่ อ ยอดเชื่ อ มโยงกั บ ต่ า งประเทศตามแผนเสาหลั ก อาเซี ย นตามแผนต่ อ ยอดด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขณะเดียวกันต้องจัดการศึกษาให้เป็นทั้งระบบ เช่น นักเรียน – นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถ
รําได้ เล่นดนตรีสร้างเครื่องดนตรี สร้างชุดละคร ชุดโขน หัวโขน ต้องทําให้หลากหลายและเป็นอาชีพมากกว่านี้
3. การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนอกระบบ ให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนในระบบ ให้พื้นที่และโอกาสในการ
แสดง โดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการบํานาญ) คนพิการ นักโทษ
16. นโยบายในการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของอธิการบดีสถาบันฯ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)
15 นโยบายเชิงรุก ขับเคลื่อน 19 หน่วยงาน
นโยบายด้านการจัดการศึกษา (การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป
มีทรัพยากรที่จํากัด (ผู้สอน งบประมาณ และสถานที่)
1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาเขต
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทุกระดับของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
3. พัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษาให้เป็นบัณฑิตวิทยาลัยและขยายการศึกษาให้ถึงปริญญาเอก
นโยบายด้านการบริหารบุคลากร
4. ผู้รับรองหลักสูตรไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานวิชาการ (ผศ.รศ.)
- ส่งเสริมให้เปลี่ยนครูเป็นอาจารย์
- ให้ทุนการศึกษาครู อาจารย์ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก
5. ครู อาจารย์และบุคลากร ไม่เพียงพอต่อภาระงาน
- เร่งจัดทํากรอบอัตรากําลังเพิ่มขึ้น
6. ภาระงานที่ซ้ําซ้อนของหน่วยงานที่จัดการศึกษา
- ปรับลดงานที่ไม่จําเป็นเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตการทํางานมีความสมดุล
7. ให้ความสําคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง
8. จัดให้มีสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
9. กําหนดหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมาศักดิ์
10.การจัดสรรทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ทั่วถึง
11.สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานอื่น
12.จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
13.สร้างค่านิยมองค์กร
นโยบายด้านการจัดการสถานที่
14.จั ด หาสถานที่ ตั้ งใหม่ ข องสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ที่ มี ค วามเหมาะสมและสง่างามให้ เป็ น ที่
ภาคภูมิใจ
15.พัฒนางานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดให้มีความปลอดภัยและสวยงาม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์
และปรับปรุงแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
2. ครู อาจารย์และบุคลากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน
3. ครู อาจารย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์เป็นที่ยอมรับ
4. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนับสนุนงบประมาณ การวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์
7. ผู้สําเร็จการศึกษา มีงานทําและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม
8. มีข้อมูลและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
9. บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
10. บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพเพื่ อ การพั ฒ นาสู่ ก ารจั ด ทํ าผลงานด้ านวิ จั ยจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ต ลอดจนงาน
สร้างสรรค์
11. มีการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
12. บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย
13. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
14. มีอาคารสถานที่รองรับการจัดการศึกษาทั้งสายวิชาชีพและสายสามัญชัดเจน
15. มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งในทุกระดับการศึกษา
16. ผู้บริห ารมี ความรู้ความสามารถในการจัดการแบบมี ส่วนร่วม มี ค วามมุ่ งมั่ นในการพั ฒ นาองค์ก ร
มีความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
17. มีการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างหลากหลาย
18. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนงานสร้างสรรค์
จุดอ่อน (Weakness)
1. กลไกการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นระบบ
2. ระบบบริหารด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม
3. จํานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
4. กระบวนการการจัดการการสอนยังไม่เข้าสู่ระบบการเรียนในศตวรรษที่ 21
5. บุคลากรมีภาระหน้าที่ทั้งในด้านการเรียนการสอน และงานพิเศษอื่นๆ ได้รับมอบหมายเป็นจํานวนมาก
ทําให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมได้เต็มตามศักยภาพ
6. ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ
7. ขาดระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ ทัศนศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษายังไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
9. การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
10. จํานวนบุคลากรที่ทํางานวิจัยมีจํานวนน้อย
11. บุคลากรมีภาระงานสอนมากทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางานวิจัย/สร้างสรรค์

๕๘

12. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนจํากัดงานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก ทําให้มี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
13. ขาดระบบการกํากับและการนิเทศหน่วยงานภายในจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1๔. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้อง/ตอบสนองต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่น

ท้องถิ่น

โอกาส (Opportunity)
1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทําให้มีโอกาสสร้างงานให้กับนักศึกษา
2. มีแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถนํามาสร้างงานวิจัยและการจัดการความรู้
3. มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งข้อมูล เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้านและภูมิปัญญา

4. การได้ รับโอกาสจากหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในการจั ดการแสดงเผยแพร่ ศิ ลปวั ฒนธรรมทั้ งในและ
ต่างประเทศ
5. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบระบบเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
6. นโยบายของประชาคมอาเซี ย นเปิ ด โอกาสร่ ว มมื อ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการจั ด การศึ ก ษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม
7. บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเป็นผู้ดําเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม
8. แผนการพั ฒ นาศึกษาแห่ งชาติเปิดโอกาสให้ สถาบันบัณ ฑิ ตพั ฒ นศิลป์ จัดการศึ กษาเพื่ อประชากร
ทุกระดับ
9. ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทําให้สถานศึกษาด้านศิลปะมีแนวทางพัฒนาผลงานได้กว้างขวางขึ้น
10. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลและหน่วยงานภายนอก
11. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
12. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นมากขึ้น
13. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
14. รัฐบาลให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
15. ได้ โอกาสการเรี ย นรู้ แ ละแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมระหว่ า งประเทศ เพื่ อ นํ า มาต่ อ ยอดงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
16. กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
1๗. นโยบายรัฐให้การสนับสนุนนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
1๘. นโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
๑๙. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสังคม
อุปสรรค (Threat)
1. ความเปลี่ยนแปลงของกระแสทางวัฒนธรรม ทําให้ค่านิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
2. สถาบันบัณ ฑิ ตพั ฒ นศิลป์ไม่ได้สังกัดในหน่วยงานที่จัดการศึกษาโดยตรง ทําให้การพัฒนาบุคลากร
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาขาดความชัดเจน
ทําให้การบริหารจัดการและการจัดการศึกษาได้รับผลกระทบ

๕๙

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีคู่แข่งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
6. งบประมาณในการทําวิจัยในแหล่งทุนภายนอกมีอยู่อย่างจํากัด ไม่เพียงพอสําหรับการจัดสรร
7. การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความหลากหลายมีทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทําให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามีปัญหานําไปสู่การปฏิบัติ
๘. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ
9. สังคมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศจํานวนมาก ส่งผลต่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
10. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้เกิดปัญหาด้านการ
บริหารในเรื่องการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางแสดงการให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง
มีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์และทัศนศิลป์
ครู อาจารย์และบุคลากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน
ครู อาจารย์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์
และทัศนศิลป์เป็นที่ยอมรับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรูแ้ ละทักษะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์และ
ทัศนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สนับสนุนงบประมาณ การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์
ผู้สําเร็จการศึกษา มีงานทําและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
และสังคม
มีข้อมูลและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาสู่การจัดทําผลงานด้านวิจัยจัดเก็บ
องค์ความรู้ตลอดจนงานสร้างสรรค์
มีการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการที่
หลากหลาย
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
มีอาคารสถานที่รองรับการจัดการศึกษาทั้งสายวิชาชีพและสาย
สามัญชัดเจน
มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งในทุกระดับการศึกษา
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร มีความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ

๖๐

ค่าถ่วง คะแนน คะแนน
ลําดับ
น้ําหนัก(%) ที่ใช้
ที่ได้
1
5
5
1
0.9
5
4.5
2
0.8

5

4

3

1

4

4

4

0.8

5

4

5

0.8

4

3.2

6

0.8

4

3.2

7

0.8

4

3.2

8

0.6

5

3

9

0.7

4

2.8

10

0.7

4

2.8

11

0.5

5

2.5

12

0.75

3

2.5

13

0.75

3

2.25

14

0.75

3

2.25

15

0.75

3

2.25

16

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง
มีการบริหารด้านศิลปวัฒนธรรมที่มคี ุณภาพ สามารถตอบสนอง
ผู้รับบริการได้อย่างหลากหลาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนงานสร้างสรรค์
รวม

ปัจจัยภายใน / จุดอ่อน
กลไกการประชาสัมพันธ์ยังไม่เป็นระบบ
ระบบบริหารด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็น
รูปธรรม
จํานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
กระบวนการการจัดการการสอนยังไม่เข้าสู้ระบบการเรียนในศตวรรษ
ที่ 21
บุคลากรมีภาระหน้าที่ทั้งในด้านการเรียนการสอน และงานพิเศษ
อื่นๆ ได้รับมอบหมายเป็นจํานวนมากทําให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมได้เต็มตามศักยภาพ
ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เพียงพอ
ขาดระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ ทัศนศิลป์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษายังไม่พียงพอและไม่ทันสมัย
การบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จํานวนบุคลากรที่ทํางานวิจัยมีจํานวนน้อย
บุคลากรมีภาระงานสอนมากทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางานวิจัย/
สร้างสรรค์
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา มีจํานวนจํากัด งานเผยแพร่ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก ทําให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน
ขาดระบบการกํากับและการนิเทศ หน่วยงานภายในจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
อาจารย์ประจําในระดับปริญญาตรียังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้อง/
ตอบสนองต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่น

ค่าถ่วง คะแนน คะแนน
ลําดับ
น้ําหนัก(%) ที่ใช้
ที่ได้
0.5

4

2

17

0.4

3

1.2
3.02

18

ค่าถ่วง
น้ําหนัก
(%)
0.9

คะแนน คะแนน
ลําดับ
ที่ใช้
ที่ได้
5

4.5

1

0.8

4

3.2

2

0.7

4

2.8

3

0.7

4

2.8

4

0.5

5

2.5

5

0.8

3

2.4

6

0.5

4

2.0

7

0.6
0.6
0.4

3
3
4

1.8
1.8
1.6

8
9
10

0.4

4

1.6

11

0.4

4

1.6

12

0.5

3

1.5

13

0.6

2

1.2

14

0.3

4

1.2

15

๖๑

ปัจจัยภายใน / จุดอ่อน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่เพียงพอ

ค่าถ่วง
น้ําหนัก
(%)
0.2

คะแนน คะแนน
ลําดับ
ที่ใช้
ที่ได้
4

รวม

ปัจจัยภายนอก / โอกาส
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทําให้มีโอกาสสร้าง
งานให้กับนักศึกษาและเข้าสูอ่ าเซียน
มีแหล่งข้อมูลภายนอกสามารถนํามาสร้างงานวิจัยและการจัดการความรู้
มีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งข้อมูล เช่น ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การได้รับโอกาสจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการแสดง
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบ ระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลต่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
นโยบายประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
และการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
เป็นผู้ดําเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนการพัฒนาศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดการศึกษาเพื่อประชากรทุกระดับ
นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมทีใ่ ห้ความสําคัญกับการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ทําให้
สถานศึกษาด้านศิลปะมีแนวทางพัฒนาผลงานได้กว้างขวางขึ้น
มีทุนสนับสนุนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาลและหน่วยงานภายนอก
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อมากขึ้น
มีการระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้โอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ เพื่อนํามาต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนงาน/โครงการด้านการวิจัยทาง
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

๖๒

0.8

16

1.92
ค่าถ่วง
คะแนน
น้ําหนัก (%) ที่ใช้

คะแนน
ลําดับ
ที่ได้

1

5

5

1

0.9

5

4.5

2

0.9

5

4.5

3

0.9

5

4.5

4

1

4

4

5

0.9

4

3.6

6

0.8

4

3.2

7

0.8

4

3.2

8

0.8

4

3.2

9

0.6

5

3

10

0.6
0.75
0.75
0.6

5
3
4
3

3
2.25
2.25
1.8

11
12
13
14

0.4

4

1.6

15

0.4

3

1.2

16

ปัจจัยภายนอก / โอกาส
ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูชมรมศิษย์เก่า
ช่วยระดมหาทุนสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
นโยบายรัฐให้การสนับสนุนนําเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
นโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับชุมชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นของสังคม
รวม

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสทางวัฒนธรรม ทําให้ค่านิยมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ได้สังกัดในหน่วยงานที่จัด
การศึกษาโดยตรง ทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบนั
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ระดับประเทศ ที่เกี่ยวกับการศึกษาขาดความชัดเจนทําให้การ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษาได้รับผลกระทบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคู่แข่งในการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณในการทําวิจัยในแหล่งทุนภายนอกมีอยู่อย่างจํากัด
ไม่เพียงพอสําหรับการจัดสรร
การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความ
หลากหลายพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทําให้การ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามีปัญหานําไปสู่การ
ปฏิบัติ
สังคมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศจํานวนมาก
ส่งผลต่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาทํา
ให้เกิดปัญหาด้านการบริหารในเรื่อง การจัดการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ
หน่วยงานภาครัฐ ขอความอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วนส่งผล
กระทบต่อแผนปฏิบัติงาน

ค่าถ่วง
คะแนน
น้ําหนัก (%) ที่ใช้

คะแนน
ลําดับ
ที่ได้

0.5

2

1

17

0.5

2

1

18

0.5

2

1

19

0.5

2

1

20

2.74
ค่าถ่วง
น้ําหนัก (%)

คะแนน
ที่ใช้

คะแนน
ลําดับ
ที่ได้

1

5

5

1

0.9

5

4.5

4

0.9

5

4.5

3

0.8

5

4

4

0.7

5

3.5

5

0.7

5

3.5

6

0.6

5

3

7

0.75

3

2.25

8

0.75

3

2.25

9

0.5

4

2

10

0.5

3

1.5

11

๖๓

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม
ระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการในส่วนของเทคโนโลยีมีไม่
เพียงพอ
รวม

ค่าถ่วง
น้ําหนัก (%)
0.5

คะแนน
ที่ใช้
2

0.5

2

คะแนน
ลําดับ
ที่ได้
1
12
1

13

2.64

สถานการณ์หรือตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถสรุปตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้
ตามตารางต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strengths)
3.02
จุดอ่อน (Weakness)
1.92
โอกาส (Opportunities)
2.74
อุปสรรค (Threats)
2.64
เมื่อนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมากําหนดตําแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีตําแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ SO (จุดแข็ง - โอกาส) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีจุดแข็งและโอกาส
ที่เอื้ออํานวย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.02 และ 2.74 ตามลําดับ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดอยู่มาหาประโยชน์อย่างเต็มที่

การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Internal Factors

External
Factors

๖๔

STRENGTHS – S
S1. มีผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์
ดุริยางค์ศิลป์และทัศนศิลป์
S2. ครู อาจารย์และบุคลากร มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญตรงตามสายงาน
S3. ครู อาจารย์ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์
และทัศนศิลป์เป็นที่ยอมรับ
S4. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และ
ทักษะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์และ
ทัศนศิลป์
S5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สนับสนุนงบประมาณ การวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

WEKNESSES – W
W1. กลไกการประชาสัมพันธ์ยังไม่
เป็นระบบ
W2. ระบบบริหารด้านความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็น
รูปธรรม
W3. จํานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ.
W4. กระบวนการการจัดการการสอน
ยังไม่เข้าสู่ระบบการเรียนในศตวรรษที่ 21
W5. บุคลากรมีภาระหน้าที่ทั้งในด้าน
การเรียนการสอน และงานพิเศษอื่นๆ
ได้รับมอบหมายเป็นจํานวนมาก
ทําให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมได้เต็มตามศักยภาพ

S6. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันต่อ
สถานการณ์
S7. ผู้สําเร็จการศึกษา มีงานทําและ
เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
และสังคม
S8. มีข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
S9. บุคลากรมีความพร้อมในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
S10. บุคลากรมีศักยภาพเพื่อการ
พัฒนาสู่การจัดทําผลงานด้านวิจัย
จัดเก็บองค์ความรู้ตลอดจนงาน
สร้างสรรค์
S11. มีการพัฒนาครู อาจารย์และ
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง
S12. บุคลากรมีทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการทางวิชาการ
ที่หลากหลาย
S13. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
S14. มีอาคารสถานที่รองรับการจัด
การศึกษาทั้งสายวิชาชีพ และสาย
สามัญชัดเจน
S15. มีระบบการประกันคุณภาพที่
เข้มแข็งในทุกระดับการศึกษา
S16. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร มีความ
โปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ
S17. มีการบริหารด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการได้อย่าง
หลากหลาย
S18. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีนโยบายให้ทนุ สนับสนุนงาน
สร้างสรรค์

W6. ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่เพียงพอ
W7. ขาดระบบการจัดเก็บองค์ความรู้
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ ทัศนศิลป์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
W8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษายังไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
W9. การบริหารจัดการยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
W10. จํานวนบุคลากรที่ทํางานวิจัยมี
จํานวนน้อย
W11. บุคลากรมีภาระงานสอนมาก
ทําให้เป็นอุปสรรคในการทํางานวิจัย/
สร้างสรรค์
W12. บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
มีจํานวนจํากัด งานเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก ทําให้
มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอน
W13. ขาดระบบการกํากับและการ
นิเทศหน่วยงานภายในจาก สมศ.
W14.อาจารย์ประจําในระดับปริญญา
ตรียังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน สกค.
W15. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้อง/
ตอบสนองต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่น
W16. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอ

๖๕

OPPORTUNITIES – O
O1. กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทําให้มี
โอกาสสร้างงานให้กับนักศึกษา
และเข้าสู่อาเซียน
O2. มีแหล่งข้อมูลภายนอก
สามารถนํามาสร้างงานวิจัยและ
การจัดการความรู้
O3. มีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งข้อมูล
เช่น ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน
พื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
O4. การได้รับโอกาสจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการแสดงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ
O5. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายรูปแบบระบบ
เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลต่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
O6. นโยบายของประชาคม
อาเซียนเปิดโอกาสร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการจัด
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
O7. บุคลากรได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการเป็นผู้ดําเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
O8. แผนการพัฒนาศึกษา
แห่งชาติเปิดโอกาสให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการศึกษา
เพื่อประชากรทุกระดับ
O9. นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ทําให้สถานศึกษาด้านศิลปะมี

๖๖

SO (เชิงรุก)
1) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้งคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการ
ของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศลิป์ (S4,S7.S8,S15,
S17,O1, O5,O8,O11,O12)
2) พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (S2,S3,S9,S10, S11,
S12,O2,O3,O5, O7, O15)
3) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ
(S6,S5,S7,S8,S15,O6)
O8,O9,O11)
4) สร้างและพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์
ศิลป์และทัศนศิลป์ของนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (S1,S3,S4,
S8.S9,S17,O3,O5,O6,
O7,O9,O10)
5) ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
(S18,S3,S5,S7,S8,S9,O1,O4,
O6,O15)
6) ส่งเสริมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย อาคารสถานที่
และการบริการวิชาการตามความ
ต้องการของสังคม (S5,S14,S17,
,O1,O5,O8,O9,O13,O14,O16,
O17,O18,O19,O20)
7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฟื้นฟู
อนุรักษ์ สืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้าน
และภูมิปัญญาไทยให้มีการดําเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(S1,S5,S8,S10,O2,O3)

WO (เชิงยุทธศาสตร์แก้ไข)
1) จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน (W1,W2,W3,
W4,W7,W8,W9,W16,
O1,O2,O3,O5)
2) พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการ
บริหารงานเพื่อให้ ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมาย (W1,W2,W3,
W4,W5,W8,W9,W12,W13,O9,O
14,O16,O18)
3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
(W3,W5, W6,,W9,W10,
W11,W12,W14,W16,O10,O18)
4) พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่
การปฏิบัติและเผยแพร่สสู่ าธารณชน
(W7,W15,O1,O2,O3,O4,O6,
O7,O10,O15,O17)
5) ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกให้มี
ประสิทธิภาพ
(W2,W4,O1,O2,O3,O4,O5,
O10,O13,O15,O17,O18,O19,O
20)
6) พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(W1,W3,W4,W5,W6,W8,W9,W1)
X)2,W13,W14,W15,O1,O3,O5,O
10,O11,O13,O18)

แนวทางพัฒนาผลงานได้
กว้างขวางขึ้น
O10. มีทุนสนับสนุนงานวิจัย
และองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาลและหน่วยงาน
ภายนอก
O11. ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
O12. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
มากขึ้น
O13. มีการระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
O14. รัฐบาลให้ความสําคัญกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
O15. ได้โอกาสการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ เพื่อนํามา
ต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรม
O16. กระทรวงวัฒนธรรมมี
แผนงาน/โครงการด้านการวิจัย
ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
O17. ได้รับการสนับสนุนจาก
ชมรมผู้ปกครองและครูชมรมศิษย์
เก่าช่วยระดมหาทุนสนับสนุน
พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
O18. นโยบายรัฐให้การสนับสนุน
นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
O19. นโยบายภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุนดูแลเด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และคนพิการ
O20. ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับ
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นของสังคม

8) ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพ
(S13,S15,S16,O11,O13)
9) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การแสดงศิลปะพื้นบ้านใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน
(S1,S5,S7,S8,O1,O2,O3,O5,O7,
O15,O17,O20)

๖๗

THREATS – T
T1. ความเปลีย่ นแปลงของ
กระแสทางวัฒนธรรม ทําให้
ค่านิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
T2. สถาบันไม่ได้สังกัดในหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาโดยตรง ทําให้การ
พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบนั
T3. สถาบันยังไม่ได้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย
T4. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ระดับประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
ขาดความชัดเจนทําให้การบริหาร
จัดการและการจัดการศึกษาได้รับ
ผลกระทบ
T5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มี
คู่แข่งในการจัดการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
T6. งบประมาณในการทําวิจยั ใน
แหล่งทุนภายนอกมีอยู่อย่างจํากัด
ไม่เพียงพอสําหรับการจัดสรร
T7. การจัดการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความ
หลากหลายมีทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ทําให้การดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษามี
ปัญหานําไปสู่การปฏิบัติ
T8. ความเปลีย่ นแปลงของ
กระแสทางวัฒนธรรม ทําให้
ค่านิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
T9. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐไม่เพียงพอ
T10. หน่วยงานภาครัฐขอความ
อนุเคราะห์อย่างเร่งด่วนส่งผล
กระทบต่อแผนปฏิบัติงาน
T11. สังคมไทยในปัจจุบันได้รับ
อิทธิพลจากต่างประเทศจํานวน
มากส่งผลต่อการส่งเสริม

๖๘

ST (เชิงป้องกัน)
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรม ให้มกี าร
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(S1,S3,S5,S9,S10,S15,T1,T2,T3
,T6,T7)
2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
(S1,S2,S3,S4,S5,S7,S9,S10,S11,
S12,S13,S16,T1,T2,T3,T4,T9)
3) สร้างและแสวงหาเครือข่ายการ
วิจัยระหว่างวิทยาเขตและ
สถาบันการศึกษาอื่น (S1,S3,S5,
S9,S10,T1,T2,T3,T5,T12,T10)
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้ทันสมัย สามารถ
นําไปใช้ในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ (W1,W2,W3, W4,W5,
W6,W7,T1,T3,T8,T9,T11T13,T14)

WT (ยุทธศาสตร์เชิงรับ)

ศิลปวัฒนธรรมไทย
T12. สถาบันบัณฑิตเป็นหน่วยงาน
นอกกระทรวงศึกษาทําให้เกิดปัญหา
ด้านการบริหารในเรือ่ งการจัด
การศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
T13. ระบบเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย
T14. งบประมาณที่ใช้ในการ
ดําเนินการในส่วนของเทคโนโลยี
มีไม่เพียงพอ
สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทํากลยุทธ์
กลยุทธ์ SO
1) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษารวมทั้ งคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2) พัฒนาครู อาจารย์และบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ
4) สร้ างและพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุ ริย างค์ ศิ ล ป์ แ ละทั ศ นศิ ล ป์ ข องนั ก ศึ ก ษาสู่
ความเป็นเลิศ
5) ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
6) ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย อาคารสถานที่และการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของสังคม
7) เร่งส่งเสริมประสิทธิภาพการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาไทยให้มีการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
9) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแสดงศิล ปะ
พื้นบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ ST
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) สร้างและแสวงหาเครือข่ายการวิจัยระหว่างวิทยาเขตและสถาบันการศึกษาอื่น
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ
กลยุทธ์ WO
1) จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2) พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
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4) พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติและเผยแพร่สู่สาธารณชน
5) ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
6) พั ฒ นาระบบและกลไกการบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
จากการทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายและนโยบายระดับชาติและการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ ตามเนื้อหาสาระทั้ง 2 ส่วนที่ได้นําเสนอมานี้ ได้ถูกนํามาเป็นกรอบ
แนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเฉพาะในการปรับปรุงแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พั ฒ นศิล ป์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบั บปรับปรุงครั้งที่ ๒ นํ าใช้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 256๒) โดยรายละเอี ยด
จะปรากฏในบทต่อไป
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บทที่ ๓
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
และยุทธศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (vision)
“สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
พันธกิจ (mission)
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
๓. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ทอ้ งถิ่น ชุมชน และสังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๕. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย (Goals)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความมุ่งมั่นดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสําเร็จภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ผู้สํ าเร็จการศึ กษามี ค วามรู้แ ละความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุ ริยางคศิล ป์ คีตศิล ป์ ช่างศิล ป์ และ
ทัศนศิลป์ พร้อมที่จะนําไปประกอบอาชีพได้
๒. บัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีงานทํา
๓. เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําและมีบทบาทดูแลและกํากับมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติ
๔. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิล ป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทั ศนศิลป์ในระดั บ
นานาชาติ
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทย
และสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอนการแสดง การวิจัยและให้บริการทาง
วิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นผู้นําด้านงานศิลป์
อัตลักษณ์ (Identity)
อัตลักษณ์สถาบันบัณพิตพัฒนศิลป์
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์
อัตลักษณ์ของผู้สาํ เร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์
ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม ในศตวรรษที่ ๒๑
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่ งเสริม โอกาสและความสามารถของผู้ เรีย นในเวที ก ารแข่ งขั น ด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิ จั ย และการสร้า งผลงานสร้า งสรรค์ ต่ อ ยอดงานศิ ล ป์ บ นพื้ น ฐานเอกลั ก ษณ์
ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
กลยุทธ์ที่ ๒ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิช าการด้านศิลปวัฒ นธรรมทั้ งในระดับ ท้องถิ่น ระดับ ชาติ และระดับ
นานาชาติ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่เป็นหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิล ป์ในระดั บชาติและเป็ น ศูน ย์กลางความร่วมมือในระดับ นานาชาติ บนฐานการบริห ารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ
ต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่
ไปสู่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ในระดับ
นานาชาติ
ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กําหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จํานวน
๙ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแต่ละกลยุทธ์ จํานวน ๒๓ ตัวชี้วัด
รายละเอียดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต มาตรการหรือแนวทางและโครงการที่สนับสนุนพร้อมทั้งแผนงบประมาณมีดังต่อไปนี้

๗๓

๗๔
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมผู้บริหารให้มีธรรมาภิบาลและพัฒนา
โครงสร้างทางกายภาพของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

การพัฒนารูปแบบการสืบสานและ
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าตามความต้องการของสังคม

การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้เกิดความตระหนักคุณค่า
และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม

ชุมชนมีความเข้มแข็งทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ทุน
ทางศิลปวัฒนธรรมต่อยอดและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้

มีผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
ที่เป็นไปในทิศทางทีด่ ี

มีการสํารวจความต้องการของชุมชน
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณค่า
และเกิดประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์
และนัวตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
มีการแผยแพร่อย่างกว้างขวาง

มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย การผลิตผลงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม

บัณฑิตมีงานทํา และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพ
มีหลักสูตรดี ครู/อาจารย์เก่ง ผู้สําเร็จ
การศึกษามีคุณภาพ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active learning

การพัฒนาครู อาจารย์
การพัฒนาหลักสูตร
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน

ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองค์กร

การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้
สู่บุคลากรภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน

การพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร
เครือข่าย สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละ
การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี

มีการสืบสานและสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมควบคู่กันจนเกิดคุณค่าและ
มูลค่าที่สอดรับกับความต้องการของสังคม

การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการสืบสาน
และสร้างสรรค์จนเกิดคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ

การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีระบบที่ดี และประสบความสําเร็จ
บนฐานการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมาภิบาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความเข้มแข็ง
สง่างาม โดดเด่น เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษา
ชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติบนฐาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติดว้ ยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม

การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ตอ่
ยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ผลิตผลงานทางศิลป์เป็นอัตลักษณ์ ทั้งในระดับองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ต่อยอด
เพื่อสืบสานคุณค่า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทย รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เป้าประสงค์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R, 8C)
- มีทักษะวิชาชีพเฉพาะ มีความเป็นมืออาชีพงานศิลป์
- มีทัศนะคติที่ดตี ่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

เป้าหมาย
ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูป
1. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. การสร้างสังคมและชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
มุ่งเน้นให้คนในชุมชนทุกกลุ่มมีความ
มั่นคงด้านอาชีพ
3. การสร้างประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในกระบวนการทํางานภาครัฐ
ปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าหมาย
- ด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผูเ้ รียน
เป้าหมาย
ทุกคนให้มีคณุ ลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อให้ได้คนไทยทีม่ ีคณุ ลักษณะเป็นคนไทย (3R, 8C)
- ด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ คือ
ที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคณุ ภาพและมี
ตามบรรทัดฐานทีด่ ีของสังคม มีความเป็นพลเมือง มาตรฐานอย่างทัว่ ถึง (Access)
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาทีม่ ี
ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
คุ
ณ
ภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
ทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและบําเพ็ญ
3) ระบบการศึกษาทีม่ ีคณุ ภาพ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกาย
ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อ
และใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
การลงทุนทางการศึกษาที่คมุ้ ค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ของ
โลกที่เป็นพลวัตและบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลง (Relevancy)

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
เป้าประสงค์
1. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสาน
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
4. คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์
ทางวัฒนธรรมทีด่ ใี นระดับนานาชาติ
6. การจัดการความรู้ดา้ นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
7. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี าม
8. กระทรวงวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่
มีประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564

เป้ าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผู้เรียนและผูส้ ําเร็จ
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R, 8C)
- มีทักษะวิชาชีพเฉพาะ มีความเป็นมืออาชีพงานศิลป์
- มีทัศนะคติที่ดตี ่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
บนพื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่
นและความเป็นไทยและเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ผลิตผลงานทางศิลป์เป็นอัตลักษณ์ ทั้งในระดับองค์ความรู้
งานสร้างสรรค์ต่อยอด เพื่อสืบสานคุณค่า เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ ความเป็นไทย รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และสร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคม และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น
และประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

๗๕

รายละเอียดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชีว้ ัด
ภายใต้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๗๗

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
2. อัตราการมีงานทําหรือศึกษาต่อ
ภายใน 12 เดือน
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) ระดับอาชีวศึกษา
4) ระดับปริญญาตรี
5) ระดับปริญญาโท
3. อัตราของการจบการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนด
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) ระดับอาชีวศึกษา
4) ระดับปริญญาตรี
5) ระดับปริญญาโท
4. ระดับความสําเร็จการพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ปี
2560

เป้าหมาย
ปี
ปี
ปี
2561 2562 2563
70%
75%
80%

ปี
2564
85%

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

99.07
99.81
76.16
98.27
100

100
100
80
100
100

100
100
82
100
100

100
100
84
100
100

100
100
86
100
100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ

63.31
61.60
66.67
79.50
-

70
70
70
80
20
4

75
75
75
85
25
4

80
80
80
90
30
5

85
85
85
90
30
5

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ข้อมูลสนับสนุน
๑. แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
๒. ข้อมูลจํานวนนักเรียน/ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
๓. ข้อมูลจํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์
๔. ข้อมูลจํานวนนักเรียน/บัณฑิตที่จบการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
๕. ข้อมูลการมีงานทําหรือศึกษาต่อภายใน 12 เดือน
๖. การจัดทําแผนการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิ มคอ. 3
๗. การพัฒนาหลักสูตร ปี 2560
๘. ข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาทั้งผู้เรียนและบุคลากรในการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๗๘

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํ เร็จ
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 1

การสร้างคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ

มาตรการ/แนวทาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของชาติ
2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มที กั ษะการจัดการเรียนรู้ที่รองรับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และไทยแลนด์ 4.0
4. ส่งเสริมผูส้ อนให้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ STEAM Education ในแต่ละรายวิชา
5. ติดตามและประเมินผลผูท้ ี่สําเร็จการศึกษาไปแล้วเพื่อนําผลการประเมินมาสู่การพัฒนา
6. ส่งเสริมผูส้ อนให้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

หน่วยนับ ปี 2560

5.จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง/
จํานวน
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร
ของชาติ
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/ ร้อยละ
นักศึกษา ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM
Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
7. ร้อยละของผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ๓ และนักศึกษาปริญญาตรี
ปีที่ ๔

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
2
2

ปี
2563
4

ปี
2564
5

-

-

5

5

5

-

-

50

50

50

๗๙

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
STEAM Education
1.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการ
ยกระดับการจัดการเรียน การ
สอนในสถานศึกษาด้วย
STEAM Education
2. โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เพือ่ รองรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และไทย
แลนด์ 4.0
- ค่าใช่จ่ายในการเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

๘๐

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,000,000 1,000,000 6,642,200 6,642,200 6,642,200
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

-

-

5,642,200 5,642,200 5,642,200

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํ เร็จ
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 2

การพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษา ทีส่ อดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
และนโยบายไทยแลนด์
4.0

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
4. สนับสนุนทุนการศึกษา

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

หน่วยนับ ปี 2560

เป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละ

79

81

83

85

87

9. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย
แลนด์ 4.0

ระดับ

3

4

4

4

4

10. จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียน
นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้

ชิ้น

-

47

๕๐

52

55

๘๑

โครงการ /
งบประมาณ (บาท)
กิจกรรม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ทีส่ นับสนุน
2,000,000 2,000,000 2,000,000
1. โครงการพัฒนา 1,000,000
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
1,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000
- ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนานักเรียน
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์และ
ตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2. โครงการ
24,300,000 24,300,000 20,580,000 20,580,000 20,580,000
สนับสนุนทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษา
2.1 โค ร ง ก า ร
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข อ ง นั ก เ รี ย น
นักศึกษาที่เป็นเด็ก
เยาวชน คนพิ ก าร
และผู้ด้อยโอกาส
- ทุนการศึกษา
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
นักเรียนนักศึกษาที่
เป็นเด็กเยาวชน
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
- ทุนการศึกษา 18,300,000 18,300,000 14,580,000 14,580,000 14,580,000
สําหรับนักเรียน
นักศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้

๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาํ เร็จ
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 3

การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถของผูเ้ รียนใน
เวทีการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการ/แนวทาง
1. คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถเพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้มีศกั ยภาพพร้อมในการแข่งขันในเวทีต่างๆ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันในเวทีในระดับต่างๆ
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

หน่วย
นับ

11. จํานวนเวทีการแข่งขันความสามารถที่ เวที
เข้าร่วมต่อปี
12. จํานวนรางวัลจากการแข่งขันในเวที รางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการส่งเสริมการ
ประกวดความสามารถของ
ผู้เรียนทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ
1.2 ค่าใช่จา่ ยในการ
ประกวดนาฏศิลป์ดนตรี คีต
ศิลป์แห่งชาติ

ปี 2560
-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
5
36
18

36

ปี
2563
40

ปี
2564
45

40

45

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

๘๓

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจยั และการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย
และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

๘๔

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
และความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
13. ระดับความสําเร็จของการสร้าง
งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือการต่อยอด
งานศิลป์
14. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
๔
4

๔

ปี
2563
๕

ปี
2564
๕

๕

๕

ข้อมูลสนับสนุน
1. จํานวนนักวิจัย
2. แผนขอเสนองานวิจัย
3. ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ข้อมูลแหล่งทุนจากภายนอก
5. แผนพัฒนานักวิจัย
6. จํานวนงานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์
7. ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
8. ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในท้องถิ่น
9. ข้อมูลแผนงานสร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์

๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อ กลยุทธ์ที่ 1
ยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ของ
ท้องถิน่ และความเป็นไทย และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

พัฒนานักวิจัย และ
การสร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์

มาตรการ/แนวทาง
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่
3. ส่งเสริมการพัฒนางานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์สู่นวัตกรรมบนพื้นฐานเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
และความเป็นไทย

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

หน่วย
นับ

15. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ ร้อยละ
นวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และความต้องการของ
สังคมและชุมชน
โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการวิ จัยทางการ
ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนางาน
สร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์
2.1 ค่าใช้จา่ ยในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์
คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม
2.2 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวัตกรรม
สร้างสรรค์

๘๖

ปี 2560
-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
80

ปี
2563
90

ปี
2564
100

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
3,400,000 5,205,200 2,842,700 2,842,700 2,842,700
6,100,000 6,100,000 5,825,000 5,825,000 5,825,000
2,500,000 2,500,000 2,225,000

2,225,000

2,225,000

3,600,000 3,600,000 3,600,000

3,600,000

3,600,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 2
ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ระดับชาติและ
นานาชาติ
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย/ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการเผยแพร่ผลงาน

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

หน่วยนับ

16. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และได้รับรางวัล หรือการ
เชิดชูเกียรติ
17. ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

ปี 2560

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
2

-

60

ปี
2563
2

ปี
2564
2

60

60

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

๘๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3
ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

จัดหาแหล่งทุนภายนอก
ให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงาน
ชิ้นใหม่

มาตรการ/แนวทาง
1. แสวงหาและเผยแพร่ข่าวสารแหล่งทุนวิจัยจากภาคเอกชนและจากภาครัฐที่สนับสนุนเพื่อจัดทํางานวิจัย
2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อจัดทํางานวิจัย

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
18. ระดับความสําเร็จของการจัดหา
แหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนทุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์คิดค้น
ทางศิลปวัฒธรรม

๘๘

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
4

ปี
2563
4

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
2,750,000 2,750,000 250,000 250,000

ปี
2564
4

ปี 2564
250,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

๘๙

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์

หน่วย
นับ

19. จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับ
ชุมชน/
การพัฒนาความรู้และความสามารถด้าน องค์กร
ศิลปวัฒนธรรม

ปี 2560
-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
90
92

ข้อมูลสนับสนุน
1. แผนงานด้านการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ข้อมูลการบริการทางวิชาการที่ช่วยสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
3. ข้อมูลการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างรายได้

๙๐

ปี
2563
92

ปี
2564
92

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี าร
บริการวิชาการทัง้ ระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

1. มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของผู้รับบริการ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4. จัดตั้งวิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
20. จํานวนงานบริการวิชาการในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

หน่วย
นับ

ปี 2560

ครั้ง

19

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
180
180

ปี
2563
180

ปี
2564
180

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
ทีส่ นับสนุน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1. โครงการส่งเสริม
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และนําความเป็นไทยสู่สากล
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
6,200,000 6,200,000 6,200,000
เด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น
630,000 630,000 630,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

๙๑

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 2
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

การให้บริการหลักสูตรระยะ
สั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่
เป็นหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนการทําหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
2. จัดทําหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
แก่สังคม

หน่วย
นับ

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
21. จํานวนหลักสูตรระยะสัน้ ด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ที่ได้ให้บริการสําหรับกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น

๙๒

จํานวน
หลักสูตร

ปี 2560
-

ปี 2560
-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
18
25

ปี
2563
30

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
-

ปี
2564
36

ปี 2564
-

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติ
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

๙๓

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั
ท้องถิน่ และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ
2. จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ
3. จัดการประกวด/แข่งขันนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และ
ระดับชาติ
4. ส่งเสริมการนําทุนทางศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
22. ระดับความสําเร็จของการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
4
4

ข้อมูลสนับสนุน
1. แผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ข้อมูลผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้รับบริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. ข้อมูลสํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. ข้อมูลช่องทางในการประชาสัมพันธ์

๙๔

ปี
2563
5

ปี
2564
5

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้าง
เสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1

สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิน่ และ
ระดับชาติ

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนสืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4. จัดการประกวด/แข่งขันนาฏศิลป์ ดนตรีและทัศนศิลป์ทั้งภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และในระดับชาติ

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
23. ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใน
โอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
4
4

ปี
2563
5

ปี
2564
5

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
ทีส่ นับสนุน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000
และส่งเสริมความรักชาติ
1.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัด 5,720,000 5,720,000 5,720,000 5,720,000 5,720,000
งานเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
1.2 ค่าใช้จ่ายในการ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ท้องถิ่นและระเทศชาติ
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2

สร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น
และประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการแสดงและเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
24. ระดับความสําเร็จของการสร้าง
เสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติดว้ ยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาการและการแสดง
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
1.1 โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ เพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดนิทรรศการทาง

๙๖

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
4
4

ปี
2563
5

ปี
2564
5

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
14,000,000 13,300,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000

10,000,000

9,300,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนํา
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ
บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๙๗

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนพัฒนาองค์กรสู่องค์กรชั้นนําระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้มีความพร้อมในการทํางานระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดําเนินงานต่างๆ
5. ส่งเสริมความผาสุกและความผูกพันต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
6. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสู่ผู้บริหารทุกระดับ
7. การจัดการสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเพียงพอ
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล
9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านด้านด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วดั ระดับยุทธศาสตร์
25. ร้อยละของความสําเร็จของการ
พัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร

หน่วย
นับ

ปี 2560

ร้อยละ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
80
80

ปี
2563
90

ปี
2564
95

ข้อมูลสนับสนุน
1. วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
2. นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
3. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การปฏิบัติงาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การลาศึกษาต่อ
6. การได้รับฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. การได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงานองค์กรภายนอกโดยตรง
8. การได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมการได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
9. แผนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
10. ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
11. ข้อมูลงบประมาณ
12. ระดับความสําเร็จในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๙๘

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาชั้นนํา ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. จัดการด้านอัตรากําลังให้มีความเหมาะสม ลดอัตราตําแหน่งว่าง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานและที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาตนเองมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าตามตําแหน่ง
งาน (Career Path) หรือวิชาชีพที่ครองอยู่
5. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสู่ผู้บริหารทุกระดับ
6. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมองค์กรและความรักผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
26. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย
นับ

ปี 2560

ร้อยละ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
80

ปี
2563
85

ปี
2564
90

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

2. โครงการพัฒนาบุคลากร

3,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษาให้กับ
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
นักศึกษา

-

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000

๙๙

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาชั้นนํา ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2

ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
สภาพแวดล้อม และภูมทิ ัศน์
ให้เอื้อต่อการเรียนและการ
ทํางานอย่างมีความสุข
ปลอดภัย

มาตรการ/แนวทาง
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดแนวทาง และสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินการตามแนวทางที่สถาบันฯ กําหนด

หน่วย
นับ

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

1. โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์

๑๐๐

ปี
2560
-

ปี
2563
๙0

ปี
2564
๙0

-

3.51

4.00

4.50

ปี 2560

ร้อยละ
27. ร้อยละความสําเร็จของการ
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์
ค่าเฉลี่ย
28. ความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ที่เอื้อต่อการ
เรียนและการทํางานอย่างมีความสุข
ปลอดภัย
โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
๙๐

3.51

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาชั้นนํา ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดการข้อมูลองค์
ความรู้ เผยแพร่สู่
ประชาชน

มาตรการ/แนวทาง
1. วางแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน
2. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงานและสถานศึกษา
3. สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยระบบสืบค้นทางไกล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการภายในองค์กรและการ
จัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
29. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษาและกาเรียนรู้
ตลอดชีวิต

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
3
4

ปี
2563
5

ปี
2564
5

งบประมาณ (บาท)

ปี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
2560
32,7630,000 6,750,000 6,750,000 6,750,000

๑๐๑

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาชั้นนํา ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4

การประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐาน
ระดับชาติ

มาตรการ/แนวทาง
๑. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากร
ให้เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
๒. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพ
๓. มีการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
๔. การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ต้องครอบคลุมพันธกิจทั้งการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการด้านการเงินที่สามารถนําไปใช้ในการดําเนินการประกันคุณภาพได้

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
30. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
การประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

๑๐๒

หน่วย
นับ

ปี 2560

ระดับ

-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
ดี

ปี
2563
ดี

ปี
2564
ดีเลิศ

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.000,000 1,000,000

-

-

2,040,000 2,040,000 2,040,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
จัดการศึกษาชั้นนํา ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงาน

มาตรการ/แนวทาง
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
จัดทําแผนการดําเนินงาน เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
ประเมินผลการดําเนินงาน
นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
31. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของบุคลากร

โครงการ / กิจกรรม
ทีส่ นับสนุน
1. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มี
ความซื่อสัตย์สจุ ริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม

หน่วย
นับ

ปี 2560

ร้อยละ

-

ปี 2560
-

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
80

ปี
2563
85

ปี
2564
90

งบประมาณ (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
6,500,000 6,028,100 6,028,100 6,028,100

๑๐๓

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 6
จัดการศึกษาชั้นนํา ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาการเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือ ด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ใน
ระดับนานาชาติ

มาตรการ/แนวทาง
1. จัดทําแผนการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับ
นานาชาติ
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
32. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

หน่วย
นับ

ปี 2560

จํานวน

10

เป้าหมาย
ปี
ปี
2561 2562
28
๓๔

ปี
2563
๔๐

ปี
2564
๔๖

โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
ทีส่ นับสนุน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1. โครงการพัฒนาการเป็น 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ศูนย์กลางความร่วมมือด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ในระดับ
นานาชาติ
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
- โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือและเชือ่ มโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
อาเซียน

๑๐๔

บทที่ ๔
แผนพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ ๑ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เนื่องจากบุคลากร
จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การส่งเสริม
ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความสามารถ มี ส มรรถนะสอดคล้อ งตามเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น
บัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ตลอดจนมีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ ดีต่อสถาบั นบัณ ฑิ ตพั ฒ นศิลป์ จะทําให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานและผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
นโยบายการพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่วนงานต่างๆ
มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทาง
ที่พึงประสงค์์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. ส่งเสริมให้ ้มีการฝึกอบรมและพัฒ นาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทั กษะ ตลอดจน
มีค่านิยม คุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่างส่วนงาน
เพื่อให้้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้้จริง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้้มีการพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่สําคัญและจําเป็น เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. เพื่ อ เตรี ย มความพร้อ มด้ า นต่ า งๆ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ แ ละพร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓. เพื่ อปลูก ฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้ แก่บุคลากรในสถาบั นบั ณ ฑิ ตพัฒ นศิล ป์ เพื่ อให้มีพ ฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งหวัง
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคต ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ “คนเก่ง” (Talent)

๑๐๕

แนวทางดําเนินการ
๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่วนงาน มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรตามเป้าหมายและภารกิจหลักของส่วนงาน โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้
ที่สมดุล ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การประชุมและ
สัมมนาเป็นต้น และการสร้างกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองให้กับบุคลากร เช่น การเรียนรู้
ผ่านทาง Internet/Intranet การแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การพัฒนา
คุณ ภาพงานอย่างต่อเนื่อง (CQI) การพัฒ นาศักยภาพในกลุ่มอาชีพ โดยให้ หัวหน้ าส่วนงานและผู้บังคับบัญ ชา
ทุ ก ระดั บ มี ห น้ า ที่ โดยตรงในการพั ฒ นาผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ างๆ เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น ซึ่งมิได้จํากัดเฉพาะการจัดอบรมเท่านั้น เพื่อให้สามารถนําความรู้จากการปฏิบัติจริงจากการฝึกฝนและ
จากประสบการณ์ ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒ นาบุคลากรและการพัฒนางาน
เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและนํามาปรับปรุงในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป
๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่วนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น โดยการไปเพิ่ มพู นความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิ บัติ
งานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเป็นและ
เหมาะสมเพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร การไปประชุ ม สั ม มนาหลั ก สู ต รต่ างๆ ที่ อ งค์ ก รภายนอกจั ด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กําหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวมในระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และส่วนงาน
สามารถกําหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวมในระดับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และส่วนงานสามารถกําหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการเฉพาะ
ของส่วนงานได้เอง โดยให้สอดคล้องกับความจําเป็น ทิศทางและเป้าประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร จึงเห็นควรเพิ่มเติมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะหลั กและการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เสริม สร้างวัฒ นธรรมองค์ การในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนั้น
แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะประกอบไปด้วย ๕ แนวทาง ดังนี้
๑) การเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มหลั ก และสมรรถนะหลั ก ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
(Core Values/Organization Culture & Core Competency) เพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรของสถาบันบัณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์มีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งหวัง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้ควรเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และส่วนงาน โดยพัฒนาตามสมรรถนะหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
- การทํางานเป็นทีม

๑๐๖

ทั้งนี้ ในส่วนของสมรรถนะหลัก (Core Competency) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีวัตถุประสงค์
ในการนํามาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency)
จํานวนหนึ่ง เพื่อให้ส่วนงานนําไปใช้ โดยส่วนงานสามารถกําหนดสมรรถนะหลักเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ทั้ งนี้ สถาบันบั ณ ฑิตพัฒ นศิ ลป์ และส่วนงานควรมีการประเมิ นสมรรถนะหลักของบุ คลากร เพื่ อให้ การพั ฒ นา
มีความสอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร
๒) การพัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge/Functional area Knowledge)
เป็ นการพั ฒนาความรู้ ความสามารถ/ทั กษะการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ (ตามแต่ ละตํ าแหน่ งงาน)
ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวควรพัฒนาในเรื่องต่างๆ เช่น
๒.๑) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
- การจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดทําแผนการสอน การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน
การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอน
- การพัฒนาวิชาการ เช่น หลักการเขียนตํารา หลักการเขียนโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย
- การให้คําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา
- การพัฒนาในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาการ เช่น ความรู้เฉพาะด้านในสาขาต่างๆ
๒.๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- กลุ่มตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ
- กลุ่ม ตําแหน่ งสนั บ สนุ นทั่ วไป เช่น เจ้าหน้ าที่ บริหารงานทั่ วไป นั กทรัพ ยากรบุ คคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
โดยการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพหรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตําแหน่งงานนั้นๆ เช่น
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพกาบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ นักวิชาการเงินและ
บัญชี ควรได้รับการพัฒนาทางด้านการเงินและบัญชีเป็นต้น ทั้งนี้ อาจทําได้หลายแนวทาง เช่น การสอนงาน ระบบ
พี่เลี้ยง การไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การจัดการความรู้ในองค์กร การจัดอบรมใน
องค์กรหรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ โดยการพัฒนาในส่วนนี้ควรเป็น
หน้าที่ของส่วนงาน ที่จะจัดหรือเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตามรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาทิ เรื่องต่างๆ ดังนี้
- ความรู้ด้านการเงินและบัญชี
- ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การทําสื่อประชาสัมพันธ์์
- การจัดทํางบประมาณ
- การฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งนั้นๆ ฯลฯ
๓) การพั ฒ นาศักยภาพและการพั ฒ นาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็ นการ
พัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น รวมทั้งการทํางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการทํางานแบบ
มีส่วนร่วม การพัฒนาด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเกิด
ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยส่วนงานควรเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งควร
พัฒนาทักษะในเรื่องต่างๆ เช่น
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม่
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- การพัฒนาเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
- การทํางานเป็นทีม
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การสื่อสาร การประสานงาน ฯลฯ

๑๐๗

๔) การพั
านการบริ
การ (General
Management)
เป็น การพั
๔) การพั
ฒนาทัฒกนาทั
ษะด้กาษะด้
นการบริ
หารจัหดารจั
การด(General
Management)
เป็น การพั
ฒ นาทัฒกนาทั
ษะ ก ษะ
้ ความสามารถในด้
านการบริ
ารจัดการทั
เพืย่อมความพร้
เตรียมความพร้
ับบุคลากรที
่กําลังาจะก้
่ตํางแหน่ง
ความรูความรู
้ ความสามารถในด้
านการบริ
หารจัหดการทั
่วไป เพื่วไป
่อเตรี
อมให้อกมให้
ับบุคกลากรที
่กําลังจะก้
วสู่ตาําวสู
แหน่
บริหารหรื
อบุคลากรสายบริ
ําลังาจะก้
วสู่กนารเป็
้บริหารในระดั
ูงขึม้นีศให้
มีศักยภาพที
่เหมาะสมต่
บริหารหรื
อบุคลากรสายบริ
หารทีห่การที
ําลัง่กจะก้
วสู่กาารเป็
ผู้บรินหผูารในระดั
บที่สูงบขึที้น่สให้
ักยภาพที
่เหมาะสมต่
อการอการ
รงตํางแหน่
งทางการบริ
หารในเรื
่องต่เช่างๆ
ดํารงตํดําาแหน่
ทางการบริ
หารในเรื
่องต่างๆ
น เช่น
- การวางแผนเชิ
ทธ์์ (Strategic
Planning)
- การวางแผนเชิ
งกลยุงทกลยุ
ธ์์ (Strategic
Planning)
- ทักษะการแก้
ปัญหาและการตั
นใจ (Problem
Solving)
- ทักษะการแก้
ปัญหาและการตั
ดสินใจดสิ(Problem
Solving)
เครือ่อการบริ
งมือการบริ
ารจัดการต่
างๆ (Tool
& Technical
Management)
- เครื่อ- งมื
หารจัหดการต่
างๆ (Tool
& Technical
Management)
- การพั
ฒนาภาวะผู
้นํา (Leadership)
- การพั
ฒนาภาวะผู
้นํา (Leadership)
เป็นต้เป็
น นต้น
๕) การพั
ฒนาเพื
่อก้่กาารเป็
วสู่กนารเป็
้นํา (Leadership)
เป็นการพั
้บริหารระดั
๕) การพั
ฒนาเพื
่อก้าวสู
ผู้นํานผู(Leadership)
เป็นการพั
ฒนาผูฒ้บนาผู
ริหารระดั
บสูงให้บสูเป็งนให้ผูเ้ทป็ี่มนี ผู้ที่มี
ความพร้
อมและมี
ลักษณะในการเป็
ที่ ดี สามารถนํ
าสถาบั
ฑิ ตนศิพั ฒลป์นศิ
ลป์่วไิสปสู
/พัจน ธกิจ
ความพร้
อมและมี
คุณ ลัคกุณ
ษณะในการเป็
นผู้นํานทีผู่ ด้นี ํ าสามารถนํ
าสถาบั
นบั ณนฑิบัตณพั ฒ
ไปสู
ั ยทั่วศิสน์ั ย/ทัพัศนน์ธกิ
าหมายของสถาบั
ตพัลฒป์นศิ
แก่กฒารพั
ฒนาในด้
และเป้และเป้
าหมายของสถาบั
นบัณฑินบัตพัณฒฑินศิ
ที่ตลั้งป์ไว้ที่ตได้ั้งไว้
แก่กได้ารพั
นาในด้
านต่าางๆนต่ดัางงๆนี้ ดังนี้
- การบริ
หารการเปลี
่ยนแปลง
(Change
management)
- การบริ
หารการเปลี
่ยนแปลง
(Change
management)
- การพั
ศน์์ (Visionary
Strategy)
- การพั
ฒนาวิฒสนาวิ
ัยทัศสน์ัย์ ทั(Visionary
Strategy)
- ทักษะความเป็
ผู้นํา (Leadership
- ทักษะความเป็
นผู้นําน(Leadership
Skill)Skill)
- การสร้
างสรรค์
ใหม่่ (Innovation)
- การสร้
างสรรค์
สิ่งใหม่ส่ ิ่ง(Innovation)
เป็นต้เป็
น นต้น
แผนงาน/โครงการพั
แผนงาน/โครงการพั
ฒนาบุฒคนาบุ
ลากรคลากร
แผนงาน/โครงการพั
คลากรตามแผนเส้
นทางการพั
ซึ่งประกอบด้
วย โครงการต่
แผนงาน/โครงการพั
ฒนาบุฒคนาบุ
ลากรตามแผนเส้
นทางการพั
ฒนาบุฒคนาบุ
ลากรคลากร
ซึ่งประกอบด้
วย โครงการต่
างๆ ดัางงๆ
นี้ ดังนี้
ประเภท
โครงการ
ประเภท
โครงการ
Value/Organization
Culture&Core
๑. โครงการฝึ
กอบรมหลั
กสูฒตนาศั
รพัฒกนาศั
กยภาพ
CoreCore
Value/Organization
Culture&Core
๑. โครงการฝึ
กอบรมหลั
กสูตรพั
ยภาพ
Competency
นข้าราชการที
Competency
การเป็การเป็
นข้าราชการที
่ดี ่ดี
๒. โครงการฝึ
กอบรมเชิ
บัติการหลั
๒. โครงการฝึ
กอบรมเชิ
งปฏิบงัตปฏิ
ิการหลั
กสูตรวิกสูถตีแรวิ
ห่งถีแห่ง
ตพัลฒป์นศิลป์
สถาบัสถาบั
นบัณฑินบัตพัณฒฑินศิ
๓. โครงการสั
มมนาเพื
่อพัฒณนาคุ
ณภาพชี
ิตบุคลากร
๓. โครงการสั
มมนาเพื
่อพัฒนาคุ
ภาพชี
วิตบุควลากร
Job Knowledge/Functional
๑. โครงการการพั
ฒนาและสนั
สนุนความก้
Job Knowledge/Functional
area area ๑. โครงการการพั
ฒนาและสนั
บสนุนบความก้
าวหน้าาวหน้า
Knowledge
ชาการและการเลื
นวิทยฐานะของคณาจารย์
Knowledge
ทางวิชทางวิ
าการและการเลื
่อนวิท่อยฐานะของคณาจารย์
People
Skill/Self
Development
๑. โครงการพั
กษะภาษาอั
งกฤษเพื
่อการปฏิ
People
Skill/Self
Development
๑. โครงการพั
ฒนาทัฒกนาทั
ษะภาษาอั
งกฤษเพื
่อการปฏิ
บัติงานบัติงาน
๒. โครงการพั
กษะทางด้
านคอมพิ
๒. โครงการพั
ฒนาทัฒกนาทั
ษะทางด้
านคอมพิ
วเตอร์วเตอร์
๓. โครงการพั
บัติงาานด้
านการบั
ญชีและการเงิ
๓. โครงการพั
ฒนาผูฒ้ปนาผู
ฏิบัต้ปิงฏิานด้
นการบั
ญชีและการเงิ
น น
๔. โครงการอบรมสั
มมนาเผยแพร่
้ด้านกฎหมาย
๔. โครงการอบรมสั
มมนาเผยแพร่
ความรูค้ดวามรู
้านกฎหมาย
๕. โครงการพั
คลากรตามสมรรถนะ
(โครงการ
๕. โครงการพั
ฒนาบุฒคนาบุ
ลากรตามสมรรถนะ
(โครงการ
ส่วนกลางเพื
สนันบบุสนุ
นบุคลากร
ฝ่าย งานต่
ส่วนกลางเพื
่อสนับ่อสนุ
คลากร
ฝ่าย งานต่
างๆ างๆ
าร่วมอบรมกั
หน่วยงานภายนอก)
เข้าร่วเข้มอบรมกั
บหน่วบยงานภายนอก)
๖. โครงการฝึ
กอบรมพั
คลากรตามสมรรถนะ
๖. โครงการฝึ
กอบรมพั
ฒนาบุฒคนาบุ
ลากรตามสมรรถนะ
ะตํางแหน่
e-learning
ของแต่ของแต่
ละตําลแหน่
แบบง แบบ
e-learning
General
Manager
๑. โครงการฝึ
กอบรมเพื
เพิ่มประสิ
ทธิภ้บาพผู
General
Manager
๑. โครงการฝึ
กอบรมเพื
่อเพิ่ม่อประสิ
ทธิภาพผู
ริหาร้บริหาร
(คณบดี
ผู้อํานวยการวิ
(คณบดี
ผู้อํานวยการวิ
ทยาลัทยยาลั
) ย)
Leadership
๑. โครงการการบริ
หารงานอุ
มศึกษาระดั
Leadership
๑. โครงการการบริ
หารงานอุ
ดมศึกดษาระดั
บสูง บสูง
(สายสนั
(สายสนั
บสนุนบ)สนุน)

๑๐๘

เป้าหมายการดําเนินงานตามแผน
๑. ครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ตามภารกิจ
หลักของอาจารย์ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด ในแต่ละปีงบประมาณ มีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ เมื่อเทียบกับจํานวนครู อาจารย์ทั้งหมดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ
ตามภารกิจหลักของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเองและที่องค์กรภายนอกจัด รวมถึงลาศึกษาต่อ
ในแต่ ล ะปี งบประมาณมี จํ านวนไม่ น้ อ ยกว่าร้อ ยละ ๕๐ เมื่ อ เที ย บกั บ จํ านวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทั้ งหมด
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓.บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะทั่วไปที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากร
ทั้งหมดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม่ (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ) ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองในแต่ละปีงบประมาณ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๓.๒ หลักสูตรเกี่ยวกับภาษาและการติดต่อสื่อสาร (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ) ที่หน่วยงานจัด
ขึ้นเองในแต่ละปีงบประมาณมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
๓.๓ หลักสูตรการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่หน่วยงาน
จัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมาณมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/ปี
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายบริห ารทรัพ ยากรบุค คล จะดําเนิน การติดตามผลปีล ะ ๑ ครั้ง โดยทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณและจะได้นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
แผนการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุน
ในการดําเนินภารกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๑๐๙

ส่วนที่ ๒ การทบทวนภารกิจและกําลังคนที่ต้องการในอนาคต
จากการทบทวนภารกิจและกําลังคนที่ต้องการในอนาคตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ข้อมูลดังตาราง
ต่อไปนี้
๑. จํานวนข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน
งานตรวจสอบภายใน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและกพร.
สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริการการศึกษา
- โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
รวม

๑๑๐

จํานวน
กรอบ
ทั้งหมด
๓
๔
๓
๑
๓๒
๘
13
๒
20
32
๓๕
๘3
๑๗
39
๑๔๑
๕๘
๕๕
๖๙
48
72
๕๓
72
๖๒
๕๗
58
๗๔
๑,๑๑๑

บุคลากรทางการศึกษา
กรอบ ครอง
๓
๓
๔
๔
๓
2
๑
๓๒ 27
๘
๗
13
12
๒
๒
5
4
5
5
๖
6
๕
5
๒
๒
๓
๓
๕
๔
๓
๓
๒
๒
4
4
3
3
๓
๓
3
3
3
3
๓
3
4
4
๑
๑
๒
2
128 117

ว่าง

อาจารย์

ครู

กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง

1
๑
5
๑
1
๑

๑

11

๑๕
27
๒๘
7

12
21
26
1

5
๒
6
๗
7
7
3
6
5
4
7
11
147

5
3
๒
2
1
1
2
2
3
81

3
6
2
6

๑
๑
71 71
๑๕ 15
36 36
131 131
๒ ๕๓ ๕๒
3 47 46
๕ 58 58
5
38 38
7 62 61
2 47 47
5 63 61
๓ 54 54
4 49 49
5 50 50
8 61 61
66 836 831

๑
1

1
2

5

๒. จํานวนข้อมูล พนักงานราชการ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
จํานวน บุคลากรทางการศึกษา
อาจารย์
ครู
หน่วยงาน
กรอบ
ทั้งหมด กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง
งานตรวจสอบภายใน
๑
๑
๑
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒
๒
๒
งานประกันคุณภาพการศึกษาและกพร.
๑
๑
๑
สํานักงานอธิการบดี
๔
๔
๔
- กองกลาง
๒๓
๒๓ ๒0 3
- กองนโยบายและแผน
๔
๔
๔
- กองบริการการศึกษา
๑๐
๑๐
๙
๑
- โครงการบัณฑิตศึกษา
๑
๑
๑
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
๑๔
๕
๕
๙
๙
คณะศิลปวิจิตร
๑๑
๘
6
2
๓
๓
คณะศิลปศึกษา
๑๕
๑๐
9
1
๕
๕
วิทยาลัยช่างศิลป
๖
๕
๔
๑
๑
๑
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๖
๒
๑
๑
๔
๔
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๑
๑
๑
วิทยาลัยนาฏศิลป
๖
๕
๕
๑
๑
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๘
๕
๕
๓
๓
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
๖
๓
3
๓
๓
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
๗
๔
๒
๒
๓
๓
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
๓
๓
๓
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
๘
๔
๓
๑
๔
๔
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๖
๒
๒
๔
๔
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
๔
๒
1
๒
๒
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
๕
๓
๑
๒
๒
๒
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๗
๓
๒
๑
๔
๔
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๓
๓
๒
๑
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
๕
๔
1
3
๑
๑
รวม
๑๖๗ ๑๑๘ 98 20 ๑๗ ๑๗
๓๒ ๓๒
-

๑๑๑

ส่วนที่ ๓ มาตรการในการบริหารและเตรียมอัตรากําลัง
๑. การเตรียมอัตรากําลังแผนทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เตรียมอัตรากําลังโดยกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร สําหรับพัฒนาสมรรถนะหลัก
และทักษะตามตําแหน่งหน้าที่ สําหรับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกประเภท สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ
๒. การพัฒนาบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแผนในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีสมรรถนะที่สอดคล้องและตรงตามยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. ระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งอาชีพ
ขั้นตอนการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๑) ศึกษาโครงสร้างองค์กร/ตําแหน่งงาน
- ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดผังองค์กร
- ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตําแหน่งงานขององค์กร
- ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระดับตําแหน่งงานขององค์กร
- การทําความเข้าใจปัจจัยข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์งานและการจัดกลุ่มงาน
(Job Family) (ที่เป็นวิชาชีพเดียวกัน) ให้เหมาะสมกับลักษณะภารกิจหลักขององค์กร แต่ละองค์กรจะมีกลุ่มงานหลัก
๒) วิเคราะห์งาน (เพื่อจัดกลุ่มงาน เนื่องจากในแต่ละหน่วยงาน มีหลายสายวิชาชีพ)
- ศึกษาขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและกิจกรรมหลักของแต่ละงาน
- ศึกษาคุณสมบัติที่จําเป็นของงานในตําแหน่งงาน (Job Specification)
- ต้องวิเคราะห์ตําแหน่งงานในกลุ่มต่างๆ ตามผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้าง
ตําแหน่งงานปัจจุบัน
- การศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มงานและตัวแบบสายอาชีพ
ให้เหมาะกับภารกิจขององค์กร
๓) จัดกลุ่มงาน (Job Family)
- จัดกลุ่มงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตําแหน่งงานใกล้เคียงกันเอาไว้
ด้วยกันหรือให้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน
- แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์คือคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
- ศึ ก ษาขอบเขตหน้ า ที่ ง าน (Scope of Work) และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง
(Job Specification)
- การจัดกลุ่มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจากงานที่ต้องการความสามารถใกล้เคียงกัน
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
- จัดแบ่งกลุ่มย่อย (Sub Group) และแต่ละกลุ่มงาน (Job Family)
**** การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต้องมีพื้นฐานของมาตรฐานตําแหน่งงาน
ที่ ก.พ. กํ า หนดและเมื่ อ ได้ คํ า บรรยายลั ก ษณะงานแล้ ว จึ ง จะสามารถนํ า มาจั ด กลุ่ ม งาน (Job Family)
ซึ่งการจัดทํากลุ่มงานไม่มีแบบแผนตายตัว เช่น ถ้าคนที่ทํางานคล้ายกัน แต่นํามาแยกเป็นคนละกลุ่มงาน จะมีข้อดี
คือ ความชัดเจน แต่ข้อเสีย คือ ทําให้การย้ายงานหรือการแต่งตั้งงานเป็นวงแคบ
๔) จัดทําตัวแบบเส้นทางอาชีพและเกณฑ์ (Career Model)
- ระบุตําแหน่งทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยงานทั้งในระดับฝ่าย ส่วน งานของแต่ละกลุ่มงานย่อย
(Sub Group) ในแต่ละกลุ่มงาน (Job Family)

๑๑๒

- จัดกลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนย้ายกลุ่มงานให้เหมาะสม โดยพิจารณา
จากความสามารถที่ต้องการในงาน (Competency) ซึ่งมีทางเลือก คือ
- โอนย้ายข้ามกลุ่มงานย่อย (Sub-Group) ของกลุม่ งาน (Job Family) เดียวกัน
- โอนย้ายข้ามกลุ่มงาน (Job Family)
- จัดทําตัวแบบเส้นทางอาชีพ (Career Model) ของตําแหน่งงาน
- พิจารณาว่าโอนย้ายทุกระดับตําแหน่งหรือโอนย้ายบางระดับตําแหน่ง
- จัดทําผังแสดงความก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่งและการโอนย้ายงาน
- เลื่อนตําแหน่งและโอนย้ายงานภายในกลุ่มงานที่เหมือนกัน
- เลื่อนตําแหน่งและโอนย้ายงานในกลุ่มงานที่ต่างกัน
เส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์

ดํารงตําแหน่ง รศ.
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ศาสตราจารย์

ดํารงตําแหน่ง ผศ.
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

รองศาสตราจารย์

ป.โท ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ป.เอก ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๑๑๓

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครู
แผนภูมิเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

สายงานการสอน
ครูเชียวชาญพิเศษ
2 ปี
ครูเชียวชาญ
3 ปี
ครูชํานาญการพิเศษ
1 ปี
ครูชํานาญการ
ป.ตรี 6 ปี
ครู
2 ปี
ครูผู้ช่วย

๑๑๔

เส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุน
แผนผังโครงสร้างตําแหน่ง
ทั่วไป

วิชาการ

ชํานาญงาน

เชี่ยวชาญ

ปวช6ปี/ปวท5ปี/ปวส4ปี

ปฏิบัติการงาน

ผ่านกระบวนการสอบแข่งขัน

3ปี

ชํานาญการพิเศษ
4 ปี

ชํานาญการ
ตรี6ปี/โท4ปี/เอก2ปี

ปฏิบัติการ

ประโยชน์การจัดทําความก้าวหน้าในตําแหน่งอาชีพ
องค์กร
- เพื่อเป็ นหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเลื่อนตําแหน่ ง โอน ย้ายสายงาน จะทําให้
ต่างหน่วยงานในองค์กรใช้เกณฑ์ที่ตนกําหนดขึ้นเองตามใจชอบ เช่น บางหน่วยงานใช้อายุงาน บางหน่วยงาน
ใช้ Competency เป็ น เกณฑ์ ห รื อ บางหน่ ว ยงานใช้ เกณฑ์ อื่ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความเท่ า เที ย มกั น ในการสร้ า ง
ความก้าวหน้า
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียม
ความพร้อมของกําลังคน โดยการสรรหาและคัดเลือกในตําแหน่งงานที่ว่าง
- การวางแผนฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง งาน
หรือโอนย้ายงาน
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล
- การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งค่าตอบแทน รางวัล
บุคลากร
- เพื่อจูงใจ สร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพราะทุกคนจะทราบความก้าวหน้า
ของตนเองรวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การสร้างโอกาสในการโอนย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียน

๑๑๕

บทที่ ๕
บทสรุป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และมีการดําเนินงานเชื่อมโยงกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญ ดังนี้
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคม
๓. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๕. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ดํ า เนิ น งานภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพื่อ
การตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังนี้
๑. ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง
ตามอั ตลักษณ์ ของสถาบัน บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่ อการสื่ อสารในการทํางานและ
ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (InformationTechnology) ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
๒. นักศึกษามีความรู้วิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างดี
๓. นักศึกษา บุคลากร นําแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
๔. มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม
๕. มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
๖. ทําการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
๗. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ
๘. มี Good Governance ทุกระดับในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เงื่อนไขความสําเร็จ
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2)
จะบรรลุเป้าหมายที่กําหนดโดยผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้องดําเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
๑. ผู้บริหารที่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละฝ่ายควรมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
๒. มีการประกาศนโยบายโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามที่สภาสถาบันมีมติ
อนุมัติแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. ให้ความสําคัญและความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามบทบาทและพันธกิจหลัก
ทั้ง ๕ ด้าน
๔. มีการวางแผนและการบริห ารในการใช้ท รัพ ยากรร่วมกัน ให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพประสิท ธิผ ลภายใต้
การบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของสถาบันสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

๑๑๖

๖. จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
๗. มีการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาสถาบั น บัณ ฑิ ตพั ฒ นศิลป์ มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํ าและมี แนวทางนํ านโยบาย
สู่การปฏิบัติสู่หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และทั่วถึง
๘. มีการนํานโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน
๙. มีการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายสู่ความสําเร็จ คือ บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร
เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอัตลักษณ์
ดังนี้
๑. อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์
๒. อัตลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาและบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : มืออาชีพงานศิลป์
๓. เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ : เป็นผู้นําด้านงานศิลป์
เป้าหมายแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับชาติ ดังนี้
๑) จัดการศึกษาและผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒) ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๓) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๔) มี ผ ลงานวิ จั ย และผลงานสร้ า งสรรค์ ที่ ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
เพิ่มมากขึ้น
๕) ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น
๖) มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-LIBRARY) ที่ให้บริการองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์
๗) อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เวทีระดับชาติ
และนานาชาติ และจัดการแสดงเผยแพร่เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติรวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
๘) มีบทบาทในการกํากับและดูแลมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับชาติ
๒. การบริหารจัดการ
๑) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย
เป็นหลัก ยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดถือและปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๒) ระบบการบริหารงานเกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
๓) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะ และมีความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) มีอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการทํางานอย่างมี
ความสุข ปลอดภัย
5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
6) มี ก รอบอั ต รากํ า ลั ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7) มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

3. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจํ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เป็ น รู ป ธรรมโดยมุ่ งเน้ น และให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนด โดยเฉพาะการ
กําหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการดังนี้
๑) ดําเนินการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒) ไปยังหน่วยงานระดับคณะและวิทยาลัย และจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้หน่วยงานในสังกัดได้นําไปใช้ประโยชน์
๒) กําหนดบทบาทสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด
๓) สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การติดตามประเมินผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยดําเนินการใน ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ) เพื่อให้รับทราบถึงการใช้ทรัพยากรในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาองค์กรต้นทุนที่ใช้ดําเนินการ ความคุ้มค่า ความเหมาะสม
มิติที่ ๒ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ระยะเวลา) ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
มิติที่ ๓ ติดตามปัญหา อุปสรรค และผลสะท้อนกลับจากการดําเนินการ ประโยชน์ที่ได้
มิติที่ ๔ ติดตาม ผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละแผนหรือแต่ละกลยุทธ์

๑๑๘

บรรณานุกรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_DraftplanMay2018.pdf
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
กรอบทิ ศทางการพั ฒนาด้ านวั ฒ นธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ) (ออนไลน์ ) สื บค้ นจาก
https://www.m-culture.go.th/th/more_news.php?cid=24
นโยบายรัฐบาล (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.opdc.go.th/Law/File_download/
law19957.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ออนไลน์) สืบค้นจาก https://www.mwit.ac.th/~person/01Statutes/NationalEducation.pdf
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education, TQF:HEd) : (อ อ น ไล น์ ) สื บ ค้ น จ าก (Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF:HEd) http://www.mua.go.th/users/tqfhttp://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) (ออนไลน์) สืบค้นจาก
https://goo.gl/bvD1gx
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.lampang.
go.th/public60/EducationPlan2.pdf
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ออนไลน์)
สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T19.PDF
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (ออนไลน์) สืบค้นจาก
https://goo.gl/fkrSnZ
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (ออนไลน์) สืบค้นจาก https://www.m- culture.
go.th/mculture_th60/ download/article/article_20161115150015.pdf

๑๑๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

แผนการรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ในระดับปริญญาและต่ํากว่าปริญญา
กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ศ.ปวส.
ปริญญาตรี
- หลักสูตร ๔ ปี
- หลักสูตร ๕ ปี
สูงกว่าปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู)
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ

๑๒๔

ปี ๒๕๖๒
๑,๔๘๐
๑,๕๐๐
๓๓๐
๑๓๕

จํานวนและแผนการรับ
ปี ๒๕๖๓
๑,๕๓๕
๑,๕๒๕
๓๔๐
๑๔๐

ปี ๒๕๖๔
๑,๕๓๕
๑,๕๒๕
๓๕๐
๑๔๐

๓๐๐
๘๒๐

๓๑๕
๕๙๕

๓๑๕
๖๐๐

๖๐
๔๐
๔,๖๖๕

๑๐
๔,๔๖๐

๔,๔๖๕

ภาคผนวก ข
แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิเคราะห์
SWOT

ทบทวน / กําหนด Vision Mission /
ค่านิยมหลัก / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ /
แผนกลยุทธ์ฯ
ประชุมผู้บริหาร / บุคลากรในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รวบรวมรายละเอียด
สรุปผล
เสนอคณะกรรมการกระบวนการพัฒนา
แผนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา
แผนกลยุทธ์ฯ พิจารณา แผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม

โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์
การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีงบประมาณ

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนฯ
คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทําแผน มอบหมาย
คณะทํางาน / กองนโยบายและ
แผนดําเนินงาน

สรุปรายละเอียด

กองนโยบายและแผน

เสนอบุคลากรของสถาบันฯ และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น

บุคลากรของสถาบันฯ

ปรับปรง
พิจารณาความสอดคล้องของแผน

กองนโยบายและแผน

ประชุมกรรมการกลั่นกรอง
สรุปแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑๒๖

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การ Deploy police สู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัย / คณะ / สํานัก หน่วยงาน /
คณะวิชา / วิทยาลัย
จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ผู้บริหารระดับสูง - อธิการบดีสถาบันฯ
- รองอธิการบดี
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ที่รับผิดชอบกลยุทธ์
- กองนโยบายและแผน

หน่วยงาน / คณะวิชา / วิทยาลัย

สร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงาน
นําแผนกลยุทธ์การพัฒนาฯ เสนอสถาบันฯ
วิเคราะห์ทิศทาง ความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์การพัฒนาฯ
สรุปข้อมูลของทุกหน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการกระบวนการพัฒนาแผน
สรุปและรายงานอธิการบดี
นําเสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา
เห็นชอบ ประกาศใช้
ติดตามกํากับการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาฯ

คณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนฯ
กองนโยบายและแผน
เลขาคณะกรรมการกระบวนการพัฒนาแผนฯ

กองนโยบายและแผน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กองนโยบายและแผน

๑๒๗

ภาคผนวก ค
คู่มือการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2)

วิธีการดําเนินงาน

การติดตาม
1. การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการ
ให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
3. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามรายงานผลการเรียนของนักเรียน
นั กศึ กษาที่ มี ผลการเรี ยน ร/ มส./F ในแต่ ละภาคเรี ยนต่ อ
สถานศึกษาต้นสังกัด
4. สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการควบคุม กํากับดูแลจํานวน
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/มส/F ให้ลดลง
5. สถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละปีการศึกษาต่อสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

๑๓๐

1. การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 =
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า และแนะแนวแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
ร้อยละ 75 ของปีการศึกษา 2561
2. การดํ า เนิ น งานจริ ง ตามระบบและกลไกการ
ควบคุ ม การดู แ ล การให้ คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการและ
แนะแนวแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ดังนี้
2.1 สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การติ ด ตามนั ก เรี ย น
นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละภาคเรียน
ของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตามคู่ มื อ การวั ด และ
ประเมินผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.2 สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การควบคุ ม กํ า กั บ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส./F
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
ก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่
เกณฑ์การประเมินผล
2.3 สถานศึ ก ษารายงานผลการเรี ย นของ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75
นั ก เรียน นั ก ศึ ก ษาที่ ป รับ แก้ ผ ลการเรียนประจํา ปี ของปีการศึกษา 2561
การศึกษา
3. การประเมิ น ผลการควบคุ ม การดู แ ลการให้
คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

คู่มือการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

๑๓๑

ค่าเป้าหมาย ปี 62 =
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100
3.ระดับอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
4.ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100
5.ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
2. อัตราการมีงานทําหรือศึกษาต่อภายใน
12 เดือน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
1. รายงานผลการรวบรวมข้อมูลการมีงานทําหรือศึกษาต่อ
ของนั ก เรียน นั กศึกษา แต่ละระดับ ในแต่ล ะสถานศึก ษา
ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว นกลางรวบรวม และดํ า เนิ น การ
ในขั้นตอนต่อไป
2. รายงานผลการวิเคราะห์ สรุปผล เกี่ยวกับการมีงานทํา
หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ โดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง

1. กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ให้ ส ถานศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล
การศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย น ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน (มัธยม อาชีวะ)
2. กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ให้ ส ถานศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล
การมีงานทําหรือศึกษาต่อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. จัดทําระบบฐานข้อมูลการมีงานทําหรือศึกษา
ต่อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. จัดทําระบบฐานข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยม อาชีวะ)
ร้อยละการมีงานทําหรือศึกษาต่อ ของนักเรียน นักศึกษาที่
5. สถานศึ ก ษา สํ า รวจข้ อ มู ล การมี ง านทํ า หรื อ จบการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
ศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละระดับของ
สถานศึกษาโดยให้นักเรียน นักศึกษา กรอกเอกสาร
แบบสํารวจข้อมูล การศึกษาต่อ และบัณ ฑิตกรอก
เอกสารแบบสํารวจข้อมูลการมีงานทําเข้าระบบขึ้น
ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ทั้ ง แบบเอกสารและในระบบ
ออนไลน์
6. สถานศึ ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการสํ า รวจเข้ า สู่
ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7. ฝ่ายทะเบียนรวบรวมผลการสํารวจจากระบบ
ฐานข้อมูล ส่งต่อฝ่ายวัดผลและประเมินผลทําการ
วิเคราะห์ สรุปผล
8. ส่ ง ผลการวิ เคราะห์ สรุ ป ผลส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและทํารายงานเสนอผู้บริหาร

วิธีการดําเนินงาน

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก)

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๒

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่ต่ํากว่าระดับ 4

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ค่าเป้าหมาย ปี 62 =
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
3.ระดับอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
4.ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
5.ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
3. อัตราของการจบการศึกษาภายในเวลาที่
กําหนด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

การติดตาม
1. หน่วยงานดําเนินการสํารวจจํานวนผู้เข้ารับการศึกษา
จนกระทั่งนักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษาภายในเวลา
ที่กําหนดตามหลักสูตร พร้อมสรุปผลส่งมายังสถาบันฯ
2. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาติ ด ตามรายงานผลการเรี ย นของ
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละภาค
เรียนต่อสถานศึกษาต้นสังกัด
3. สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการควบคุม กํากับดูแลจํานวน
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส/ F ให้ลดลง
4. สถานศึ กษาในสังกั ด รายงานผลการเรียนของนั ก เรีย น
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรีย น ร/ มส./F ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(หลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ร่วม)

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

1. สํารวจจํานวนผู้มีแนวโน้มจบการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนด
2. ดําเนินการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของผู้ที่จบ
การศึกษาทุกระดับชั้นภายในเวลาที่กําหนด
2.1 สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การติ ด ตามนั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรีย น ร/ มส./F ในแต่ ล ะภาค
เรียนของทุกระดับการศึกษา ตามคู่มือการวัดและ
ประเมินผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.2 สถานศึกษาดําเนินการควบคุม กํากับ ติดตาม
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย น ร/ มส./F
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
ก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่
2.3 สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน เกณฑ์การประเมินผล
- รายงานระเบียนผลการเรียนทุกระดับการศึกษา
นักศึกษาที่ปรับแก้ผลการเรียนประจําปีการศึกษา
3. รายงานผลผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น - เกณฑ์การประเมินผลเด็กจบหลักสูตร
ภายในเวลาที่กําหนด
การติดตาม
1. จัดทําแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้สําเร็จ 1. ติ ด ตามแผนพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกระดับหลักสูตร ให้มีคุณภาพสอดคล้อง การศึกษาทุกระดับหลักสูตร ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
กั บ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
แลนด์ 4.0
ของทุกหน่วยงานให้นําส่งภายในเดือน พ.ย.
2. ดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ โดย
2. ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาทักษะและ
2.1 สถาบันดําเนินการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ที่ ต อบอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต (มื ออาชี พงานศิ ลป์ ) โดย การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วิธีการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๓

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
ที่ ค าดว่ า สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งเข้ า ร่ ว มและ
มีคุณ ลัก ษณะ บั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ตามอัตลั กษณ์
ของบั ณ ฑิ ต (มื อ อาชี พ งานศิ ล ป์ ) ของสถาบั น ฯ
ใน 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านวิชาการ แบ่งเป็น
1.1) มีความรู้ด้านงานศิลป์
1.2) มีความสามารถ ทักษะงานศิลป์
1.3) มีความรอบรู้งานศิลป์
2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น
2.1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลป์
2.2) มีความสามารถในการประยุกต์งานศิลป์
2.3) มีการสร้างสรรค์งานศิลป์
3) ด้านการบริหารจัดการ แบ่งเป็น
3.1) มีความสามารถในการจัดการ
3.2) มีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.3) มีความสามารถในการประสานงาน
2.2 คณะและวิทยาลัยดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทั ก ษะและศั ก ยภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
- ปริญญาตรี ปีที่ 1 พัฒนาด้าน
1) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร สารสนเทศ และการ
รู้ เท่ า ทั น สื่ อ (Communications, Information
and Media Literacy)
เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
1. มีแผนการดําเนินงานและระบบกลไกชัดเจน
2. มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดไว้
ในแผน
3. มีการประเมินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
และบรรลุผ ลตามวัตถุป ระสงค์ ที่วางไว้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ
80ของกิจกรรมทั้งหมด
4. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุง
และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมนั้ น ๆ หรื อ
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
5. มีแนวปฏิบั ติที่ดีและได้รับ การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
สู่หน่วยงานอื่นๆ

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลภายในเดือนสุดท้ายของ
แต่ ล ะไตรมาส (ธ.ค. มี . ค. มิ . ย.) ยกเว้ น ไตรมาสที่ 4
ให้รายงานผลการดําเนินงานภายในเดือน ก.ค.
3. กํ า หนดรู ป แบบการรายงานผลการจั ด โครงการ/
กิจกรรม
4. สถาบันฯ วางรูปแบบการประเมินการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการโดยหน่ วยงานจั ดทําแบบประเมินตามกรอบเพื่ อ
วัดการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทุกๆ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๔

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
2) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computer and ICT Literacy)
3 ) ค วาม มี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม (Compassion)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
- ปริญญาตรี ปีที่ 2 พัฒนาด้าน
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving)
2. ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า ง
กระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding)
3. ทักษะด้านการร่วมมือ ทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
(Collaboration Teamwork and Leadership)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3
- ปริญญาตรี ปีที่ 3 พัฒนาด้าน
1) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)
2) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills)

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

วิธีการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

๑๓๕

การติดตาม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดตามโครงการ
1. จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร
2. รายงานผลการเนินงานจัดทําหลักสูตร
2. ดําเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร โดยกําหนด
กิจกรรมโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย ปี 2562 = จํานวน 2 หลักสูตร ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําหลักสูตรตาม เกณฑ์การประเมินผล
1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์
จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒ นาและนําไปใช้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละหลักสูตร
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ 3. นําเสนอหลักสูตรฯต่อสภาวิชาการ สภาสถาบัน ค่าเป้าหมาย จํานวน 2 หลักสูตร
บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการ
อาชีวศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
การติดตาม
ตัวชี้วัด
1.จัดทําโครงการอบรมครูผู้สอนในการจัดการเรียน
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/
1.รายงานโครงการอบรมครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEAM Education ในระดับ
นักศึกษา ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM
การสอนแบบ STEAM Education ในระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา และระดับพื้นฐานการศึกษา
Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานต่อสถาบันบัณฑิต
2.จัดกิจกรรมโครงการตามที่กําหนด
พัฒนศิลป์
3.จํานวนครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมและนําการจัด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2.แจ้งคณะและวิทยาลัยติดตามรายงานครูผู้สอนที่นํา
การเรียนการสอนแบบ STEAM Education ไปใช้ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education ไปใช้
4.ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/
ให้ครบกลุ่มสาระที่ผ่านการอบรม
นักศึกษา ที่ได้รับการสอนแบบ STEAM Education ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2562
3. วิทยาลัยรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/
นักศึกษา ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM Education

ตัวชี้วัด
5. จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง/พัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของชาติ

กลยุทธ์
1. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๖

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ๓
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับ
การสอน แบบ STEAM Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

การติดตาม
1. สถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะ ๑. สถาบันฯ ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ของสถานศึกษาทุกแห่งเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ทราบถึง
ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๒. สถาบันฯ สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษและ
๑.๑ จ้างครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓
แก่นักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปและ
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔
วิทยาลัยช่างศิลป
เกณฑ์การประเมินผล
๑.๒ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ร้
อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ และนักศึกษา
สารสนเทศแก่คณะ ๓ คณะ
ปริญญาตรี ปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการดําเนินงาน
๔. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ มายังสถาบันฯ
๕. สถาบันฯ จัดทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช.๓ และ
นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๗

ตัวชี้วัด
8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83

กลยุทธ์
2. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษา ที่ส่งเสริมกับทักษะในศตวรรษที่ 21
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตาม
1. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนาทักษะ
ศักยภาพของนักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยให้แต่ละหน่วยงาน
รายงานผลภายในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ธ.ค.
มี.ค. มิ.ย.) ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ให้รายงานผลการดําเนินงาน
ภายในเดือน ก.ค.
2. สถาบั น ฯ กํ า หนดรู ป แบบการรายงานผลการจั ด
กิจกรรมโครงการ
3. สถาบันฯ วางรูปแบบการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยหน่วยงานจัดทําแบบประเมินตามกรอบเพื่อวัดการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตร ทุกๆ กิจกรรม

ระดับปริญญาตรี
1. กําหนดเกณฑ์ การพั ฒ นาทั กษะและศักยภาพ
ของนักศึกษาที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
2. จัดทําคู่มือกิจกรรมนักศึกษา
3. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตาม
เกณฑ์การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์
4.0 ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์)
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม TQF

เกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์
4.0 และตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์)
ของสถาบันฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(หลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ร่วม)

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๘

วิธีการประเมินผล
นํ า ผลจากการรายงานของสถานศึ ก ษ า ในข้ อ 2
มาหาค่าเฉลี่ยรายด้าน และนําผลรวมของค่าเฉลี่ยรายด้าน

เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยของพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

การติดตาม
1.ติดตามผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
2. แต่ละหน่วยงานรายงานผลการการพัฒ นาทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม
3. สถาบั น ฯ กํ า หนดรู ป แบบการประเมิ น ตนเองของ
นักศึกษา

เกณฑ์การประเมินผล
นัก เรียนเข้าร่วมกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้เรียน ไม่น้ อยกว่า
ร้อยละ 83

วิธีการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา 1. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานทุกภาคการศึกษา
2. สถาบั น ฯ กํ า หนดรู ป แบบการรายงานผลการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับปริญญาตรี
ตัวชี้วัด
1. กําหนดคุณ ลักษณะบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ของ
9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ สถาบัน โดยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะในศตวรรษที่
21 และอัตลักษณ์ของสถาบันฯ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
3. นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ทั ก ษะและศั ก ยภาพของ
ตนเอง ก่อน-หลัง เข้าร่วมกิจกรรม
4. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สรุ ป ผลการประเมิ น
โครงการ
5. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด รายงานผลการพั ฒ นา
ทักษะและศักยภาพของนักศึกษา ตามรูปแบบการ
ติดตามผลในแต่ละด้าน
6. สถาบันฯ นําผลจากการรายงานของสถานศึกษา
มาวิเคราะห์สรุปผลการพัฒนาทักษะ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(หลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ร่วม)

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๓๙

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการประเมินผล
นําผลจากการรายงานของสถานศึก ษา ในข้อ 2 มาหา
ค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวม ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับ 5 = ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ระดับ 4 = ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์ มาก
ระดับ 3 = ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ระดับ 2 = ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ระดับ 1 = ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด
(ค่าเฉลี่ย คิดจาก จํานวนของผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาผู้เรียน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตาม
1. สถานศึกษาในสังกัด กําหนดเกณฑ์ก ารวัดและ 1.ติดตามผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรของ 2. แต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ร ายงานผลการประเมิ น กิ จ กรรม
สถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียน หลังเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา
2. ครูผู้สอน ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินผล
ผู้เข้าร่วมผ่านเกณฑ์ การประเมิน กิจ กรรมพั ฒ นาผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

วิธีการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
และศักยภาพในแต่ละด้าน และภาพรวม โดยนําผล มาสรุปผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
ประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานต่อไป
ในภาพรวม ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับ 5 = ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ระดับ 4 = ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์ มาก
ระดับ 3 = ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ระดับ 2 = ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ระดับ 1 = ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๔๐

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 36 เวที

ตัวชี้วัด
11. จํานวนเวทีการแข่งขันความสามารถที่เข้า
ร่วมต่อปี

กลยุทธ์
3. การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของ
ผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

การประกวดแข่ ง ขั น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางด้ า น
นาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ และทั ศ นศิ ล ป์ ในเวที
ระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น และระดั บ นานาชาติ
โดยมี ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เ ป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้แผนการดําเนินการของสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดบรรลุตามวัตถุประสงค์

วิธีการดําเนินงาน

การติดตาม
การรายงานผลการดําเนินการของสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับชาติภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
(ระยะการติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน 6 เดือนครั้ง)

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัด
การติดตาม
10. จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้าง
1. ให้สถานศึกษาดําเนินการให้นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษารายงานผล การจัดทําผลการดําเนินงาน
ขึ้นจากการเรียนรู้
จัดทํานวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ รายวิชา ของสถานศึกษาแก่สถาบันฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
วิทยาศาสตร์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
และ ให้จัดทํานวัตกรรมสื่อการสอน ทําในรายวิชา
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจากนวัตกรรม ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู 1 และ 2 ตลอดจน เกณฑ์การประเมินผล
ที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้วิชา นวัตกรรมจากที่ นั กศึก ษามี ค วามคิ ดสร้างสรรค์ใน 1. จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้น สถานศึกษาละ
วิทยาศาสตร์ 15 แห่ง รวมไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น ระดับปริญญาตรี (ระดับอุดมศึกษา)
1 ชิ้ น งาน (ระดั บ ก ารศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ
- ระดับอุดมศึกษา วัดจากนวัตกรรมที่นักศึกษาทั้ง 2. สถานศึ กษาจั ด ทํ ารายงานผลการดํ า เนิ น งาน อาชีวศึกษา)
3 คณะ รวมทั้งห้องเรียน เครือข่าย 13 แห่ง
2. จํานวนนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้น สถานศึกษาละ
ของนักเรียน นักศึกษา ต่อสถาบันฯ
รวม 16 แห่ง ๆ ละ 2 ชิ้น
3. สรุ ป และรายงานผล จํ า นวนนวั ต กรรมที่ 2 ชิ้นงาน ได้จากการฝึกประสบการณ์สอน (ระดับอุดมศึกษา)
นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้น

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

๑๔๑

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 36 รางวัล
- เวทีวิชาการ
- เวทีศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
12. จํานวนรางวัลจากการแข่งขันในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ได้ มี แ ผนการพั ฒ นาโดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ในเวที ร ะดั บ ชาติ โดยกํ า หนดเป็ น นโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
เข้าร่วมเวทีการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ส ถาบั น ฯ ซึ่ ง มี กิ จ กรรม
สนับสนุนนโยบาย ดังนี้
1) กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ
2) กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี และคีต
ศิลป์แห่งชาติ
3) กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มประกวดแข่ ง ขั น ผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ และทัศนศิลป์ ตลอดจน
การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิภาคอาเซียน

วิธีการดําเนินงาน
1) กิ จ กรรมการประกวดศิ ล ปกรรมเด็ ก และ
เยาวชนแห่งชาติ
2) กิ จ กรรมการประกวดนาฏศิ ล ป์ ดนตรี และ
คีตศิลป์แห่งชาติ
3) กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ และทัศนศิลป์ ตลอดจน
การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิภาคอาเซียน

เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์ของ สกอ.
จํานวนผลงานการเข้าประกวดแข่งขันที่ได้รับรางวัลโดย
เป็ น รางวัล ที่ ช นะการประกวดในทุ ก ระดั บ รางวัล (รางวั ล
ชนะเลิศการประกวดแข่งขัน อันดับที่ 1 2 และ 3)

การติดตาม
การรายงานผล การดําเนินการของสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติ, ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
(ระยะการติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน 6 เดือน/ครั้ง)

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
จํานวนเวทีการแข่งขันที่เข้าร่วมต่อปี โดยเป็นเวที
การแข่งขันที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นเวทีเข้า
ร่ ว มการประกวดที่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถานศึกษาอื่นจัดขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผูเ้ รียนและผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การติดตาม
1. มีแผนการดําเนินงานและระบบกลไกการเผยแพร่
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน รอบ 12
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินงานตาม
2. มีการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ แผนในปีงบประมาณนั้นๆ
ในแผน
3. มี การประเมิน ผลการดําเนิน งานกิจกรรมต่ างๆ เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้
1. กําหนดแผนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือ
4. มีการนําผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและ นานาชาติ
พัฒนา
2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
14. ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

๑๔๒

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
1. มีแผนการดําเนินงานและระบบกลไกของการ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนงาน รอบ 12
สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือการต่อยอดงานศิลป์ เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินงานตาม
2. มีการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ แผนในปีงบประมาณนั้นๆ
ในแผน
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้
1. กําหนดแผนการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
4. มี ก ารนํ าผลการประเมิ น กิ จ กรรมไปปรั บ ปรุ ง การต่อยอดงานศิลป์
และพัฒนา
2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นๆ
3. นักวิจัยดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ
จํานวน 38 ชิ้น
4. นักวิจัยดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ
จํานวน 40 ชิ้น
5. นักวิจัยดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ
จํานวน 42 ชิ้น

วิธีการดําเนินงาน

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
13. ระดับความสําเร็จของการสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือการต่อยอดงานศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

วิธีการดําเนินงาน
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นๆ

๑๔๓

ตัวชี้วัด
15. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1. กําหนดแนวทางพิจารณางานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ
2. มีการดําเนินการกิจกรรมในการตรวจสอบ
และความต้องการของสังคมและชุมชน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามแผน
ดําเนินงานที่กําหนด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ
และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้
4. มีการนําผลประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและ
พัฒนา
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นๆ

กลยุทธ์
1. พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ 1 ร้อยละ 60 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 2 ร้อยละ 70 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น

การติดตาม
1. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
2. สรุปผลการตรวจสอบงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
3. จํานวนร้อยละงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และ
ความต้องการของสังคมและชุมชน
หมายเหตุ :
ร้อยละ 80 เท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 90 เท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100 เท่ากับ ระดับ 5

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
3. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน 40 ชิ้น
4. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน 45 ชิ้น
5. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน 50 ชิ้น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

๑๔๔

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

กลยุทธ์
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
16. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
และได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ระดับ 3 ร้อยละ 80 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 4 ร้อยละ 90 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น

การติดตาม
1. วางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้วิจัยนําผลงาน ติ ด ตามการตี พิ ม พ์ บ ทความสื บ เนื่ อ งจากการไป
วิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ในระดับชาติหรือ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ จ ากผู้ วิ จั ย
ภายหลังจากไปนําเสนอผลงานนั้นๆ
นานาชาติ
2. รับคําขอการสนับสนุนทุนไปนําเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดสรร
จากคณะกรรมการโดยอธิ ก ารบดี อ นุ มั ติ ให้ ก าร เกณฑ์การประเมินผล
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สนับสนุนทุนไปนําเสนอผลงานวิจัย
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและอํานวยความ วิชาการ
สะดวกในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และผลงาน 2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรื อ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และได้ รั บ
สร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จั ด ทํ า วารสารวิ ช าการเพื่ อ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
5. จัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

๑๔๕

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

ตัวชี้วัด
18. ระดับความสําเร็จของการจัดหาแหล่งทุน
ภายนอกในการสนับสนุนทุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

กลยุทธ์
3. จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงาน
ชิ้นใหม่

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ตัวชี้วัด
17. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

1. สถาบันดําเนินการติดต่อแหล่งทุนภายนอกไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง จากภาคเอกชนและภาครัฐที่
สนับสนุนทุนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งทุนภายนอก
ที่เปิดรับข้อเสนอทุนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผูว้ ิจัยในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
4. ติดตามผลการดําเนินงานของผู้วิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

เกณฑ์การประเมินผล
1. กําหนดแผนการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

การติดตาม
ติดตามผลความก้าวหน้าการหาแหล่งทุนภายนอก
ที่สนับสนุนทุนงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอก เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนใน
ปีงบประมาณนั้นๆ

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
1.วางแผนติดตามการนําผลงานวิจัยในปีงบประมาณ - ผู้วิจัยต้องรายงานการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ที่ผ่านมา ไปใช้ประโยชน์
ต่อสถาบันฯ ตามที่ได้กําหนดไว้ตามแผนฯ
2. แจ้งผู้วิจัยรับทราบแนวทางการติดตามการนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมินผล
- มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมี
3. ดําเนินการเก็บข้อมูลผลงานวิจัยที่นําไปใช้
เอกสารอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลงานวิจัย
ประโยชน์ตามแผนที่กําหนด
4. ติดตามผลการรายงานพร้อมเอกสารอ้างอิงจากผู้วิจัย ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ทั้งนี้ การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนําผลการวิจัย/
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
หน่วยงาน หรือพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ)

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

วิธีการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กําหนด
3. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แหล่งทุน
4. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 แหล่งทุน
5. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 4 แหล่งทุน

๑๔๖

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = 92 ชุมชน/องค์กร
- ในประเทศ รับผิดชอบสถานศึกษาละ 5 แห่ง
สถาบันฯ 2 แห่ง

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
19. จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
1. ให้สถาบันและสถานศึกษาจัดบริการวิชาการ
1. สถานศึกษารายงานผลการจัดบริการวิชาการเพื่อ
เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถด้าน
พัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ให้แก่ ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ แก่ชุมชน/องค์กร
ชุมชน/องค์กร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง เสนอต่อสถาบันฯ
2. ให้สถานศึกษารายงานผลการจัดบริการวิชาการ 2. สถาบั น ฯ สรุ ป และรายงานผลการจั ด บริ ก าร
เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถด้าน
วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละความสามารถด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบมีรายได้ไม่มีรายได้ให้แก่
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง แบบมี ร ายได้ แ ละไม่ มี ร ายได้ แก่
ชุมชน/องค์กร ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ชุมชน/องค์กร ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

วิธีการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ ฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ

๑๔๗

ตัวชี้วัด
20. จํานวนงานบริการวิชาการในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 180 ครั้ง
- ในประเทศและต่างประเทศ 180 ครั้ง รับผิดชอบ
สถานศึกษาละ 10 ครั้ง

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้ ง แบบมี ร ายได้ แ ละไม่ มี ร ายได้ สถานศึ ก ษาละ 5
ชุมชน/องค์กร โดยนับจากตัวชี้วัดที่ 28 และ ตัวชี้วัดที่
29 รวมกั น ยกเว้ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น และ
กรรมการตัดสินผลงาน ในตัวชี้วัดที่ 28 จะไม่นับรวม

การติดตาม
๑. สถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาใน 1. ให้สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
สังกัด จํานวน ๑๔ แห่ง ดําเนินงานโครงการส่งเสริม ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น และผลการ
เด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น
จัดบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้
๒. ให้สถานศึกษาจัดบริการวิชาการด้าน
เสนอต่อสถาบันฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ เช่น โครงการ
2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผลการจัดบริการวิชาการ
ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ ตามตัวชี้วัดในแผน
อบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผู้พิการ ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์ต่อไป
รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ประเมิน และกรรมการตัดสิน
ผลงาน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
เกณฑ์การประเมินผล
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดบริการวิชาการด้าน
3. ให้สถานศึกษาจัดบริการวิชาการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ ทั้งในประเทศและต่าง
เรียนรู้กับต่างประเทศ
4. ให้สถานศึกษาจัดทํารายงานจํานวนงานบริการ ประเทศ สถานศึกษาละ 10 ครั้ง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ เสนอต่อ
สถาบันฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

วิธีการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

การติดตาม
1. ให้สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้าน
1. สถานศึกษารายงานผลการจัดอบรมหลักสูตร
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ แบบมีรายได้ ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
แก่ผู้สนใจอย่างน้อยสถานศึกษาละ1 หลักสูตร
แบบมีรายได้เสนอต่อสถาบันฯ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
2. สถานศึกษารายงานผลการจัดอบรมหลักสูตร
2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผลจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
แบบมีรายได้ เสนอต่อสถาบันฯ
แบบมีรายได้ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
เกณฑ์การประเมินผล
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ แบบมี
รายได้สถานศึกษาละ อย่างน้อย 1 หลักสูตร

วิธีการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

๑๔๘

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
วิธีการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
22. ระดับความสําเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 1. สถาบันฯ กําหนดนโยบายแผนการทํานุบํารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อใช้ เ ป็ น แผนการสื บ สาน
และสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน
ทุนทางวัฒนธรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม
2. กําหนดแผนงาน กิจกรรมและโครงการการทํานุ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4
บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกลในการ

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
1. สถาบันฯ เครื่องมือติดตาม (แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม) เพื่อสอบถามหน่วยงานภายนอกสังกัด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อแผนงานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของระดับสถาบันฯ
2. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 25 หลักสูตร

ตัวชี้วัด
21. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ได้ให้บริการสําหรับ
กลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์
2. การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์
ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรนานาชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

๑๔๙

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่
และแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
3. สถาบั น ฯ ถ่ า ยทอดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งนําไปปฏิบัติให้เป็นทิศทาง
แนวปฏิบัติเดียวกัน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ ง ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
อันเป็นส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวสู่สังคมและชุมชนท้องถิ่น
4. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สถานศึกษาทุกแห่ง (6 เดือน
/ครั้ง (มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562))
5. กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง รายงานผลระดับ
ความสําเร็จการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดต่อ
สถาบันฯ (1 ครั้ง/ปีงบประมาณ (กันยายน 2562))

เกณฑ์การประเมิน
- ระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00) คือ กิจกรรมการ
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนทุนทางศิลปวัฒนธรรมใน
เชิงคุณค่าจากสถาบันฯ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
สินค้าทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน และเข้มแข็ง
- ระดับ 4 (ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50) คือ สถาบันฯ มี
แผนงานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สังคมใน
เวทีระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
- ระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50) คือ สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ชุดผลงาน

เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่
สังคมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าระดับ 4
(ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51)

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
2.1 กํากับ ติดตามการรายงานผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด ของสถานศึกษาทุกแห่ง (6 เดือน /ครั้ง
(มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562))
2.2 สถานศึกษาทุกแห่ง รายงานผลการดําเนินงาน
ต่อสถาบันฯ (1 ครั้ง/ปีงบประมาณ (กันยายน 2562))
3. สถาบันฯ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเสนอผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

๑๕๐

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

ตัวชี้วัด
23. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

กลยุทธ์
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ทุนทางศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่สู่สังคมในเวทีระดับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- ระดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50) คือ มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมสู่สังคม
- ระดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50) คือ มีการกําหนด
นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์

การติดตาม
1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานความก้าวหน้าการ
1. สถาบันฯ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนการ
ดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. สถาบันฯ แจ้งแผนการดําเนินงานด้านการทํานุ ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สถานศึกษาทุก
แห่งนําไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และ บํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา
กําหนดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพระมหากษัตริย์) ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กําหนด
ดังนี้
ให้แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ของสถานศึกษา
1.1 การรายงานผลการเผยแพร่กิจกรรมตาม
ทุกแห่ง ตามกิจกรรม ดังนี้
โครงการฯ ของแต่ละสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
2.1 กําหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ดําเนินการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามแผน ประจําเดือน เม.ย./ก.ค./ส.ค./ต.ค./ธ.ค. ซึ่งต้องได้ผล
ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ความสําเร็จโครงการฯ ร้อยละ 80 (ระดับ 4)
1.2 กํากับ ติดตาม สรุปผลการประเมินโครงการฯ
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ (กิจกรรม
(6 เดือน /ครั้ง (มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562))
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

๑๕๑

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) และรายงาน
ผลระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมต่อสถาบันฯ
3. กํากับ ติดตาม สรุปผลประเมินการดําเนินงาน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษา
ทุกแห่ง (ทุกระยะ 6 เดือนครั้ง / 1 ปีงบประมาณ)

เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
สถาบันฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในโอกาส
วันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ
สังคม ไม่น้อยกว่าระดับ 4
เกณฑ์การประเมิน
- ระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ ดี ม าก) คื อ การจั ด กิ จ กรรมฯ สามารถส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วาม
ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสําคัญของวันสําคัญและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
- ระดับ 4 (ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ ดี ) คื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ก ารจั ด กิ จ กรรมฯ
เผยแพร่สู่สังคมในเวทีระดับชาติ
- ระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้) คือ สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมฯ
เผยแพร่สู่สังคม ประสานความร่วมมือกับชุมชนในเวที
ระดับท้องถิ่น
- ระดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ น้ อ ย) คื อ มี ก ารดํ าเนิ น ก ารให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ
- ระดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดับน้อยมาก) คือ มีการกําหนดแผนงาน กิจกรรมและ
โครงการของการจัดกิจกรรมฯ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
2. สถาบันฯ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเสนอผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

๑๕๒

ตัวชี้วัด
24. ระดับความสําเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

กลยุทธ์
2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตาม
1. กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง นํ า เสนอรายงาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ดํ า เนิ น งา น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต่ อ
คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเตรียม
เผยแพร่สู่ ส าธารณะ ในเวที ร ะดั บ ชาติ ภายใต้ ชื่ อ งาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ให้
ดําเนินงาน ดังนี้
1.1 การนําเสนอหัวข้อผลงาน (ครั้งที่ 1)
1.2 การนําเสนอผลงาน 50 % (ครั้งที่ 2)
1.3 การนําเสนอผลงาน 100 % (ครั้งที่ 3)
2. สถาบันฯ กํากับติดตามให้สถานศึกษาทุกแห่งนําส่ง
ผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
3. สถานศึกษาที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ภายใต้ชื่องานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นําส่งรูปเล่มการ
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง สร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
ทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสามารถนํ า ผลงาน
สร้างสรรค์ เผยแพร่สู่ ส าธารณชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
และระดับชาติได้รายละเอียด ดังนี้
1. สถาบันฯ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมโครงการ
2. จัดประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่กําหนด ดังนี้
2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.2 การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตาม
แผนดําเนินโครงการฯ
2.3 การติดตามปัญหา อุปสรรค ประโยชน์ที่ได้รับ
2.4 การนําส่งชิ้น ผลงานศิ ลป์ สร้างสรรค์ของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จํานวน 18 แห่ง/1ชิ้น
ผลงาน
2.5 สรุปผลการดําเนินโครงการฯ
3. มอบหมายให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง
ดําเนินการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
ที่มีคุณ ค่าและสามารถเผยแพร่สู่ส าธารณะในเวที
ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการ
ระดับชาติได้
พิจารณาจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และดําเนินการ
4. การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์
แล้วเสร็จ จํานวน 18 ผลงาน (ผลงาน 1 ชุด/1 สถานศึกษา)
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ และทั ศ นศิ ล ป์ ที่ มี คุ ณ ค่ า สามารถ
ไม่น้อยกว่าระดับ 4

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

๑๕๓

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
เผยแพร่สู่สาธารณะ ในเวทีระดับชาติ ภายใต้ชื่องาน เกณฑ์การประเมิน
มหกรรมศิ ล ปวัฒ นธรรมของสถานศึก ษาในสั งกั ด - ระดับ 5 (ร้อยละ 100) คือ ผลงานศิลป์สร้างสรรค์
ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีการดําเนินการอนุมัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ให้สามารถจดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาได้
- ระดับ 4 (ร้อยละ 90 - 99.99) คือ จํานวนครั้ง
การเผยแพร่ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ ได้เผยแพร่ในเวที
ระดับชาติหรือ นานาชาติ
- ระดับ 3 (ร้อยละ 80 - 89.99) คือ ชุดผลงานศิลป์
สร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น
- ระดับ 2 (ร้อยละ 70 - 79.99) คือ การนําชุด
ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือด้านกิจกรรม
เผยแพร่ร่วมกับสังคมในเวทีระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- ระดับ 1 (< ร้อยละ 70) คือ มีกระบวนการนําผล
การประเมินจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไป
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ ให้มี
คุณค่าและคุณภาพกับชุดผลงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

๑๕๔

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
25. ร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนาองค์กร
ตามแผนพัฒนาองค์กร

1. สถาบันฯ มอบหมายรองอธิการบดีอธิการบดี
ผู้กํากับดูแล
การดํ าเนิ น งานตามตั ว ชี้วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ก าร
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ถ่า ยทอดความรั บ ผิด ชอบตัว ชี ้ว ั ด ให้แ ก่
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
3. จั ด ทํ า คู่ มื อ แสดงวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน การ
ติดตามและเกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์การพัฒ นาสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์
เพื่ อ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบนํ า ไปเป็ น แนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน
4. วางระบบแผนการติ ด ตามประเมิ น ผล โดย
ติดตามประเมินผลใน 4 มิติ ดังนี้
4.1 มิติติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
4.2 มิติติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4.3 มิติติดตามปัญ หา อุปสรรค ประโยชน์ที่
ได้รับ
4.4 มิติติดตามผลสําเร็จการดําเนินงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
การติดตาม
ใช้รูปแบบการติดตาม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ)
เพื่ อ ให้ รับ ทราบถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรในการขั บ เคลื่ อ น
แผนพั ฒ นาองค์ก รต้ น ทุ น ที่ ใช้ดํ าเนิ น การ ความคุ้ ม ค่ า
ความเหมาะสม
มิติที่ 2 ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(ระยะเวลา) ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
มิติที่ 3 ติดตามปัญหา อุปสรรค และผลสะท้อนกลับ
จากการดําเนินการ ประโยชน์ที่ได้
มิติที่ 4 ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละ
แผนหรือแต่ละกลยุทธ์
ขั้นตอนการติดตาม
1. กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการติดตาม
โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัดที่ติดตาม
ว่ามีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
2. วางแผนการติดตาม ดังนี้
2.1 นําวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามจากข้อ 1
มาวิ เคราะห์ แ ล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2.2 สร้างเครื่องมือการติดตาม เช่น แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม โดยมีการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
ให้มีประสิทธิภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายแผน

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๕๕

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
2.3 กําหนดระยะเวลาในการติดตาม ดังนี้
- การติดตามผลการดําเนินงาน เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผน และทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน
- การติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน เพื่อ
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอัตรา
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน
- การติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน เพื่อ
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น ผลสะท้อนกลับจาก
การดําเนินการ
3. การปฏิบัติตามแผน เป็นการดําเนินการตามที่ระบุไว้
ในข้อ 2 ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจาก
แหล่ ง ต่ า ง ๆ ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามได้ ค รบขั้ น ต่ํ า ตามที่
กําหนดไว้ตามแผน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ของการติดตามที่กําหนดไว้แต่ละข้อโดยอาจใช้วิธีการทาง
สถิ ติ พื้ นฐาน เช่ น การแจงนั บ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์
แบบ Matrix การพรรณนาเปรี ย บเที ย บ หรื อ อาจใช้
หลาย ๆ วิธีประกอบกนตามความเหมาะสม
5. รายงานผล ประกอบด้วย
5.1 รายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส ต่อ
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ฯเพื่ อ ให้ รั บ ทราบถึ ง การดํ า เนิ น งาน
เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และ
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๕๖

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน

วิธีการประเมิน
1) กรณีตัวชี้วัดที่กําหนดเป็นค่าร้อยละ
ค่าร้อยละความสําเร็จ = (ผลการดําเนินงานจริง x 100)
เป้าหมายตามแผน

เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนา
องค์ ก รตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พั ฒ น ศิ ล ป์ พ .ศ . 2560 – 2564 แ บ่ งอ อ ก เป็ น
3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 นําผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัด
มาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
5.2 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองอธิการบดีกระบวนการพัฒนา
แผน และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อรับทราบถึง
ความก้าวหน้า ในการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและรับ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน
5.3 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองอธิการบดีกระบวนการพัฒนา
แผน และสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ระ ย ะ เวล าใน ก ารดํ าเนิ น งา น ต าม แ ผ น ใน รอ บ
ปี ง บประมาณ ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ รั บ ทราบผลของการ
ดําเนินงานในภาพรวมในปีที่ผ่านมาและรับข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๕๗

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวชี้วัด
26. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
2) กรณีตัวชี้วัดที่กําหนดไว้เป็นระดับ
เกณฑ์การเทียบคะแนนร้อยละความสําเร็จ
ระดับ 1 < ร้อยละ 70
ระดับ 2 ร้อยละ 70 - 79.99
ระดับ 3 ร้อยละ 80 - 89.99
ระดับ 4 ร้อยละ 90 - 99.99
ระดับ 5 ร้อยละ 100
3) กรณีตัวชี้วัดที่กําหนดไว้เป็นครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/
กิจรรม/หน่วยงาน
ค่าร้อยละความสําเร็จ = (ผลการดําเนินงานจริง x 100)
เป้าหมายตามแผน
ขั้นตอนที่ 3 นําผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 1 และ2
มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสําเร็จตามจํานวนตัวชี้วัด

การติดตาม
๑. ติดตามการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของการพัฒ นา
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
บุคลากรแต่ละประเภท
การพัฒนาความรู้ + ทักษะ , การเพิ่มคุณวุฒิ
๒. ติ ด ตามผลการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ ศึ ก ษาต่ อ ใน
ทางการศึกษา , การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับที่สูงขึ้น
และการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
๒. กํ า หนดเกณฑ์ ม าตรฐานของจํ า นวนชั่ ว โมง ๓. ติ ด ตามผลการจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาโท - ปริญญาเอก
ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรแต่ละประเภท
๓. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการอบรมใน ๔. ติด ตามผลการประเมิ น ของบุ ค ลากรที่ เข้ าร่ว มการ
อบรมในแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๕๘

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ปริญญาเอกให้แก่บุคลากรในสถาบันฯ
๖. สนั บ สนุ น ให้ ค รู อาจารย์ และบุ ค ลากร ที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วน ส่งผลงานเพื่อรับการประเมิน
ให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
๗. ติดตามผลจํานวนการผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
จํานวนผู้ที่จบการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
และบุ ค ลากร ที่ ส่ งผลงานประเมิ น ตํ า แหน่ งทาง
วิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
๑. การพัฒนาความรู้+ทักษะ ประเมินผลจากการพัฒนา
บุคลากรให้มีจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมตามเกณฑ์
๒. การเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประเมิ น ผลจากจํ า นวน
บุคลากรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ตามที่
กําหนดไว้ในแผนพั ฒนาบุ คลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๒
๓. การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและการเลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงขึ้น ประเมินผลตามจํานวนบุคลากรที่
กํ า หนดไว้ ในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร แยกตามประเภท
บุคลากรดังนี้
๓.๑ ตําแหน่งข้าราชการครู ประเมินผลจากจํานวนผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนส่งผลงานเพื่อประเมินให้ดํารงตําแหน่ง
ที่สูงขึ้น
๓.๒ ตํ า แหน่ ง คณาจารย์ ประเมิ น ผลจากจํ า นวน
คณาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วน ส่ งผลงานประเมิ น มี
ตําแหน่งทางวิชาการ
๓.๓ ตําแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอื่น ประเมินผล
จากจํานวนผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจัดทําผลงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
๕. ติดตามผลการประเมินของบุคลากรที่ส่งผลงานเข้า
รับการประเมินให้มีตําแหน่งทางวิชาการทีสูงขึ้น
๖. สรุ ป ผลการฝึ ก อบรม/พั ฒ นา และจํ า นวนผู้ ที่ จ บ
การศึกษาแต่ละระดับ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดแนวทางและ
สนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทํางาน
อย่างมีความสุข ปลอดภัย
2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ดําเนินการตาม
แนวทางที่สถาบันฯ กําหนด

วิธีการดําเนินงาน

๑๕๙

ตัวชี้วัด
28. ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบ
๑. จัดทําแผนการดําเนินการและแบบสํารวจ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ ความพึงพอใจของครู อาจารย์ บุคลากร และ
ต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
และห้องทํางาน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. สํารวจความพึงพอใจของครู อาจารย์
บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน

ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัด
27. ร้อยละความสําเร็จของการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

กลยุทธ์
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียน
และการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานที่หน่วยงานกําหนด และบรรลุ
ผลสําเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การติดตาม
๑. สถาบันฯ กําหนดปฏิทินการดําเนินการและแนว
ทางการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้อาคารฯ ส่งให้
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. ติดตามแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทํางานอย่างมี
ความสุข ปลอดภัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีละ
๑ ครั้ง (ภายในเดือนพฤษภาคม)
๓. สรุปและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา

การติดตาม
1. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายงานผลการ
ดําเนินงาน
2. สถาบันฯ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายแผน

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๖๐

ค่าเป้าหมาย ปี 62= ไม่ต่ํากว่าระดับ 4

ตัวชี้วัด
29. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

กลยุทธ์
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

1 . ส ร้ า งระบ บ เค รื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารใช้ ง านของทุ ก หน่ วยงานใน
สังกัด
๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้ า นองค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
ด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอที ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุก
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จั ดทํ าช่ องทางในการเผยแพร่ ข้ อมู ล สื่ อ สาระ
องค์ความรู้และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการดําเนินงาน
ห้องปฏิบัติการ และห้องทํางาน ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของครู
อาจารย์ บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องทํางาน ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. นําผลการสํารวจและข้อเสนอแนะอื่นๆ
มาพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

การติดตาม
๑. รวบรวมรายงานผลการใช้งาน ปัญหาการใช้งาน
รายเดือนจากทุกหน่วยงานในสังกัด
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โดยให้มีการ
นําเข้า/ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก 3 เดือน
๓. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลองค์ความรู้และการบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันฯ ปีละ 1 ครั้ง
๔. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการ
ทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ภายในเดือนมิถุนายน)

รองอธิการบดีฝ่ายแผน CIO

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๖๑

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีการดําเนินงาน
๔. ปรั บ ปรุ ง /ดู แ ลรั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบสารสนเทศ และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ วงอื่ น ๆ ให้ ส ามารถทํ างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. แนะนํา ให้ความรู้ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ให้บริการ และจัดทําสรุปรายงานผลการทํางานของ
ระบบฯ ทุก 6 เดือน และจัดทําแบบสํารวจความ
ต้องการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด และสรุปรายงานผลสํารวจ
ปีละ ๑ ครั้ง เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของสถาบันฯ
๕. จัดทําแบบประเมินผลการให้คําแนะนํา ให้ความรู้ และ
การแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนละ ๑ ครั้ง
เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
๑. สร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมพื้นที่
การใช้งานของทุกหน่วยงานในสังกัด
๒. พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอที ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. จัดทําช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล สื่อ สาระ
องค์ความรู้และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงอื่น ๆ ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. แนะนํา ให้ความรู้ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

๑๖๒

การติดตาม
1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อกําหนดเป้าหมาย และ ติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 3 ระดับการศึกษา รอบ 12 เดือน
แผนการดําเนิ น งานด้านการประกัน คุณ ภาพทุ ก
เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการ ระดับ
ร้อ ยละ 80 ของหน่ ว ยงานมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
๒. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและจั ด กิ จ กรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี
การศึกษาในระดับดี
ให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติ
- ระดับยอดเยี่ยม
๓. สร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ด้านการ
- ระดับดีเลิศ
ประกั น คุ ณ ภาพในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
- ระดับดี
สนับสนุนตามความเหมาะสม
- ระดับปานกลาง
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาสู่ ก าร
- ระดับกําลังพัฒนา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ระดับอาชีวศึกษา
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก
3.51 - 4.50 ระดับดี
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับอุดมศึกษา
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวชี้วัด
30. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์
4. การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๖๓

ตัวชี้วัด
31. ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
บุคลากร
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล
บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การติดตาม
1. ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้รับรู้ 1. ตรวจสอบการดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรใน
คุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต
สถาบันฯ ได้รับรู้คุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย
จิตอาสา)
สุจริต จิตอาสา)
2. จัดทําแผนการดําเนินงาน เรื่อง พอเพียง วินัย 2. ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนการ
สุจริต จิตอาสา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
ดําเนินงานที่กําหนด
3. ประเมินผลการดําเนินงาน
3. ให้ ห น่ วยงานในสังกัดฯ รายงานผลการดําเนิ นงาน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ไตรมาสละครั้ง
4. นํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานอย่ า ง
ต่อเนื่อง

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๖๔

ตัวชี้วัด
32. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 34 แห่ง

กลยุทธ์
6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

การติดตาม
1. ให้ แต่ ละหน่ วยงานจั ดทํ าแผนเครื อข่ ายความ 1. ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจัดทําแบบฟอร์มการ
ร่วมมือกับสถาบันฯ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ กํากับและติดตาม
2. กําหนดให้แต่ละหน่วยงานทําความร่วมมือกับ 2. หน่วยงานในสังกัดรายงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันอื่น ๆ
2.1 แผนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันฯทั้งใน
2.1 ระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง ระดับชาติ และนานาชาติ
2.2 ระดับนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง
2.2 ผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
3. ให้แต่ละหน่วยงาน รายงานไตรมาสละ1ครั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ประเมินผล
สรุ ป และวางแผนพั ฒ นากํ า หนดมาตรการ/ เกณฑ์การประเมินผล
นโยบายให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ใน จํ า นวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ฯ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 34 แห่ง
แต่ละปีการศึกษา

วิธีการดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก)
งานวิเทศน์สัมพันธ์ (ร่วม)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ภาคผนวก ง
คําสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑๖๖

๑๖๗

คณะผู้จัดทําและคณะทํางาน
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ทีป่ รึกษา
๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
(อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์ พานิช
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
๔. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
๕. นายจุลชาติ อรัณยะนาค
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
คณะทํางาน
๑. นายอํานวย นวลอนงค์
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
๒. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
(ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน)
๓. นายวิชิต เพ็ชรดี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ)
๔. นางละออ แก้วสุวรรณ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ)
๕. นางสาวศรรัตน์ อ่อนเรียบร้อย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ)
๖. นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
๗. นายณัฐภูมิ การมิตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

๑๖๘

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

