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บทที่ 1
บทนำ�

ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำ
และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามความในมาตรา ๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ “และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๔๑” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒ ก วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับ
ใช้ตามกฎหมายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามความในมาตรา ๔ ให้รวมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่จัดตั้ง
ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มาจัดตั้งเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นนิตบิ คุ คลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สอดคล้องกับความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) ส�ำนักงานอธิการบดี
(๒) ส�ำนักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
(๕) ส�ำนัก
(๖) วิทยาลัย
(๗) ศูนย์
สถาบันอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อด�ำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ใน มาตรา ๘ เป็นส่วนราชการของสถาบันอีกก็ได้
ส�ำนักงานอธิการบดีและส�ำนักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการทีเ่ รียก
ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
ตามความในมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัย และให้
บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ได้ให้รับใช้สังคมแบ่งเป็น ๓ ระดับ
๑. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ช่างศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ
๒. เป็นครูระดับช�ำนาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่าง ๆ ได้
๓. เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญ
เป็นระดับชาติ
ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้ส�ำเร็จทางการศึกษา
๑. บ�ำรุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์
๒. ผลิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อน�ำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม
วิธีการด�ำเนินงาน
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๔๕
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นโยบายหลัก
จัดการศึกษาและส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ให้เชิดชูความเป็นเลิศทาง
ศิลปวัฒนธรรม ในด้านวิชาการทางศิลปะ โดยใช้ระบบหลักเกณฑ์ที่สามารถเผยแพร่ศาสตร์ทางศิลปะได้อย่างมี
ศักยภาพ ถูกต้อง เหมาะสมกับความเป็นชาติไทยและเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง
๑. กระทรวงวัฒนธรรม
๒. กระทรวงศึกษาธิการ
๓. ส�ำนักงบประมาณ
๔. ส�ำนักคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ส�ำนักงานการกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๖. กระทรวงการต่างประเทศ
๗. ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๘. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๙. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๑๐. ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
๑๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)
๑๒. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)

art work2.indd 9

9
15/7/2554 3:27:45

art work2.indd 10

15/7/2554 3:27:45

บทที่ 2

บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์ (Context & SWOT Analysis)
บริบทที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงามในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจะต้องเป็น
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับปวงชน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาสามารถด�ำเนินการได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
และมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึกษาจัดตัง้ เป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีม่ อี �ำนาจหน้าที่
ก�ำกับ ดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการและนโยบายการจัดการ
การศึกษา แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอ�ำนาจ และให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 33 ได้บัญญัติให้มีการจัดท�ำแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกันทั้งประเทศต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้น โดยยึดพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก และมีลกั ษณะเป็นแผนบูรณาการแบบองค์รวมทีม่ ี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
มุ่งที่จะพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยได้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ และแนวนโยบายเพื่อการด�ำเนินงานไว้ 11 ประการ สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)

art work2.indd 11

11
15/7/2554 3:27:45

แผนภูมิที่ 2 แผนการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาคน
อย่างรอบด้าน
และสมดุล
1. พัฒนาทุกคนให้มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้
2. ปฏิรปู การเรียนรูเ้ พือ่ ผูเ้ รียน
3. ปลูกฝังและเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม
4. พัฒนาก�ำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพึ่งพาตนเอง และ
เพิ่มสมรรถนะในการ
แข่งขัน
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3 วัตถุประสงค์
11 แนวนโยบาย
เพื่อดำ�เนินการ

สร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา
และการเรียนรู้
5. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างความรู้ ความคิด
ความประพฤติ และคุณธรรม
ของคน
6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
7. สร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ และ
เผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้

พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ของสังคม
8. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทนุ
ทางสังคมและวัฒนธรรม
9. จ�ำกัด ลด ขจัดปัญหาทาง
โครงสร้าง เพื่อความ
เป็นธรรมในสังคม
10. พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
11. จัดระบบทรัพยากร
และการลงทุนทาง
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
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3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณ์ส�ำคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มกี ารศึกษาตลอดชีวติ และสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพือ่ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษา ดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทัง้ ในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส�ำนึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
ตัวบ่งชี้
1.1 ก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่สมบูรณ์
1.2 ความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น และเพียงพอในการด�ำรงชีวิตและพัฒนาสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.4 ทักษะทางสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส�ำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
การจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ความส�ำเร็จของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน
ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งการเรียนรู้
การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส�ำคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้
การส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม จะน�ำมาซึ่ง
การพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ
แข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
3.3 การจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
แนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคง
ยึดพื้นฐานแนวคิดที่ส�ำคัญภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน
และสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ โดยอาศัยทุนของประเทศที่มีสะสมอยู่มากมาย ทั้งทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างให้
เข้มแข็ง เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้ง
ระดับประเทศ
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้น�ำผลการระดมความคิดในเวทีตา่ งๆ มาสังเคราะห์และก�ำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา 5 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ : โดยการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเป็นก�ำลังปัญญาในการ
พัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและอย่างมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข รักษาไว้ซึ่งความ
เป็นไทยและมีการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ : ให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างสังคมทีเ่ ป็นธรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ไทย เชือ่ มโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้เข้มเข็ง รวมทัง้ สร้างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
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การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน : ปรับฐาน เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง
โดยบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพาจากภายนอกและพึ่งตนเองให้มากขึ้น เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ พลังงาน และบริหารองค์ความรู้
และกลไกที่เกี่ยวข้อง
3. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม : มีการจัดการองค์ความรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการวางรากฐาน
ส�ำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อย่างยั่งยืน : โดยปรับโครงสร้าง กลไก และกระจายการจัดทรัพยากรสู่ภูมิภาคท้องถิ่น และชุมชน กระจายอ�ำนาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เพิ่ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การประเทศ และเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย
ในสังคมไทย
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการน�ำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และได้จัดท�ำวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 ซึ่งสาระส�ำคัญในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้ คือ
1. ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ : โอกาสของประเทศไทย ซึ่งได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน ด้านพลังและอาหาร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านแนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้านการค้าและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก และโอกาสของประเทศไทย
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ได้วิเคราะห์และเสนอว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์
คื อ แนวคิ ดการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนฐานของการใช้ อ งค์ ความรู ้ (Knowledge) การศึ กษา (Education)
การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
3. ภาวะโลกร้อน : รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ได้วิเคราะห์แนวโน้มที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
ในอนาคตทัง้ ทางด้านการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิเช่น ทิศทางการ
พัฒนาประเทศเป็นสังคมคาร์บอนต�ำ่ เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ความมัน่ คงทางด้านอาหารและพลังงาน
เป็นต้น
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4. สถาปัตยกรรมทางสังคม : ทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานรากของประเทศไทย และสถาปัตยกรรมทางสังคมในระยะต่อไป อาทิเช่น 1. การปรับโครงสร้าง
ทางสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ โดยน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับทุนทางสังคม
วางรากฐานการพัฒนาสังคมที่ฐานราก การออกแบบสังคมที่มีคุณภาพจากสังคมใน 4 มิติ คือ สังคมแห่งความเอื้ออาทร
และความสมานฉันท์ (Social Cohesion) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม (Social Inclusion) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social
Empowerment) 2. พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่คนเป็นศูนย์กลางทุกภาคส่วน
สนับสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็นผูม้ บี ทบาทเจ้าของเรือ่ ง เป็นกงล้อหลัก มีบทบาทส�ำคัญตลอดกระบวนการ
ภาครัฐ ลดบทบาทความเป็นเจ้าของเพื่อเป็นผู้หนุนการสร้างศักยภาพของชุมชนและเอกชน
5. สัญญาประชาคมใหม่ : พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ว่า สัญญาประชาคม
หมายถึง ค่านิยมทีป่ ระชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ร่วมกันในสังคมอย่างมีพลวัต ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการด�ำรงชีวิตตามวัฒนธรรม
อันดีของไทยตามภูมิภาคต่างๆ ยึดหลักคุณธรรม และความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาสิทธิของตนเอง
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่ ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ลเมืองให้ครบถ้วนและมีจติ สาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความขัดแย้งในสังคม
ด้วยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
และได้มีทิศทางการพัฒนาสัญญาประชาคมใหม่ ไว้ 5 ประเด็น คือ
1. ปรั บ กระบวนทั ศ น์ (paradigm) การพั ฒ นาประเทศใหม่ โ ดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ในการแก้ไขปัญหา
2. สร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)
3. พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ การสร้างความคิดร่วม
(Social Consensus) การหาข้อสรุปทีท่ กุ ฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
(Action) โดยถ้วนหน้ากัน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพัฒนากลไกในระดับ
ภาพรวม และพัฒนากลไกในระดับชุมชน
4. สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน
ของสังคม
5. ขับเคลื่อนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ
จากเนื้อหาสาระโดยสรุปของแผนฯ ฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 นั้น ท�ำให้เห็นมิติ
ของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในหลายประเด็น ทีส่ �ำคัญ คือ ในส่วนของ
สถาปัตยกรรมทางสังคม ได้มีเนื้อหาที่สื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับชุมชนเป็น
หลัก และเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการพัฒนา ในส่วนของสัญญาประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง กระบวนการ
สัญญาประชาคม บนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับชุมชน ท้องถิน่ จนถึงระดับ
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ประเทศ โดยด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่าย
ให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และน�ำไปสู่การปฏิบัติ (Action) ซึ่งเป็นภาพรวมและแนวทาง
กว้างๆ ในการน�ำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สอนและถายทอดความรู้ใหแกเยาวชนและผู้เรียน
พรอม ๆ กับทําหนาที่รวบรวม สังเคราะหวิเคราะห สราง และเผยแพร “ความรู้” ผาน กระบวนการศึกษาวิจัยโลก
ในอดีต สิ่งที่เปนอยู่ในปจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต”
ที่มีความรู้สามารถเขาสู่ชีวิตการทํางาน เปนพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี
สวนความรู้และองคความรู้ที่เป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว ยังจะตองชวยน�ำพาสังคมไปสู่ความเปนอารยประเทศอย่างยั่งยืนอีกดวย
2. ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตัง้ แตฉ บับที่ 8 เปน ตน มา มุง่ ให “คนเปน ศูนยก ลางการพัฒนา” และพยายามสรา งสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบท ต่างๆ ตั้งแตกระแสโลกาภิวัตน น�ำโดย การรวมตัว
ของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
ปญหาการกอการราย โรคระบาด ความเสื่อมโทรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ
อันเปนผลกระทบที่ตามมา
3. สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปญหาคุณภาพของคนอยู่มากไมวาจะเปนภาพสะทอนจาก
ผลิตภาพของแรงงานไทยซึ่งยังมีประสิทธิภาพต�่ำเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศความออนแอของการสร้าง
องคค วามรูน้ วัตกรรมและการวิจยั เพือ่ การพัฒนายังคงเปน จุดฉุดรัง้ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแขง ขันประกอบกับ
การประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอยา งรุนแรงใน ชวงตนทศวรรษสงผลสะเทือนตอประชาชนอย่างกวางขวางประเทศ
ยังคงพึง่ พิงในเชิงโครงสรา งการผลิตทีต่ อ งน�ำเขาวัตถุดบิ พลังงานเงินทุนและเทคโนโลยีในสัดสวนทีส่ งู ประชาชน
ยากจนยังคงมีอยู่กวารอยละสิบ วิกฤตคานิยมอันเปนผลมาจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมจากภายนอก
ผานสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และลาสุดภาคการเมืองที่ขาดเสถียรภาพอยางรุนแรง
4. การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยู่บนฐานของพันธกิจและเปาหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัย
และมีความกาวหนา มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดก าํ หนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ พัฒนาคน สรา งเศรษฐกิจ สรางความ
มั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ โดยมี
เปา หมายในการพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาชุมชนและแกป ญ
 หาความยากจน ปรับโครงสรา งเศรษฐกิจใหส มดุลและ
ยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายระดับประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่อุดมศึกษา
มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ และบทบาทของอุดมศึกษาที่
มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
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5. อยางไรก็ตาม การวางแผนอุดมศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติของการพัฒนาและการจัดการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ตองอาศัยความตอเนื่องและการติดตามประเมินผลเปนระยะเวลายาวกวา 5 ป โดยมี
การปรับแผนเปนระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1 ถูกจัดท�ำขึ้นในป พ.ศ. 2533 เพื่อเปนแผนเชิงรุก
ไปสู่อนาคต โดยใชฐานขอมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับสภาพการณ และความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ของประเทศ แผนดังกลาวมีระยะ 15 ป ครอบคลุมระหวาง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือไดวาไดวางแนวทางการพัฒนา
ทีเ่ ปนพืน้ ฐานสาํ คัญ และเพือ่ ใหเ กิดความตอเนือ่ ง จึงมีความจ�ำเปนทีจ่ ะตองเรงจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับ
ที่ 2 เพื่อมิใหกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบตองสะดุดหรือไรทิศทาง
6. โดยสรุป สาระส�ำคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ไดวางหลักการพื้นฐานไว 4 ประการ
คือ ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพื่อประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ภารกิจ
เพื่อคุณภาพและความเปนเลิศของอุดมศึกษา และความเปนสากลของอุดมศึกษาไทย
7. ในบรรดาขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ไดเสนอไวตอรัฐบาลนั้น
ไดมีพัฒนาการของอุดมศึกษาในชวงของแผนฯ ทั้งในสวนที่มีสัมฤทธิ์ผลตามแผน และในสวนที่ยังไมประสบ
สัมฤทธิผล อาทิเชน
- การจัดตั้งและด�ำเนินภารกิจทางดานมาตรฐานการศึกษาของส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
- การมีสว นรว มในการรับภาระคา ใชจ า ยของผูเ้ รียน นอกเหนือจากคา เลา เรียนและคา ธรรมเนียม
ตางๆ แลว มีการรวมรับภาระในรูปแบบของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามที่ไดเสนอไว
- คุณวุฒขิ องอาจารยใ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสดั สว นปริญญา เอก :โท : ตรี เปน 25:60:15
จากที่ก�ำหนดไว 30:60:10
- ไดม กี ารน�ำเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใชเ ปน กรอบการปฏิบตั เิ พียงครึง่ หนึง่ ของชว งเวลา
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจ�ำนวนหนึ่งที่เปนมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐที่มีความเป็น
อิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
- การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมี
อัตราสวน 25:75 จากที่ตั้งเปาไว 50:50
- การจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดสวน 0.25 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากที่ก�ำหนดไว 1.5
8. นอกจากความตอเนื่องของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแลว ปจจัยความเปลี่ยนแปลงและพลวัต
ของสถานการณในโลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบตอการอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางออม อาทิเชน
การเปดเสรีทางการคาทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีซึ่งเกี่ยวของกับการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา ความขัดแยงทางการเมือง การทหาร
ซึง่ เกีย่ วข้องกับกระบวนการสันติภาพและสันติศกึ ษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใหญเชน
จีนและอินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความรวมมือที่ดีทั้งกับประเทศและอุดมศึกษาไทย ส�ำหรับบริบทการพัฒนา
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ประเทศของไทยก็มีพลวัตเชนกัน อาทิ เชน การเคลื่อนตัวของสังคมในภาคการเกษตร อุตสาหรรม และบริการ
ไปจนถึงภาคการผลิตใหมๆ เชน อุตสาหกรรมฐานความรูร้ ปู แบบการใชพ ลังงาน ซึง่ พึง่ พาการน�ำเขา เชือ้ เพลิง และ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหมๆ เชน การน�ำเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
9. ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยตอพัฒนาการในระดับอุกษาสากลมิได
จากการสํารวจเบื้องตน พบวา วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเนนและนวัตกรรมหลายประการ ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ
วิชาการ เชน แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม การเฟนหานักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการใหไดมาซึ่ง
ความเปนเลิศทางการวิจัย เปนตน ในสวนของโครงสรางและการบริหารนั้น อุดมศึกษาในหลายประเทศใหความ
ส�ำคัญกับการท�ำงานในลักษณะภาคีความรวมมือและเครือขายการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การสงเสริมความ
หลากหลายในมิตติ า งๆ รวมไปจนถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการทีม่ คี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพ นอกจาก
นี้ยังมีวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเป็นมนุษยที่สมบูรณสมดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษาเชนการ
สนับสนุนใหประชาคมหาวิทยาลัยใหบริการแกสังคมในรูปแบบตางๆ การสรางกิจกรรมและบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อตอการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวนักศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมและ
ความเขาใจที่ดีใหแกนักศึกษา ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน
10. การจัดท�ำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 จึงเปนพันธกิจที่เหมาะสมแกกาลเวลา
และจ�ำเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสู่อนาคต ที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน
อาจกลาวไดวา ณ ป พ.ศ. 2550 อุดมศึกษาของประเทศไทยกําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญ ซึ่งหากออกแบบระบบ
อุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดตั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาอยางกาวกระโดด ก็จะ
เปนปจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณที่มุ่งใหคนเป็นศูนยกลางการพัฒนา ไดทั้งการสรางความ
เขมแข็งในระบบ เศรษฐกิจที่สามารถแขงขันไดและการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนและสังคมโดยรวม
11. จุดเดนของกระบวนการจัดท�ำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 อยู่ที่ “การมีสวนรวม”
อย่างกวางขวางของประชาคมกลุ่มตางๆ น�ำโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดรวมกันคิดในการระดมสมอง
เฉพาะเรื่องดังกลาวถึง 4 ครั้ง มีการรายงานความกาวหนาต่อคณะอนุกรรมการแผนและนโยบายอยางตอเนื่อง มี
การประชุมทุก 2 เดือนกับทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย ประกอบดวย มหาวิทยาลัยรัฐเดิม 26 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40
แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แหง และวิทยาลัยชุมชน 19 แหง มีการ
สัมภาษณ ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณส งู หลายทาน การประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับการจัดท�ำแผน (Steering
Committee) ทุกสัปดาห เปนจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง แตละครั้งมีสาระที่เปนขอมูลและแงคิดทั้งที่เกี่ยวกับอุดมศึกษา
โดยตรงและที่เปนผลกระทบส�ำคัญตออุดมศึกษา มีการประชุมสัมมนารวมกับผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก
อย่างเต็มรูปแบบ และในสาระที่ไดกลั่นกรองมาจากประสบการณของนานาประเทศทั่วโลก มีการเสวนากับ
กลุ่มส�ำคัญ เชน กลุ่มเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิต ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงสภาอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรม
หลายสาขา จัดการสัมมนา 4 ภาค รวมกับสื่อมวลชนที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และปราชญชาวบาน จัดใหมีคณะทํางานและมีการประชุมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใตที่ก�ำลังประสบปญหา
20
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ความรุนแรงหลายครั้ง มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องบทเรียนจากตางประเทศ และบทบาทของเครือขายอุดมศึกษา
ในการพัฒนาภูมิภาคและชุมชน มีคณะท�ำงานคิดเรื่องพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้การจัดท�ำแผนครั้งนี้ยังมีขอมูล
จากผลการศึ ก ษาที่ มี อ ยู ่ แ ล  ว จ�ำนวนหนึ่ ง และได รั บ ข อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน จ ากการสื บ ค น จากอิ น เทอร เ น็ ต
ดวยกระบวนการที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ท�ำใหสามารถจัดท�ำแผนครั้งนี้ไดส�ำเร็จในช่วงเวลาที่จ�ำกัดแตเขมขน
ภายในประมาณ 6 เดือน
12. แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบงออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะห์ภาพอนาคตที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อโลก ตอประเทศ และต่ออุดมศึกษาไทย การที่แผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะบ่อยครั้งที่อุดมศึกษาถูก
ผลกระทบของปัจจัยภายนอกอุดมศึกษาท�ำให้เกิดอุปสรรค และความไมพรอมที่จะรับมือกับสภาพการณตางๆ
จนกระทัง่ อุดมศึกษาอยูใ่ นภาวะตัง้ รับอยูเ่ นืองๆ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้มปี ญ
ั หาในการบริหารแผนเนือ่ งจากขาดจุดเน้น
การจั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ และพลวั ต ในการปรั บ ตั ว ภาคที่ ส องเป็ น ประเด็ น เชิ ง นโยบายของอุ ด มศึ ก ษาไทย
ซึ่งครอบคลุมมิติตางๆ ทั้งที่เปนการแกปญหาที่ด�ำรงอยู่ในอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาไปสู่อนาคตอยางมั่นคง
แข็งแรง มิตทิ างนโยบายเหลานีย้ งั มีความเชือ่ มโยงระหว่างกัน ทัง้ ในลักษณะของการตอยอดซึง่ กันและกัน ตลอดจน
การใชทรัพยากรและกระบวนการเดียวกันในการรองรับเปาหมายหลายดานพรอมๆ กัน ทั้งนี้นอกเหนือจากการ
ออกแบบแผนเพือ่ อุดมศึกษาแลว แผนอุดมศึกษาฉบับนีย้ งั ค�ำนึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาทีม่ ตี อ การพัฒนาประเทศ
โดยรวมอี กดว ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บทบาทอุด มศึกษาที่เ อื้อ ต่อ การกระจายอ�ำนาจการปกครองสู ่ ท  อ งถิ่ น
และบทบาทของอุดมศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF : HEd
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด�ำเนินการโครงการ
จัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา
ทัง้ สถาบันอุดมศึกษา ผูค้ วบคุมมาตรฐาน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มหี ลักประกันทีช่ ดั เจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น
ขั้นตอนการเตรียมการ (ปี 2545)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด�ำเนินโครงการวิจัย เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาของประเทศไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นหัวหน้าคณะ) เพื่อศึกษา
- การพัฒนากรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย
- การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและกระบวนการผลิต
- การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิในการผลิตบัณฑิต
และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับสากล
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ขั้นตอนการด�ำเนินการ ระยะที่ 1 (ปี 2546 - 2549)
การจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตามข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะ
บัณฑิตของสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และฝึกอบรมของออสเตรเลีย (DEST) ส่งผู้เชี่ยวชาญ
(Dr. Ian Allen) มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ NQF และหารือแนวทางการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร่วมกับคณะ
กรรมการอ�ำนวยการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย
ปี 2547
- ผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียร่วมกันจัดท�ำ Draft for consultation: National
Qualifications Framework for Higher Education in Thailand และ Discussion Paper: The Development of
Higher Education Qualifications Framework for Thailand
- คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียร่วมกัน
พิจารณา Draft for Consultation และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียได้ปรับปรุงเอกสารแล้วเสนอต่อคณะ
อนุกรรมการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง และน�ำไปหารือกับผู้อ�ำนวยการ สมศ.
(ศ.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) และประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศ.พจน์ สะเพียรชัย) และน�ำข้อแนะน�ำไป
ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 2 ฉบับดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญผูแ้ ทนผูบ้ ริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 50
แห่ง ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ Draft for consultation: National Qualifications
Framework for Higher Education in Thailand
ปี 2548 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย” ณ โรงแรม เซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมรับทราบการด�ำเนินการและให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่อการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปี 2549 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรบั ทราบรายงานผลการด�ำเนินการระยะแรกโดยมีขอ้ เสนอ
แนะว่า “ลักษณะของโครงการ NQF เป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงควรด�ำเนินการให้มี
ความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน”
คณะอนุกรรมการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้รบั ทราบข้อเสนอ
แนะและพิจารณาว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยู่แล้ว แต่มุ่งเน้นให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นถึงระบบ ความเชื่อมโยงของแนวคิดและเสนอแนะแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ จึงเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการด�ำเนินการต่อไปโดยเชิญ
คณาจารย์ที่มีการรวมกลุ่มกันในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมเป็นคณาจารย์น�ำร่องของโครงการ
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ขั้นตอนการด�ำเนินการ ระยะที่ 2 (ปี 2549 - 2552)
การจัดท�ำเอกสารต้นแบบที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการน�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ
ปี 2549
ผูท้ รงคุณวุฒขิ องไทยและผูเ้ ชีย่ วชาญจากออสเตรเลียร่วมกันเรียบเรียงเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาโดยก�ำหนดกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ของบัณฑิตไว้อย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์และการสื่อสาร และน�ำไปพัฒนา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญผู้บริหาร/ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ผู้เกี่ยวข้องรวม 200 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา: จะน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนได้อย่างไร?” ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ เพื่อร่วมกันวิพากษ์และให้
ข้อคิดเห็นต่อ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการน�ำไปสู่การปฏิบัติ และ (ร่าง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องดังกล่าว และน�ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
ปี 2550
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อ 1 มีนาคม 2550 ให้ความเห็นชอบใน
หลักการเกีย่ วกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
และให้ข้อเสนอแนะให้จัดท�ำคู่มือ/แนวทางการน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
รวม 400 คนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษา ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไป
สูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมเพือ่ น�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินการของโครงการ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
โดยมีกลุ่มคณาจารย์น�ำร่องร่วมเป็นคณะท�ำงาน ได้ปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้
สอดคล้องกันและชัดเจนยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นคูม่ อื หรือแนวทางพัฒนาต้นแบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการน�ำกรอบมาตรฐาน
สู่การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ปี 2551
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 มีมติรับทราบการ
จัดท�ำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และ (ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิฯ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)

art work2.indd 23

23
15/7/2554 3:27:48

ส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและกลุ่มคณาจารย์น�ำร่อง ได้ร่วมกัน
ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการน�ำไปปฏิบัติ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดท�ำต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำหลักสูตร
และรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางและตัวอย่างเพื่อน�ำไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสมตามปรัชญาและจุดมุง่ หมายของแต่ละสถาบัน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในกลุม่ คณาจารย์
น�ำร่องเป็นระยะๆ รวม 6 ครั้ง
ปี 2552
ส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มกี ารประชุม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 80 คน เพื่อระดมความ
คิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องต่อการน�ำกรอบมาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพ โดยมุง่ ให้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการอ�ำนวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ สามารถเชื่อมโยงและเพิ่มความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของนักศึกษา ตลอดจนการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการที่ 1 : คุณลักษณะของ
คนไทย ที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก คนไทยเป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุข

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
สพฐ.

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานการที่ 2 : แนวการจัดการ
ศึกษา จัดการเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ และการบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สพฐ.

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
สอศ.

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

มาตรฐานการที่ 3 : แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่ง
ความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ และ
แหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

มาตรฐานการอุดมศึกษา
สกอ.

มาตรฐานการศึกษา
นอกระบบ
สกศ.

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา
องค์ประกอบ : ระดับของคุณวุฒิและเส้นทางการศึกษา (วิชาการ/วิชาชีพ) การก�ำหนดชื่อปริญญา ปริมาณการเรียนรู้ (หน่วยกิต) และระยะ
เวลา (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
เชาวน์ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร) การเทียบโอนผล
การเรียนรู้ที่มีมาก่อนและปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (กลวิธีการสอนของอาจารย์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้)

ยุทธศาสตร์หลักของปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ คือ การจัดท�ำข้อก�ำหนด
จ�ำเพาะของหลักสูตรและรายวิชา
- ก�ำหนดกลวิธีการสอนของอาจารย์
- ก�ำหนดการวัดและประเมินผลของนักศึกษา
- การประเมินหลักสูตร รายงานผลการด�ำเนินการและการพัฒนา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ
ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครู - อาจารย์ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการสอน นักศึกษามีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้
- บัณฑิตได้รับการสั่งสอน อบรม กล่อมเกลาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นที่พึงพอใจของผู้จ้างงานและสังคม สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
- สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เทียบเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
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8. ความต้องการและการผลิตก�ำลังแรงงาน
- ตลาดแรงงาน การจ้างงานในอนาคตและนัยยะต่ออุดมศึกษา
1. เนื่องจากจะมีเกษตรกรออกจากภาคเกษตรต่อเนื่องนับแสนคนต่อปี ทั้งการออกถาวร ออกเป็น
ฤดูกาลออกตามปัจจัยการมีงานท�ำ ออกจากสภาวะภัยธรรมชาติในพื้นที่ อุดมศึกษาต้องเพิ่มความรู้และทักษะให้
ประชากรเหล่านี้ที่มีการศึกษาน้อย (ระดับประถมหรือมัธยมศึกษา) และออกจากภาคเกษตร ก่อนเข้าสู่ภาคบริการ
และภาคการผลิต ทั้งนี้อุดมศึกษาต้องท�ำงานกับหน่วยงานรัฐที่ดูแลข้อมูลการเคลื่อนย้ายประชากร คาดคะเนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคการศึกษาและฝึกอบรม เช่น สถาบัน
อาชีวศึกษา องค์กรพัฒนาแรงงาน จัดหลักสูตรการฝึกอบรมรองรับ
ทั้งนี้ อุดมศึกษาต้องเน้นการสร้างหน่วยปฏิบัติการฝึกอบรมระดับลึกในพื้นที่ มากกว่าการตั้งรับ
แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรไร้ฝีมือนี้ในเขตเมืองใหญ่
2. อุดมศึกษาช่วยประชากรที่ยังอยู่ในภาคเกษตร ให้อยู่ต่อไปได้ และอยู่ได้ดีขึ้น อุดมศึกษาต้องช่วย
สร้างคน ความรู้ กลไกเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางอาหาร (Food security) ในระดับครัวเรือนชุมชน พืน้ ที,่ เพิม่ ผลผลิต
และลดต้นทุนการผลิต, การจัดการการเกษตรที่ยั่งยืน, การเกษตรสมัยใหม่, การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร
ด้วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฐานวัตถุดิบเกษตร
3. ภาคบริการซึ่งจะเป็นหลักเศรษฐกิจที่ใหญ่ของประเทศ มีความส�ำคัญสูงทั้งการสร้างรายได้
ประชาชาติ การจ้างงาน การน�ำเข้าวัตถุดบิ และสินค้าทุนไม่สงู การเอือ้ ต่อการรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และทุนทางสังคม อุดมศึกษาต้องท�ำงานใกล้ชดิ กับภาคบริการ โดยสร้างความเข้าใจ ทัง้ มิตปิ ระเภทของภาคบริการ
รูปแบบใหม่ การเอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการใช้เทคโนโลยี และองค์ประกอบ( knowledge/
technology content), ความส�ำคัญใน value chain เพื่อการพัฒนาบุคลาการและความรู้รองรับ
4. อุดมศึกษาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวิเคราะห์หว่ งโซ่มลู ค่า มูลค่าในการ
ส่งออก การจ้างงาน เป้าหมายของอุตสาหกรรมในการเพิม่ ผลิตภาพ ฯ เพือ่ ก�ำหนดแผนรวมเพือ่ การผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคน การบริการเทคนิค และการวิจัยที่ก�ำหนดโดยผู้ใช้ (Demand led manpower development, technical
services and research) ทัง้ นีต้ อ้ งท�ำงานในเชิงพืน้ ที่ (เช่นนิคมอุตสาหกรรม) ท�ำเป็นกลุม่ อุตสาหกรรม และอุดมศึกษา
ท�ำงานเป็นเครือข่าย เพื่อมีโจทย์ชัดเจน ติดตามและปรับตัวได้ต่อเนื่อง
ควรมีการท�ำงานทัง้ ระดับมหภาคส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า หน่วยงานรัฐทีส่ นับสนุนงบประมาณการ
ท�ำงานและการวิจัย และกลุ่มอุดมศึกษา การท�ำงานในระดับพื้นที่ กับนิคมอุตสาหกรรม การท�ำงานกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
5. อุดมศึกษาควรท�ำงานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงานวางแผน หน่วยงานสร้างความสามารถเพื่อ
การแข่งขันริเริ่มเศรษฐกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้ โดยก�ำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าและแผน
ปฏิบัติร่วมกันเช่น

26
art work2.indd 26

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)

15/7/2554 3:27:48

: เพิ่มสัดส่วน Knowledge Industry เป็น x% ภายในปี….
: เพิ่มแรงงานความรู้ (Knowledge Workers) เป็น y% ภายในปี…
: เลื่อนอันดับประเทศไทยใน Technology Achievement Index ของ HDR/UNDP
9. กระแสโลกาภิวัฒน์
กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร โดยด้านสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์และภาษา ด้านวัฒนธรรมเกิดการซึมซับวัฒนธรรมสากลมากขึ้น วัฒนธรรมโลกใหม่เป็น
วัฒนธรรมที่มีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน มีมาตรฐานและแบบแผนเดียวกันมากขึ้น ประชากรมีการย้ายถิ่นมากขึ้น
การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลักษณะงานในอนาคตจะมีการกระจายการผลิตเป็นชิ้นส่วน เรื่องของ
คุณภาพและประหยัดต้นทุนจะเป็นปัจจัยส�ำคัญของการผลิตและการแข่งขัน แรงงานและความรู้จึงจ�ำเป็นต่อ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งการเคลื่อนจากวัยแรงงานสู่วัยสูงอายุมากขึ้น จากผลของการพัฒนา
ทางการแพทย์ การสาธารณสุขและวางแผนครอบครัว เศรษฐกิจขยายตัวด้านการเงินและการธนาคารอย่างกว้าง
ขวาง เกิดการค้าเสรี การลงทุนข้ามชาติ สถาบันการเงินขนาดใหญ่มีอิทธิพลในระดับโลก วิกฤตการณ์น�้ำมันส่งผล
ต่ออ�ำนาจการต่อรองของกลุ่มผลประโยชน์ ส่งผลต่อรายได้ของประชากรและประเทศทั่วโลก ด้านการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ มีอิทธิพลเหนือระดับภูมิภาคภายใต้การรวมกลุ่มของประเทศมหาอ�ำนาจ ลัทธิก่อการร้าย
สากลแผ่ขยายไปทัว่ โลก มีการท�ำลายล้างและก่อความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ด้านสิง่ แวดล้อมเกิดการใช้และเผาผลาญ
ทรัพยากรส่งผลให้เกิดกระแสโลกร้อน อุบัติภัยทางธรรมชาติที่รุนแรง เกิดโรคระบาดใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์
ไข้หวัดนก ที่ต้องหาทางป้องกัน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เจริญรุดหน้าไม่หยุดยั้ง เกิดเครือข่าย
เชื่อมโยงถึงกันในพริบตาทั้งด้านข้อมูล ข่าวสารและความรู้ ด้วยกลไกจากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุ
โดยเฉพาะความรูม้ บี ทบาทอย่างส�ำคัญจนกลายเป็นกระแสควบคุมเศรษฐกิจและสังคมโลกเกิดการแข่งขันอย่างเสรี
เกิดกระแสเศรษฐกิจ-สังคมฐานความรู้ เรือ่ งของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีบทบาท
อย่างยิง่ ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ บริบทและปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวล้วนมีอทิ ธิพลส่งผลต่อการศึกษาทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่เน้นในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
10. ผลกระทบต่ออนาคตอุดมศึกษาของประเทศไทย ภายใต้กระแสการค้าเสรีข้ามชาติ
การที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อตกลง GATS ในการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนบทบัญญัตกิ ฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้อง ว่ามีกฎหมายใดเอือ้ อ�ำนวยหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาตามทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณี จากข้อร้องเรียนและแนวโน้มการจัดการ
ศึกษา มีข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายการศึกษาที่ส�ำคัญ คือพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)

art work2.indd 27

27
15/7/2554 3:27:48

พ.ศ. 2546 รวมทัง้ กฎกระทรวงประกาศ ค�ำสัง่ ข้อก�ำหนด ระเบียบ และข้อบังคับ ทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัติ
และยังมีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นๆด้วย
การที่สถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศให้บริการทางการศึกษา โดยเปิดหลักสูตรทางอินเตอร์เน็ต
และมีประชาชนชาวไทยให้ความสนใจสมัครเรียนและสามารถรับปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศได้
นั้น ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในเรื่องการศึกษาอบรมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
การตรียมความพร้อมของรัฐ
การเปิดเสรีในการให้บริการทางการศึกษาจะส่งผลให้การให้บริการการศึกษาทางด้าน M.B.A. เป็น
สนามแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ปิดกว้างส�ำหรับนานาประเทศ ดังนัน้ รัฐบาลจะต้องเตรียม ทัง้ ในด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางการแข่งขันให้กบั สถาบันการศึกษาในประเทศ พร้อมกับวางมาตรการในการควบคุมการแข่งขันให้อยูใ่ นกรอบ
ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส�ำหรับมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันประกอบด้วย
1. เพือ่ เป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยเฉพาะมหาลัยของรัฐให้มคี วามพร้อมในการ
แข่งขัน ทางด้านเทคโนโลยีทที่ ดั เทียมกับต่างประเทศ รัฐจะต้องลงทุนทางด้านโครงสร้างการสือ่ สารทางไกลระบบ
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยต้นทุนที่ต�่ำ
2. รัฐจะต้องส่งเสริมสถาบันการศึกษาในประเทศให้มกี ารรับนักศึกษาจากต่างประเทศให้เข้ามาเรียน
ในประเทศ เพื่อเป็นการน�ำรายได้เข้าประเทศ เช่น การเปิดหลักสูตรหรือรายวิชาที่ใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการบริหารธุรกิจแบบไทย หรือการให้ความสะดวกทางด้านวีซ่าแก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียน เป็นต้น
3. ก�ำหนดนโยบายในการคัดเลือกสถาบันการศึกษาในประเทศที่มีความพร้อมสูงสุด เพื่อผลักดันให้
ไปเปิดบริการการศึกษาในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย
ข้างต้น อาทิเช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศทางด้านเงินทุนหรือเทคโนโลยี
ด้วยมาตรการที่จูงใจ เช่น มาตรการทางด้านภาษี
สภาพปัจจุบันของการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการด้านการศึกษาของไทย
การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก ขณะนี้รัฐบาลไทยมีการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการระหว่างประเทศในทุกกรอบ ทั้งการเจรจาพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) อาเซียน (ASEAN)
และทวิภาคี ส�ำหรับเวทีการเจรจาทวิภาคีที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่และเป็นที่จับตามอง โดยอาจมีการเจรจาเปิดตลาดการ
ศึกษาได้ในทุกระดับการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของการเจรจา แต่จะไม่รว่ ม
ถึงโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ
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ปัญหาทีพ่ งึ พิจารณาคืออุดมศึกษาจะมีสว่ นช่วยประเทศชาติเชิงปัญหาแก่สงั คม และท�ำให้สงั คมไทย
รู้เท่าทันภาวะคุกคามเหล่านี้เพื่อการปรับเปลี่ยนภาวะคุกคามให้เป็นประโยชน์
ผลกระทบในเชิงบวกน่าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
- นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากคณาจารย์ต่างชาติมากขึ้นโดยผ่านช่องทางของรูปแบบการ
ให้บริการ
- คุณภาพของนักศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งของภาษาอาจดีขนึ้ ถ้ามีการบริหารจัดการทีด่ เี กีย่ วกับหลักสูตร
นานาชาติ ซึง่ คงต้องให้ความส�ำคัญกับภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาทีม่ สี ว่ นท�ำให้นสิ ติ นักศึกษา
มีโอกาสค้นคว้าความรู้ต่างๆ ที่มักจะบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
- คณาจารย์ในประเทศน่าจะมีโอกาสพัฒนาตนเองมากขึน้ ถ้ามีโครงการแลกเปลีย่ นกับมหาวิทยาลัย
ต่างชาติในเรื่องเกี่ยวกับการท�ำวิจัยร่วมกัน
- ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สมุนไพรไทย การนวดไทย วัฒนธรรมไทยอาจได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติมากขึน้ ถ้าใช้สอื่ การเรียนการสอนทีด่ ี เช่นภาษาอังกฤษ โดยผ่านระบบ ICT
ที่ทันสมัย
- ปรัชญาของการศึกษาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะจะมีผลดีขึ้นถ้ารู้จักจัดการกับธุรกิจการ
ศึกษาบางประเภท โดยน�ำเอาผลประโยชน์จากธุรกิจการศึกษามาเอื้ออ�ำนวยกับการศึกษาเพื่อผล
ประโยชน์ของสาธารณะ
ประเทศของเราคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการเจรจาความตกลงทวิภาคีการค้าบริการเพราะเป็นกระแสจาก
การเปิดเสรีการค้าในด้านต่างๆ ปัญหาคือท�ำอย่างไรสถาบันอุดมศึกษาจะมีส่วนช่วยประเทศชาติในเชิงให้ปัญญา
แก่สังคม และท�ำให้สังคมไทยรู้เท่าทันภาวะคุกคามเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนภาวะคุกคามให้เป็นโอกาส แต่ไม่ใช่
เรื่องง่ายเพราะประเทศชาติก�ำลังเผชิญกับประเทศมหาอ�ำนาจทั้งหลายซึ่งมี ศักยภาพสูงในเชิงการบริการจัดการ
การค้าบริการ เช่น ประเทศสหรัฐฯ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนภาวะคุกคามให้เป็นโอกาสคงต้องกระท�ำให้ทันกับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม มิฉะนั้นผลกระทบเชิงลูกโซ่อาจมีผลต่อเนื่องในระยะยาวจนยากที่จะแก้ไข และสิ่งที่ควร
ตระหนักคือ ควรช่วยกันรักษาความเป็นไทยและความคงอยู่ของวัฒนธรรมไทย การบริการจัดการศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นทางหนึ่งที่เหมาะสม และคนไทยจะต้องเดินทางสายกลางในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
สติปัญญาและความสุขุมรอบคอบ
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11. ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทย
1. ประชากรและนัยยะต่ออุดมศึกษา
- อุดมศึกษาไทยจะต้องหยุดการขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากอุปสงค์ คือ เยาวชนวัยเข้าเรียน
อุดมศึกษาจะลดน้อยลง ในขณะเดียวกันให้ความส�ำคัญกับคุณภาพการศึกษา การสร้างความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
เป็นส�ำคัญ
- แม้การเกิดจะลดลง แต่อัตราการเข้าเรียนอุดมศึกษาอาจเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งเนื่องจากหลายปัจจัย
เช่น อัตราการเรียนต่อมัธยมปลายสูงขึ้น ค่านิยมของสังคม และโอกาสในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา รัฐอาจต้องตัดสินใจ
เชิงนโยบายระหว่างการเปิดกว้าง และการจ�ำกัด ที่ส�ำคัญคือคุณภาพการศึกษา โดยรวมลดลงเมื่อเน้นแต่ปริมาณ
- เพื่อให้วัยแรงงานที่จะต้องรับภาระหนักขึ้นในการเลี้ยงดูสังคมเนื่องจากอัตราการปันผลทาง
ประชากรลดลง อุดมศึกษาต้องพัฒนาแรงงานไทยให้มีผลิตภาพ (Productivity) สูงขึ้น
- ผูส้ งู วัยมีสขุ ภาพโดยทัว่ ไปดีขนึ้ และอายุยนื ยาวขึน้ อุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(Lifelong Learning) แก่ผู้สูงวัย ทั้งเพื่อการท�ำงานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ยนงานและการประกอบการใหม่ๆ ที่จะ
เป็นผลิตผลเสริมจากวัยแรงงาน
- อุดมศึกษาจะต้องค�ำนึงถึงการกระจายตัวของสถานศึกษาตามแหล่งประชากร (เช่น เขตเทศบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) อีกต้องค�ำนึงความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการก�ำหนดนโยบาย
อุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- อุดมศึกษาจะต้องค�ำนึงถึงกลุ่มประชากรวัยแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการยกระดับวัยแรงงานที่มีความรู้เป็นทุนเดิม (Knowledge Workers) เช่น ผู้ที่เคยจบระดับปริญญาตรี
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1/7 ของแรงงานทั้งหมด หรือประมาณ 1/13 ของประชากรทั้งหมดในปีพ.ศ.2550
2. พลังงาน สิ่งแวดล้อมและนัยยะต่ออุดมศึกษา
รัฐก�ำหนดภารกิจให้อุดมศึกษาสร้างบุคลากรและความรู้เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น
ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งเพื่อลดการน�ำเข้าพลังงาน และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนทาง
นโยบายและทรัพยากร โดยใช้เป้าหมายการพลังงานของชาติเป็นตัวตั้ง
- อุดมศึกษา
: สร้างความตระหนักและความตื่นตัว โดยจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นวิชาพื้นฐาน
: สร้างความรู้ โดยจัดการศึกษาเชิงลึกด้านอนุรกั ษ์พลังงาน พลังงานชีวภาพ พลังงานหมุนเวียน
รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
- สนับสนุนการวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน เช่น
: พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น CCS, Ethanol, Next Generation PV, Fuel cell,
Nuclear Fission, Wind, Biomass/Bio-energy
: การอนุรักษ์น�้ำ ป่าไม้ ฯลฯ
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: รวมทัง้ การจัดการด้านอุปสงค์ (Demand- side Management) และการสร้างประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน
- พัฒนาทั้งคนที่มีอยู่แล้วในตลาดแรงงานและผลิตก�ำลังคนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันระหว่างอุดมศึกษากับภาคเอกชน(การผลิตและบริการ) ซึง่ เป็นภาคที่ ใช้
พลังงานสูงที่ต้องการผู้รู้ผู้ปฏิบัติได้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. การมีงานท�ำและตลาดแรงงานในอนาคต
- สัดส่วนภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ฐานความรู้
- สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประเทศมีศักยภาพในอนาคต สภาพและความส�ำคัญของ SMEs
(ท�ำไร อยู่ที่ไหน) พัฒนาการในโลกาภิวัฒน์ของธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ (Family controlled
conglomerate) ของไทย
- ความอ่อนแอในการร่วมมือของอุดมศึกษากับภาคเอกชน
- ธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆ เช่น Knowledge Based Economy
- ธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนยั่งยืน
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning-LLL)
- ความต้องการก�ำลังคนเชิงปริมาณ
- อุดมศึกษาต้องเพิ่มความรู้และทักษะให้ประชากรที่มีการศึกษาน้อยและออกจากภาคเกษตร ก่อน
เข้าสู่ภาคบริการและภาคการผลิตภาค
ช่วยให้ประชากรที่ยังอยู่ในภาคเกษตร ให้อยู่ต่อไปได้ และอยู่ได้ดีขึ้น อุดมศึกษาช่วยสร้างคนและความรู้
: เพิ่มผลผลิต
: การจัดการการเกษตรที่ยั่งยืน
: การเกษตรสมัยใหม่
: รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร ด้วยอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมฐาน
วัตถุดิบเกษตร
- เน้นภาคบริการซึ่งจะเป็นหลักเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ (ทั้งมิติประเภทKnowledge/
technology content, ความส�ำคัญ value chain)
- ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขาเพื่อยกระดับการผลิต
- (ท�ำงานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงาน วางแผนหน่วยงานสร้างความสามารถเพื่อการแข่งขันฯ)
ริเริ่มเศรษฐกิจใหม่ๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้
: เพิ่มสัดส่วน Knowledge Industry
: เพิ่มแรงงานความรู้ (knowledge workers)
: รวมทั้งเลื่อนล�ำดับประเทศไทยใน Technology Achievement Index ของ HDR/UNP
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4. การกระจายอ�ำนาจการปกครอง
- แนวทางการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
: การถ่ายโอนภารกิจ
: การกระจายอ�ำนาจการเงิน
: การถ่ายโอนบุคลากร
: การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
: การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ
: กลไกการก�ำกับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ
: การสร้างระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะของ อปท.
- ปัจจุบันท้องถิ่นมีรายได้จากงบประมาณรัฐ 25% (ประมาณ 3-4 แสนล้านบาทต่อปี) และจะเพิ่ม
ถึง 35% รวมทั้งการเก็บภาษีละค่าธรรมเนียม
- ท�ำงานกับท้องถิ่นเสริมภารกิจบริการสังคมของอุดมศึกษาคือการบริการสังคมและรองรับเหตุผล
ของการจัดตั้งและการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาบางกลุ่ม
- ท้องถิ่นเป็นแหล่งรายได้ที่จะเพิ่มความส�ำคัญสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
- งานที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถท�ำได้กับอปท.
: ให้ค�ำปรึกษาในกิจการของท้องถิ่น
: การให้ความรูเ้ พิม่ ทักษะอาชีพ การจัดการสิง่ แวดล้อม การดูแลสุขภาพกับประชาชนในท้องถิน่
: พัฒนาคนท�ำงานปัจจุบันของท้องถิ่น (เช่น เจ้าหน้าที่อปท. ผู้ดูแลเด็ก)
: สร้างคนท�ำงานในอนาคตของท้องถิ่น (เช่น ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การเกษตร
สิ่งแวดล้อมฯ)
- สถาบันการศึกษาเองควรรวมตัวท�ำงานเป็นเครือข่ายเชิงพื้นที่ เครือข่ายเชิงประเด็นเพราะโจทย์
ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ ต้องการความรู้หลายระดับหลากสาขา
5. การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง
- การเรียนในสถานศึกษาของมัสยิด ปอเนาะ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เปิดโอกาส
ให้ครูสอนศาสนาบางคนบิดเบือนหลักการศาสนา ความจริงประวัติศาสตร์ตอกย�้ำ การถูกทอดทิ้ง การขาดโอกาส
ประเด็นที่มีการใช้กระตุ้นคือศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์
- ครูในโรงเรียนเอกชน เอกชนสอนศาสนา ฐานอ่อนทางวิชาการ ท�ำให้นักเรียนพื้นฐานอ่อนทาง
วิชาการ ไม่สามารถหางานนอกพื้นที่ได้ ไม่สามารถเรียนต่อในอุดมศึกษาไทยได้ นักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศ
ส่วนมากเรียนทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันสืบเนือ่ งกับอิสลาม จบกลับมาเป็นครูสอนศาสนา เป็นวงจรต่อเนือ่ ง
- นักเรียนที่ได้โควตามาเรียนนอกพื้นที่ มีปัญหาเรื่องภาษาไทย ความรู้วิชาการ
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6. เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต (Post-Industrial/Post-Modern Trends)
- มิติครอบครัว/ศาสนา
: 47% ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
: 51% ไปไหนมาไหนกับพ่อแม่พี่น้องวันเสาร์-อาทิตย์
: 34% ไปวัดวันเสาร์-อาทิตย์
: 41% ใส่บาตรท�ำบุญวันเสาร์-อาทิตย์
- มิติความเสี่ยง การใช้ชีวิต การเรียนรู้
- ชีวิตใน Post Modern World : work activities, สภาพชีวิต, expected ability
7. เศรษฐกิจพอเพียง : แนวคิด หลักการ เงื่อนไข

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิด

ทางสายกลาง
แนวทางการดำ�รงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ
ครอบครัว ชุมชน รัฐ- ในการพัฒนา บริหารประเทศ

พอประมาณ
หลักการ

เงื่อนไข

มีเหตุผล

ความรอบรู้
ความรู้ในตัวคน
ในหลักวิชา
รอบคอบระมัดระวัง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

คุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต

ความเพียร
อดทน
ขยันหมั่นเพียร
มีสติ
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12. ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกซึ่งจ�ำเป็นต้องเร่งผลักดัน
ใน 7 เรื่อง ได้แก่
1. การแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ด้อยคุณภาพและปริญญาเฟ้อ โดยประเมินทบทวน และชะลอการ
ขยายหรือเพิม่ วิทยาเขต หรือโครงการต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนโดยไม่มคี ณ
ุ ภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน และจะมีการตรวจสอบ
ที่เข้มงวดก่อนเปิดสาขาใหม่
2. วางระบบการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ โดยจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และความ
เชี่ยวชาญของสถาบันฯ และใช้มาตรการทางการเงินเป็นเครื่องมือในการก�ำกับการผลิตบัณฑิตของสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เร่งรัดส่งเสริมให้เกิดการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับ
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกระดับปริญญา
5. เร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ในระดับปริญญาเอกให้
มากขึ้น
6. การสร้างนวัตกรรม และการจดสิทธิบัตร โดยการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชน
และภาครัฐที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการวิจัย
7. ให้มกี ารพัฒนา Center of Excellence และการ่วมมือกับต่างประเทศทีท่ นั สมัยในด้านต่างๆ รวมทัง้
การน�ำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมท�ำงานในสาขาที่จ�ำเป็น
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่รอบด้าน
สถานศึกษาทีด่ แู ลพืน้ ทีก่ ารให้บริการตามความรับผิดชอบของสถานศึกษานัน้ ๆ ควรมียทุ ธวิธกี ารให้
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ รวมทั้ง
การให้บริการสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
14. ยุทธศาสตร์กระทรวง
การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของสถาบันฯ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการด�ำเนินงานของสถาบันฯ
จุดแข็ง (Strength)
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม
2. เป็นสถาบัน ฯ ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการให้บริการทางสังคม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และช่างศิลป์
3. เป็นสถาบันฯ ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
4. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ / สังคม
5. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม
6. เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งเดียวทีจ่ ดั การศึกษาตัง้ แต่ระดับขัน้ พืน้ ฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา
7. บุคลากรและศิษย์เก่าเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
8. เป็นสถาบันหลักในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนไม่เพียงพอ (เช่น บุคลากรด้านเทคโนโลยี, ผูส้ อนภาษา
อังกฤษ, ไทย, วิทยาศาสตร์ สังคม)
2. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน (อาคารเรียนสาขา วิชาชีพเฉพาะ) เช่น
ห้องฝึกปฏิบัติดนตรีแต่ละประเภท ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
3. สื่อ / วัสดุ ด้านการเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ
4. มีหลักสูตรหลายระดับในสถาบันฯ ท�ำให้มปี ญ
ั หาในการบริหารจัดการ (ผูบ้ ริหารหลักสูตรจะต้อง
มีผู้ควบคุมหลักการตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ก�ำหนด)
5. สถาบันฯ มีผลงานทางด้านวิจัยน้อย เนื่องจากมีภาระงานในการสอนมาก
6. ชื่อสถาบันฯ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
7. ขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
8. ขาดระบบการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
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การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคท�ำให้สถาบันฯ ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายตรงตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นผลท�ำให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ดังนี้
โอกาส (Opportunity)
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศยอมรับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาไทย มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
3. ตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลด้านทะนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน
4. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้โอกาสผู้เรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน
5. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการด�ำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษา
6. มีโอกาสได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานส�ำคัญระดับชาติและนานาชาติ
7. มีโอกาสได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธีต่างๆ
8. สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ มีความต้องการ บุคลากรทางด้านดนตรี นาฏศิลป์และช่างศิลป์
เป็นการสร้างโอกาสในการมีท�ำงานของบัณฑิต
9. นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท�ำให้มีโอกาสสร้างงานให้นักศึกษา
10. การจัดท�ำหลักสูตรฐานสมรรถนะจะส่งผลให้บัณฑิตของสถาบันมีคุณภาพและสามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก
อุปสรรค (Threat)
1. มาตรฐานและตัวบ่งชีข้ องการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ สมศ. ก�ำหนดไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ทุกระดับ
2. นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจศึกษาต่อทางด้านศิลปวัฒนธรรมน้อย / สัดส่วนระดับประเทศ
3. ค่านิยมของผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าศึกษา
4. กระแสนิยมของวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามามีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา
5. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
6. มีสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท�ำให้บุคลากรก้าวตามไม่ทัน
8. อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้กระแสการค้าเสรีขา้ มชาติในอาเซียนด้านการศึกษาทีจ่ ะมีการแข่งขัน
โดยเสรีอาจจะส่งผลให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้รับโอกาสในการท�ำงานน้อย เนื่องมาจากผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาไปท�ำงานต่างประเทศ (มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ, และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ได้น้อย)
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15. มาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน ตามล�ำดับความส�ำคัญ โดยมีฐาน
ความคิดทีว่ า่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ จึงให้ความส�ำคัญมาตรฐานด้านวิชาชีพ
เป็นล�ำดับที่ 1 คาดหวังให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย
มาตรฐานด้านวิชาการ และมาตรฐานด้านคุณลักษณะคาดหวังให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนใน
สังคมได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านวิชาชีพ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ในวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านทักษะ มีกระบวนการคิด มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การแสดง การน�ำเสนอผลงานศิลปะ / การสอน และมีทกั ษะ
ในการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านวิชาการ
ผู ้ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มีกระบวนการคิด มีความรู้ในการรักษาสุขภาพอนามัย และการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม และมีความ
สามารถในการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านคุณลักษณะ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ก�ำหนดมาตรฐานของนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไว้
ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
= ตัวบ่งชี้
1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 มีความกตัญญูกตเวที
1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม
1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
= ตัวบ่งชี้
2.1 คุณค่าของสิง่ แวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม
2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการท�ำงาน รักการท�ำงาน สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
= ตัวบ่งชี้
3.1 มีทักษะในการจัดการและท�ำงานให้ส�ำเร็จ
3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท�ำงาน
3.3 ท�ำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
3.4 ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3.5 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
= ตัวบ่งชี้
4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบ
		 องค์รวม
4.2 สามารถคาดการณ์ ก�ำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีสติ
4.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกแง่ดี และมีจินตนาการ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร
= ตัวบ่งชี้
5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน�ำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ
5.4 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
5.5 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค�ำถามเพื่อหาเหตุผล
6.2 สนใจแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ รวบตัว ใช้หอ้ งสมุด แหล่งความรูแ้ ละสือ่ ต่างๆ ได้
		 ทั้งในและนอกสถานศึกษา
6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
= ตัวบ่งชี้
7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
7.2 มีน�้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
7.3 ป้องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษ และหลีกเลีย่ งสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรคภัย
		 อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
7.4 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น
7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
=ตัวบ่งชี้
8.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ
8.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์
8.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ
=

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานคุณภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษา
		 ผู้ส�ำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพ เป็นพลเมืองดีของ
สังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการคิดริเริ่ม เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาตนเอง
= ตัวบ่งชี้
1. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
4. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการ
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. มีความรู้ความช�ำนาญในวิชาชีพด้านศิลปะตามสาขา/แขนงวิชา มีความสามารถในการ
ประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
2. มีความรอบรูด้ า้ นวิชาการ สามารถประยุกต์ความรูเ้ พือ่ การด�ำเนินชีวติ การท�ำงานและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
		 1.1 ความรับผิดชอบ มีวินัย สามัคคี
		 1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต
		 1.3 รักและศรัทธาในวิชาชีพ
		 1.4 เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
2. ด้านความรู้
		 2.1 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบัติ
		 2.2 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทั้งภาคทฤษฏีและ/หรือภาคปฏิบัติ
		 2.3 มีความรู้ทันสมัย แสวงหาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ
3. ด้านทักษะปัญญา
		 3.1 มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
		 3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
		 3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
		 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ ท�ำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบ
		 4.2 รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคม
		 4.3 สามารถบริหารจัดการ แก้ปัญญา
5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 5.1 มีความรู้และประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 5.2 ใช้ภาษาไทยและ/ หรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้
		 5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการจากเอกสาร และแหล่งความรู้อื่น
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6.ด้านทักษะพิสัย
		 6.1 มีทักษะปฏิบัติและความช�ำนาญในวิชาชีพ
		 6.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามกระบวนการวิจัย
		 6.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพอย่างเหมาะสม
		 6.4 สามารถบริหารจัดการด้านศิลปะ
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผูม้ คี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
ส�ำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
= ตัวบ่งชี้
1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
		 ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
		 แข่งขันได้ในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตส�ำนึก ด�ำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทงั้ ด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
		 อย่างถูกต้องเหมาะสม
สรุปได้ว่าจากการทบทวนบริบทต่างๆที่กล่าวมา ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของคนใน
ประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการวางรากฐานการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาให้คนมีความรอบรู้ เข้าใจและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน
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บทที่ 3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553 – 2556 (ฉบับปรับปรุง 2 )
วิสัยทัศน์ (vision)

“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ (mission)

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า
แก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

ปณิธาน

มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพชัน้ สูงด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน
สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

เป้าหมายสู่ความส�ำเร็จ

บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
คุณลักษณะและบรรทัดฐานทีม่ คี วามเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทีก่ �ำหนดไว้เพือ่
ให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความ
ส�ำเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ค่านิยมหลัก คือ เราประสบความส�ำเร็จร่วมกัน
W = Wisdom 				
มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา คือ มีจิตวิญญาณการจัดการ
						
ความรู้ ที่เชื่อมโยงกันทุกด้าน ทุกมิติเข้าด้วยกัน การคิดค้น
						
ลงมือปฏิบตั จิ ริง ท�ำจริง ปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็นองค์ความรู้
E = Efficiency in Education of Arts		
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะคือมี
						
ความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะ
						
และมีใจเป็นกลางในการบริหารจัดการ
A = Academic Excellence			
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ สร้างสรรค์และเผยแพร่งาน
						
ทางวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์
R = Responsibility				
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ และหน้าที่
						
ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการ
						
บริหารจัดการ การกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหา และเคารพ
						
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดี
						
และผลเสียจากการกระท�ำของตนเอง
E = Equality by Teamwork 			
ความเสมอภาคในการท�ำงานโดยเน้นการท�ำงานเป็นทีม คือ
						
การทีอ่ งค์กรจะพัฒนาให้กา้ วหน้าไปได้นนั้ ต้องได้รบั ความร่วม
						
มือจากทุกคน และทุกคนทีร่ บั ผิดชอบในงานนัน้ ๆมีความส�ำคัญ
						
เสมอกันและท�ำให้งานขององค์กรด�ำเนินการบรรลุเป้าหมาย
W = Willful by Integrity and Moral		
มีความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานโดยยึดความชอบธรรมอย่างเต็ม
						
ศักยภาพ คือ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยอุทศิ เวลาและความ
						
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
I = Improve Ourselves
		
การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ คือ การเสริมสร้าง
						
ความรูใ้ ห้กบั ตนเองด้วยวิธกี ารต่างๆ แบบต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
N = Network and Communication 		
การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีการติดต่อ
						
สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งภาค
						
รัฐและภาคเอกชนอย่างสม�่ำเสมอ
S = Successful by Good Governance		
ความส�ำเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือ ใช้หลักธรรมา
						
ภิบาลในการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพและความก้าวหน้า
						
ร่วมกัน
44
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2.จัดทํามาตรฐาน
วิชาชีพด้ านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ใน
หลักสูตรทุกระดับ

-

-

80

80

3. ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทํา
ตรงตามสาขาวิชาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

4.จํานวนมาตรฐานด้ าน
นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ทุกหลักสูตรที่
ได้ รับการพัฒนา

85

80

2.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก

1

80

87

1 รองอธิการบดี 7.จัดทํามาตรฐานวิชาชีพด้ านนาฏศิลป์
ฝ่ ายวิชาการ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ระดับพื ้นฐานวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา

_

8.จํานวนมาตรฐานวิชาชีพด้ าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ทุกหลักสูตรที่ได้ รับการ
พัฒนา

_

2

2
7.จํานวนโครงการที่พฒ
ั นา
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่
นักเรียน นักศึกษา

6.พัฒนาด้ านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

85

85

100

6. ร้ อยละของสถานศึกษาที่ได้ รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

80

80

100

5.ร้ อยละของรายวิชาที่มีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ

4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญโดยชุมชน
และผู้เชี่ยวชาญมีสว่ นร่วม

4.ร้ อยละของผู้เข้ าเรียนในแต่ละสาขา
ได้ จํานวนตามเป้าหมายที่กําหนด

1

2

100

90

90

4

80 รองอธิการบดี 3.พัฒนากระบวนการในการรับสมัคร 3.จํานวนของวิธีการในการับสมัครและ 70ร้ อยละ
ฝ่ ายวิชาการ และระบบการคัดเลือกนักเรียน
การคัดเลือกนักศึกษา
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้ มีมาตรฐาน

3

85

1

2

100

100

90

5

90

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
80
85 100 100

88 รองอธิการบดี 2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2.ร้ อยละกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 2จํานวน 80
ฝ่ ายวิชาการ นักศึกษาให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์

1.ร้ อยละของหลักสูตรทุกระดับที่
ได้ รับการพัฒนา

ตัวชีว้ ัด

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

เป้าหมาย
กลยุทธ/มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
1. พัฒนาการจัดการศึกษา 1.ผู้สาํ เร็จการศึกษาเป็ น 1.ร้ อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษามี 100 100 100 100 รองอธิการบดี 1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตาม
ฝ่ ายวิชาการ มาตรฐานระดับชาติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
ด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ผู้มีความรู้
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับระดับชาติ
คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ให้ มี ความสามารถตาม
คุณภาพและมาตรฐาน เป็ นที่ เกณฑ์มาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับระดับชาติ
ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผู้ดแู ล
นโยบายจัดทําระบบดังกล่าว

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผู้ดู
นโยบายด้ านพัฒนานักเรียนนักศึกษาเป็ นผู้จดั ทํานโยบาย

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผู้ดแู ล
นโยบายการจัดการศึกษาเป็ น
ผู้จดั ทํานโยบายด้ านการศึกษา

หมายเหตุ

รองฯวิชาการและ
รองฯฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันฯเป็ นผู้รับผิดชอบโดย
รองฯวิชาการ จัดทํานโยบายจากส่วนกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ชนัย

รองฯวิชาการ

รองฯวิชาการ

รองฯกิจการ
นักศึกษา

รองฯวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

46
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2. ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้ างงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นที่ยอมรับ
ทังในและต่
้
างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

3.งานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม มี
คุณค่าเป็ นที่ยอมรับทัง้
ในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

35

30

15

3.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ รับการยอมรับในระดับชาติ
ระหว่างประเทศ

4.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ

20

40

35

2.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้ รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่หรือได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

25

40

45

30

45

50

6.5

15

3.0

25

20

4.จํานวนเงินสนับสนุนในการทําวิจยั
งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
5.จํานวนผลงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม ด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ได้ รับ
การเผยแพร่ หรือนํามาใช้ ประโยชน์
6.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการ
จัดการในแต่ละปี

4.การจัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจยั
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรมและ
ดําเนินการตามแผน
5. จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้
และดําเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผล

10
2

10
2

8.จํานวนผลงานที่ได้ รับการสร้ าง
มูลค่าเพิม่ นําไปต่อยอดหรือพัฒนา
9.จํานวนเครือข่ายงานวิจยั

7.สร้ างมูลค่าเพิม่ จากงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม
8.สร้ างเครือข่ายวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ทงในและต่
ั้
างประเทศ

5

6

7.จํานวนผลงานที่ได้ รับการจด
6.ดําเนินการจดสิทธิบตั รและรัพย์สนิ
ทางปั ญญา เพือ่ นําไปเป็ นประโยชน์แก่ สิทธิบตั ร ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือ
ลิขสิทธิ์
สังคม

10

10

35

ผู้ช่วยอธิการบดี 3.จัดหาทุนสนับสนุนในการดําเนินการ 3.ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับทุนวิจยั
งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรมต่อบุคลากร
ทําวิจยั งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทัง้
(ผ.ศ.ศุภชัย
ทังหมด
้
ภายในและภายนอก
สุกขีโชติ)

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

10

3

12

6

12

20

7

12

15

หมายเหตุ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

1 เรื่อง / หลายคน
แห่งละ 1 เรื่อง

หน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 แห่ง

ผู้รับผิดชอบจัดทํานโยบาย ผู้
กํากับดูแลงานวิจยั
(กําหนด
ผู้ช่วยอธิการบดี / เป็ นแผนแจ้ งหน่วยงาน)

ผู้รับผิดชอบ

4

15

7

15

25

หน่วยงานส่งมาแห่งละ 1 เรื่อง / ปี
(หน่วยเป็ นเรื่อง)
อธิการบดี / สถาบันฯรับผิดชอบ (หน่วยเป็ น
ผู้ช่วยอธิการบดี เครือข่าย)
ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยงานในสังกัดส่งมาแห่งละ 1
ผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง(หน่วยเป็ นเรื่อง)

หน่วยงานในสังกัดส่งมาแห่งละ 1
ผู้ช่วยอธิการบดี - 2 เรื่อง / ปี (หน่วยเป็ นเรื่อง)

ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยเป็ นเป็ นเรื่อง/ชิ ้น

7.5 รองฯวิจยั ฯ(รองฯ เงินงบประมาณ (หน่วยเป็ นล้ าน
แผนและพัฒนา) บาท)

15

20

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
80
80
80
80

20

1.ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับความรู้
และทักษะเพือ่ สามารถทํางานเกี่ยวกับ
การทําวิจยั งานสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมด้ านศิลปกรรม

ตัวชีว้ ัด

ผู้ช่วยอธิการบดี 2.สนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดนักวิจยั รุ่นใหม่ 2.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
(ผ.ศ.ศุภชัย
นวัตกรรม จากนักวิจยั รุ่นใหม่
สุกขีโชติ)

เป้าหมาย
กลยุทธ/มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
1.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์ 35 40 45 50 ผู้ช่วยอธิการบดี 1.พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจยั
งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)
ตัวชีว้ ัด
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เป้าประสงค์

4.มีบริการทางวิชาการ
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ที่
หลากหลายและ
ตอบสนองควมต้ องการ
ของผู้รับบริการอย่าง
แท้ จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการบริการทาง
วิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรม
แก่ชมุ ชนและสังคม

3 ร้ อยละของผู้รับบริการสามารถ
นําความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจ

60

80

70

85

80

90

90

100

4.จัดทําบริการวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้ างรายได้ ให้ กบั
สถาบันฯ

รองอธิการบดี 3. สร้ างระบบเครือข่ายทางด้ าน
ฝ่ ายวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี 2.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ฝ่ ายวิชาการ ผู้รับบริการ

20

20

4. จํานวนโครงการที่นกั ศึกษาสามารถ
สร้ างรายได้ ให้ กบั สถาบันฯ

–

25

2

80

30

3

85

35

4

90

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
–
90 100 100

3.จํานวนเครือข่ายทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

2.ร้ อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

1.จํานวนกิจกรรม โครงการ ที่บริการ
วิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมแก่สงั คม
ตามความต้ องการของชุมชน รวมทัง้
โครงการที่ก่อให้ เกิดรายได้

ตัวชีว้ ัด

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

เป้าหมาย
กลยุทธ/มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
1.จํานวนโครงการการบริการทาง –
– 300 350 รองอธิการบดี 1.จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่สงั คมตามความ
วิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมแก่
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม ต้ องการของชุมชน
สังคม
ตัวชีว้ ัด

รองอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบ
นําเสนอนโยบายต่อสภาสถาบัน

หมายเหตุ

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯวิชาการ
และรองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 2
โครงการ

หน่วยงานในสังกัดสร้ างแห่งละ 2
เครือข่าย

รองอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบจัดทํา
นโยบายและหน่วยงานในสังกัด
รองฯ
จะต้ องประเมินเช่นกัน สถาบันฯ
ศิลปวัฒนธรรม/ กําหนดรูปแบบการประเมิน
รองฯวิชาการ ผู้รับบริการแล้ วส่งมายังรอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบ

รองฯวิชาการ
และรองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

48
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4. ส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

2.จํานวนเครือข่ายความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นสร้ างคุณค่ากับ
สังคม

1.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มี
5.เป็ นแหล่งวิทยบริ การด้ านศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจ
สามารถให้ บริการองค์
ความรู้สสู่ งั คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

2

2

2

2

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
80 85 90 95
กลยุทธ/มาตรการ

รองอธิการบดี
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี 1.พัฒนาแหล่งวิทยบริการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

4

4

250

1

2

200

3.จํานวนวารสารด้ านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติของสถาบันฯ

4.มีการนําองค์ความรู้ทางศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาบูรณาการพันธ
กิจต่างๆ ของสถาบันฯ
5.จํานวนครัง้ ที่ออกเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับภาค ภูมิภาค
และระดับชาติ

5

18

300

4

6

10

350

4

8

15

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
4
5
5
5

2.จํานวนองค์ความรู้ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จดั เก็บสร้ างคุณค่า
ให้ กบั สังคม

1.มีแหล่งวิทยบริการ เพือ่ จัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ัด

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
หมายเหตุ

รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 20
ศิลปวัฒนธรรม ครัง้
ผู้รับผิดชอบทํานโยบาย

รองฯ
นํามาบูรณาการใช้ อย่างน้ อย 2
ศิลปวัฒนธรรม พันธกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันฯโดยผู้รับผิดชอบ
บํารุง พาทยกุล

รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 1 เรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
สบศ, วนศ, วนศ.ชม,วชศ.สพ,
ศิลปวัฒนธรรม วนศ.อท, วนศ.คร, วนศ.รอ, วน
ศ.กส.

ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)

art work2.indd 49

49

15/7/2554 3:27:51

5. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

6.มีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

7.จัดทําบริหารความเสีย่ งและ
การจัดทําความรู้อย่างเป็ นระบบ

5จํานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการนํามาใช้
บริหารจัดการ
6.ร้ อยละของแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่
-

-

-

6.จํานวนเรื่องที่จะนํามาบริหารจัดการ
องค์ความรู้และเผยแพร่

4

1

20

1

11.จํานวนโครงการด้ านการบริหารความ
เสีย่ ง และการดําเนินอย่างเป็ นรูปธรรม
12.จํานวนของโครงการด้ านการจัดการ
ความรู้ที่ดําเนินการตามกลไกของการ
จัดการความรู้อย่างเป็ นระบบและ
ดําเนินการจนเห็นผลลัพธ์ชดั เจน

9.มีการดําเนินการด้ านการบริหาร
ความเสีย่ งและการจัดการความรู้
อย่างเป็ นรูปธรรม

19

10.จํานวนแผนพัฒนาเต็มรูป

1

8.จัดทําแผนพัฒนาเต็มรูป

–

19

100

100
9.จํานวนฐานข้ อมูลสารสนเทศที่นํามา
บริหารจัดการในสถาบันฯ

100

2

95

100

95

2

100

2

90

90

90

2

1

4

2
19

100

100

2

100

100

100

2

1

4

3

ผู้ช่วยอธิการบดี

ร.บริหาร/ ฝ่ าย
นิติกร

รองฯวิจยั /พัฒนา

รองฯบริหาร

สถาบันฯจัดทํานโยบาย
รองฯอธิการบดี
หน่วยงานในสังกัดดําเนินการ
ทุกฝ่ าย
ทุกหน่วยงาน

จัดทํานโยบายและมาตรการ

สถาบันฯ

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
รอง.วิจยั และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พัฒนา

19 รองฯวิจยั /พัฒนา

100

100

2

100

สถาบันฯ

สถาบันฯ จะต้ องทํานโยบายและ
แผนการพัฒนาครู อาจารย์และ
รองบริหาร/ฝ่ าย
บุคลากรทางการศึกษาอบรมทัง้
บุคคล
19 หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ

รองฯบริหาร

100 ทุกรองฯตามที่
รับผิดชอบ

100

2

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 รองฯวิจยั ฯ(รองฯ ทุกแห่งทําแผนพัฒนาองค์กร
แผนและพัฒนา) โดยใช้ กระบวน PDCA

7.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

ผู้ช่วยอธิการบดี
5.จัดทํามาตรฐานการบริหาร
7.ร้ อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ร.ศ.ศุภชัย สุกขีโชติ) งบประมาณ
เป็ นไปตามแผน
6.พัฒนากฎระเบียบให้ มีผลบังคับใช้ 8.ร้ อยละของกฎระเบียบให้ มีผลบังคับใช้

100 100 100 รองอธิการบดีฝ่าย
วิจยั และพัฒนา

-

4.ร้ อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้ รับการอบรมพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี 4.จัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนา 5. ร้ อยละของแผนการประเมินแผน
(ร.ศ.ศุภชัย สุกขีโชติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

100

4

2

1

3

100 100 100 รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

100

4.ร้ อยละการออกกฎระเบียบ
ข้ อบังคับที่จําเป็ นมีผลบังคับใช้

2.จํานวนครัง้ ของการพัฒนาระบบบริหาร
บุคคลและนําสูก่ ารปฏิบตั ิ

100 100 100 รองอธิการบดีฝ่าย 3.พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และ 3.ร้ อยละของครู อาจารย์ที่ได้ รับการพัฒนา
วิจยั และพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่าย 2.จัดระบบการบริหารบุคคลที่เป็ น
วิจยั และพัฒนา ระบบ

100

95

3.ร้ อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการ

90

85

1.ร้ อยละของกระบวนการที่นําระบบ
PDCA ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัด

80

เป้าหมาย
กลยุทธ/มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 รองอธิการบดีทกุ ท่าน 1.กําหนดให้ ทกุ หน่วยงานนําระบบ
PDCA ไปใช้ กบั ทุกกระบวนการใน
หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

2.ร้ อยละความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์เพือ่ สถาบัน/ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

1.ร้ อยละระบบบริหารจัดการ
ตามหลัก PDCA

ตัวชีว้ ัด

50
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พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

พัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

6. มีระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

5. เป็นแหล่งวิทยบริการด้านศิลป
วัฒนธรรมสามารถให้บริการองค์
ความรู้สู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์
พัฒนา สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

2. จัดท�ำมาตรฐานวิชาชีพด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในหลักสูตรทุกระดับ

4. มีบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง

3. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการบริการทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

วิสัยทัศน์ ; “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
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บทที่ 4

แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะต้องปรับตัวในอนาคต
และเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ที่พึงปรารถนาในระยะยาวการพัฒนาการศึกษาในระยะ 4 ปี ของ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันฯ
จึงได้ก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี		
้
ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง 2)
กิจกรรม

จ�ำนวนบุคลากร
2553 2554 2555 2556

รวม

1. การศึกษาต่อ
1.1 ในประเทศ
- ปริญญาโท

32

78

10

10

55

- ปริญญาเอก

18

25

35

35

100

1.2 ต่างประเทศ
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

-

-

-

-

-

2. ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
การศึกษาทุกระบบ
2.1 ฝึกอบรมภายในประเทศผู้บริหาร
/ครู/อาจารย์/บุคลากรในองค์กร
2.2 ต่างประเทศ ผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์/บุคลากรในองค์กร

หมายเหตุ
งบเงินอุดหนุนกิจกรรมอุดมศึกษา
- ข้าราชการ ภายในเวลาและนอก
เวลาราชการ
- ภาคปกติ และภาคพิเศษ
- หลักสูตรการจบ 2 ปี / รุ่น
- หลักสูตรการจบ 3 ปี / รุ่น
งบอุดหนุน / งบด�ำเนินงาน

5

6

6

7

24

- ครั้ง/ปี ทุกคน

1

1

1

1

4

3. การน�ำเสนอผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
3.1 ในประเทศ

งบรายจ่ายอื่น
- ข้าราชการครั้งละ 5 %ของ
จ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด
งบอุดหนุน/งบด�ำเนินงาน
/งบรายจ่ายอื่น

30

35

40

45

150

3.2 ต่างประเทศ

1

1

2

2

6

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ/
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ศาสตราจารย์

3
-

7
1
-

19
2
-

21
5
1

21
5
1

/งบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากร
- คิดรวมกับต�ำแหน่งผู้ที่ได้รับเดิม
- คิดรวมกับต�ำแหน่งผู้ที่ได้รับเดิม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรม
ครู/วิทยฐานะ
ครูช�ำนาญการ
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติการ
ช�ำนาญการ
ช�ำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ช�ำนาญการ
ช�ำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
ช�ำนาญการ
ช�ำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

จ�ำนวนบุคลากร
2553 2554 2555 2556

รวม

หมายเหตุ
งบบุคลากร

100
500
80
-

150
550
85
10

180
570
90
20

200
600
95
30

200
600
95
30

30
50
10
1
-

25
55
15
2
-

20
60
20
3
-

15
65
25
4
-

15
65
25
4
-

15
1
-

15
-

15
-

15
-

15
-

30
2
-

30
3
-

30
4
-

30
5
-

30
5
-

ต�ำแหน่งผู้บริหาร (ระดับอุดมศึกษา)
อธิการบดี

1

1

1

1

1

รองอธิการบดี
คณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ผู้อ�ำนวยการกอง
ผู้ช่วยอธิการบดี

5
3
6
12
3-4

5
3
6
12
3
3-4

5
3
6
12
3
3-4

5
3
6
12
3
3-4

5
3
6
12
3
3-4

งบบุคลากร - รวมวิทยฐานะเดิม
งบบุคลากร
งบบุคลากร
งบบุคลากร

งบบุคลากร แต่กรณีที่เป็นระบบ
สรรหาและเป็นบุคคลนอกราชการ
เฉพาะต�ำแหน่งสรรหาเท่านั้นที่
เบิกจากค่าตอบแทนจากงบด�ำเนิน
งานของหน่วยงาน
เบิกจ่ายจากงบบุคลากรงบประมาณ
ไม่เกิน 3 คน ตามระบบสรรหา
กรณีที่วิทยาลัยเทียบเท่าคณะ
งบบุคลากร
1.นอกราชการเฉพาะต�ำแหน่งสรรหา
ใช้งบด�ำเนินงาน/ข้าราชการ
2.เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 คน
3.เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 คนต่อคณะ

4.เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 คนจาก
งบประมาณแผ่นดิน

หมายเหตุ - ทั้งหมดนี้กองนโยบายและแผนจะประมาณการแผนแจ้ง เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งหมด
เพื่อเตรียมงบประมาณรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาองค์กร
54
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บทที่ 5
บทสรุป

เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 2)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมและมีการเชื่อมโยงกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 5 ด้าน ดังนี้
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่า
แก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานระดับชาติ สถาบันฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของ
สังคมภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงสามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารในการท�ำงานและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
2. นักศึกษามีความรู้วิชาชีพ และสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้อย่างดี
3. นักศึกษา บุคลากร น�ำแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
4. มีงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทัง้ เป็นประโยชน์ตอ่
สังคม
5. มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. ท�ำการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
7. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ
8. มี Good Governance ทุกระดับในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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เงื่อนไขความส�ำเร็จ
การที่จะให้แผนยุทธศาสตร์ระยะ4 ปี พ.ศ. 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 2) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้นั้นผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้องด�ำเนินการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละฝ่ายควรมีการก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน
2. มีการประกาศนโยบายโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตาม
ที่สภามีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. ให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการพัฒนาสถาบันฯตามบทบาทและพันธกิจหลักทั้ง 5 ด้าน
4. มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้
การบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
5. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของสถาบันฯ
6. จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
7. มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำและมีแนวทางน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สู่หน่วยงานอย่างเป็นระบบชัดเจนและทั่วถึง
8. มีการน�ำนโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน
9. มีการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการบริหารจัดการของสถาบันฯอย่างต่อเนื่อง
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. สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่าย
บัณฑิตอุดมคติไทย : สู่การตกผลึกทางปัญญา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ภาพพิมพ์, 2552
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ,2550
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คูม่ อื การประเมินผลปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาประจ�ำปงี บประมาณ 2552. พิมพ์ครัง้ แรก. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานก.พ.ร., 2552.
คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้กระแสการค้าเสรีข้ามชาติ. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬา , 2548
ข้อมูลออนไลน์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:
HEd) [ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ (วันที่ค้นข้อมูล 12 พฤษภาคม 2553)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ) [ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://www.nesdb.go.th/ (วันที่ค้นข้อมูล 12
พฤษภาคม 2553)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)
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มัธยมศึกษาตอนต้น
ปวช.
ศ.ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี ( ปริ ญญาโท )
รวมทั้งหมด

กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพฒ
ั นศิลป์ )
2552
4,500
5,500
200
2,700
12,900

2553
4,500
5,500
200
2,700
40
12,940

งบประมาณ
2554
4,550
5,550
200
3,460
40
13,800
2555
4,550
5,550
200
3,500
100
13,900

จํานวนและแผนการรับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในระดับปริญญา และตํ่ากว่าปริญญา

2556
4,600
5,600
200
3,500
100
14,000

ภาคผนวก ข
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3.หน่วยงานถ่ายทอดสูผ่ ้ ปู ฏิบตั ิในหน่วยงาน

4.หน่วยงานทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555

3.นําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง 2)
เสนอสภาสถาบันฯพิจารณา

4.สถาบันฯ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันฯ
พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง 2)

8.จัดทํารายงานประจําปี ด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ เสนอ
ต่อสภาสถาบันฯ (คณะกรรมการกลัน่ กรอง)

7.ติดตามประเมินผลด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์

6.จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 (นําเข้ าสภา)

5.จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 (นําเข้ าสภา)

2.แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง 2)

2.แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง 2)

8.ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําปี

7.นําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิราชการ
แผนปฏิบตั ิการของทุกหน่วยงานเข้ าสูส่ ภาสาบันฯ

6.ทําข้ อ 1 - 5 ส่งมายังสถาบันฯ (โดยนําเข้ าคณะกรรมการกลัน่ กรอง)
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิราชการ

5.หน่วยงานทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555

1.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของหน่วยงาน

1.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ.2553 - 2556

จึงจะต้ องมีการเตรี ยมการก่อนเสมอ 1 ปี งบประมาณให้ กระบวนการดําเนินงานเป็ นไปตามระบบซึง่ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิราชการ
ขัน้ ตอนของด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกองนโยบายและแผนสถาบันฯ
ขัน้ ตอนของหน่ วยงานในสังกัดสถาบันฯ ควรจะต้ องดําเนินการดังนี ้

เพื่อให้ สถาบันฯและหน่วยงานในสังกัดสามารถดําเนินการได้ ในปี งบประมาณ 2555

ขัน้ ตอนและกระบวนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 2554

แนวทางการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/กลยุทธ์
วิเคราะห์
SWOT

ทบทวน / ก�ำหนด Vision
Mission / ค่านิยม
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รวบรวมรายละเอียด
สรุปผล

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณพ.ศ.2554
(21 ต.ค. - 23 ต.ค. 2553)
กองนโยบายและแผน

เสนอคณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนฯ
(ก.พ.- มี.ค. 2554)

คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณา แผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม

คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำ
แผนฯ มอบหมาย คณะท�ำงาน /
กองนโยบายและแผน ด�ำเนินการ
(ก.พ.- มี.ค. 2554)
กองนโยบายและแผน
(ก.พ.- มี.ค.2554)

สรุปรายละเอียด
เสนอบุคลากรของสถาบันฯและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น

บุคลากรของสถาบันฯ
(ก.พ.- มี.ค.2554)

ปรับปรุง

กองนโยบายและแผน
(มี.ค.2554)

พิจารณาความสอดคล้องของแผน
ประชุมกรรมการ
สรุปแผนยุทธศาสตร์ฯกลยุทธ์

กองนโยบายและแผน

น�ำเสนอสภาสถาบันฯพิจารณา

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(เม.ย.2554)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)
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การ Deploy policy สู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กองนโยบายและแผน / รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบเป็นผู้ถ่ายทอด

วิทยาลัย / คณะ / ส�ำนัก วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หน่วยงาน / คณะวิชา / วิทยาลัย

หน่วยงาน / คณะวิชา / วิทยาลัย

จัดท�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
แผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของหน่วยงาน

หน่วยงาน / คณะวิชา / วิทยาลัย

สร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงาน

หน่วยงาน / คณะวิชา / วิทยาลัย

น�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอสถาบันฯ

หน่วยงาน / คณะวิชา / วิทยาลัยจะต้องท�ำ

วิเคราะห์ทิศทาง ความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์สถาบันฯ

คณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์

สรุปของทุกหน่วยงาน
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผน
ยุทธศาสตร์

เลขาคณะกรรมการกลั่นกรองแผน

สรุปและรายงานอธิการบดี
น�ำเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติ
เห็นชอบประกาศใช้
ติดตามก�ำกับการปฏิบัติ
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ฝ่ายนโยบายและแผน
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมตรัง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายกมล สุวุฒโฑ
นายสุขุม บัวมาศ
นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง
นางยุพา ประเสริฐยิ่ง
นางรัตนา ประชาทัย
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
ดร.ชนัย วรรณะลี
นายศุภชัย สุกขีโชติ
นายนภพงศ์ กู้แร่
ดร.บ�ำรุง พาทยกุล
คณะศิลปวิจิตร
นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
นายบุญพาด ฆังคะมะโน
นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศิริ
นางสาวสุจิตตา บุญทรง
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
นางจินตนา สายทองค�ำ
นางสาวนิตยา รู้สมัย
นางสาวธารารัตน์ ห้วยอ�ำพัน
นายนิติพงษ์ ทับทิมหิน
นางสาวรุ่งฤทัย อยู่เย็น
คณะศิลปศึกษา
นายสหวัฒน์ ปลื้มปรีชา
นายดิเรก ทัศมาลัย
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี
นางสาวพิมลรัตน์ ขาวฉลาด
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมตรัง
ล�ำดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ

วิทยาลัยนาฏศิลป
นางนพวรรณ รุจิภักดิ์
นางสาวภัสส์มณฑ์ สว่างศรี
นางรัชดา ข�ำครุธ
นางจารี อ้นนาค
นางชลิตา กิตติโชติพันธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
นางจันทร์ฉาย ทองงาม
นางสายหยุด ดาวดึงส์
นางสาวสุพนิดา ชัยวิทย์
นายประยงค์ รังทะษี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นางวาสนา บุญญาพิทักษ์
นางสาวพรทิพย์ มหันตมรรค
นางพิกุล อนันตนานนท์
นางสาวจรรยา พงศ์ด�ำรงวิทย์
นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นางกัญญา ทองมั่น
นายสมภพ เขียวมณี
นายวีระศักดิ์ กลั่นรอด
นางนิชาภา มิตรานนท์
นางสาวดารณี เตชะศักดิ์ศรี
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
ว่าที่ร.ต.คุณกร รัตนสิปปกร
นายวิชัย ด้วงปลี
นางสาวนันทวัน พนมเขต
นางพรรัตนะ เพชรสม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมตรัง
ล�ำดับ

ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
70
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นายบุญชู กันเกตุ
นางกนิษฐา วงศ์เศรษฐภูษิต
นางเกษร เอมโอด
นางพีรานุช รุ่งศรี
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
นายชิน เจริญสุข
นายจ�ำเริญ แก้วเพ็งกรอ
นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา
นางมนฑกานต์ ประสารฉ�่ำ
นายโสภณ ศิวบวรวัฒนา
นางรุ่งนภา บุญจันศรี
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิขิต สุนทรสุข
นางเพชราภรณ์ เมืองคุ้ม
นางสาวอัญชัญ เพ็งสุข
นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญ
นางลัดดา สงวนวงษ์
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ดร.กษมา ประสงค์เจริญ
นายวัฒนพล เทียนทอง
นางนารถฤดี สุทัตโต
นางสาวสุจาริณี ไมตรีจิตต์
นายมนัส อุณหศิริกุล
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นายกันภัย ลายทิพย์
นางทัศนีย์ เด่นยุกต์
นางกัลยาณี ยังสังข์
นายปริญญา พรหมพิทักษ์
นางวิจิตร ส�ำราญดี
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมตรัง
ล�ำดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นายสุรชาติ นุกูลธรรม
นางวิไลวรรณ เกษสุวงศ์
นายวัลลภ พุ่มระชัฎร์
นางสาวเอมอร เห็นวัฒนะ
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นางอัญชนา วิริยะประสิทธิ์
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
นางสาวหฤทัย นัยโมกข์
นายด�ำรงค์ ปัญญามี
นางสาวปฏิมาภรณ์ สุขสมวัฒน์
วิทยาลัยช่างศิลป
นายสาคร โสภา
นางสุรีรัตน์ ทัดเที่ยง
นางรัชนี กีรติไพบูลย์
นางสาวเพิ่มบุญ สาลีนาฏ
นางอารยา กองสุวรรณ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล
นายธนพจน์ โพสมัคร
นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์
นางจุฑามาศ ดุษณี
นางวิภาภรณ์ บุญมี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นายอ�ำนวย นวลอนงค์
นายนิหามะ นิแต
นายชูเกียรติ สุทิน
นางอารีย์ ลีลาพันธ์
นางสาวนาฏตยา ด่านธ�ำรงนิรันดร์
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมตรัง
ล�ำดับ
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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ชื่อ- สกุล

หมายเหตุ

งานตรวจสอบภายใน
นางสาววรัญญา ฤทธิ์เทพ
งานบุคลากร
นายสมคิด อุปนันชัย
งานบริหารงานทั่วไป
นางกัญญา ส�ำนองค�ำ
งานก.พ.ร.
นายภูริ วงศ์วิเชียร
งานประชาสัมพันธ์
นายภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันทร์
งานนิติการ
นายมานิต เอกสุวรรณ
งานการเงิน
นางสาวนปภา ชูเกียรติ
นางสาวกมลนัทธ์ พรหมรอด
งานพัสดุ
นางบุบผา โหมดศรี
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาววรีรัตน์ วันดี
กองนโยบายและแผน / คณะท�ำงาน
นายวิชิต เพ็ชรดี
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์
นางภัทรพร ตรีโภคา
นางสาววิมลพร น้อยสังข์
นางสาววนววิธ จิตต์วรไกร
นายอภิรักษ์ ไพบูลย์
นางสาวสุภารัตน อุ่มชะอุ้ม
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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1. พัฒนาการจัดการศึกษา
ด้ านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน เป็ นที่
ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

80

80

3. ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทํา
ตรงสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี
80

85

80

87

80

88

ตัวชีว้ ัด

4.จํานวนมาตรฐานด้ านนาฏศิลป์
2.จัดทํามาตรฐานวิชาชีพด้ าน
นาฏศิลป์ ดริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ทุกหลักสูตรที่ได้ รับการพัฒนา
ทัศนศิลป์ ในหลักสูตรทุกระดับ

3. ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ งานทําตรง
ตามสาขาวิชาภายในระยะเวลา 1 ปี

2.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจในระดับมาก

1.ร้ อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับระดับชาติ

ปี งบประมาณ 2555
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
2553 2554 2555 2556
1.ผู้สาํ เร็จการศึกษาเป็ นผู้มีความรู้
100 100 100 100 1. พัฒนาการจัด
การศึกษา ด้ านนาฏศิลป์ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับระดับชาติ
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ ให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เป็ นที่ยอมรับระดับชาติ

2.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจ

1.ผู้สาํ เร็จการศึกษาเป็ น 1.ร้ อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษามี
ผู้มีความรู้ความสามารถ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็ น มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับระดับชาติ
ที่ยอมรับระดับชาติ

เป้าประสงค์

ปี งบประมาณ 2554

80

-

-

85

80

80

1

80

87

1 รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ

80 รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ

88 รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ

เปรี ยบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

หมายเหตุ
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2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้ าง
งานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นที่ยอมรับ
ทังในและต่
้
างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปี งบประมาณ 2554
ตัวชีว้ ัด

35

30

15

3.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ รับการยอมรับระหว่างประเทศ

4.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ

20

35

40

25

40

45

30

45

50

เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
2553 2554 2555 2556
35 40 45 50 2. ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้ างงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็ นที่
ยอมรับทังในและ
้
ต่างประเทศ

2.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้ รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่หรือได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

1.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
2.งานวิจยั งาน
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ด้ านศิลปวัฒนธรรม มี
คุณค่าเป็ นที่ยอมรับทังใน
้
และต่างประเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

30

15

4.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการ
จัดการอย่างเป็ นระบบ

35

20

35

40

25

40

45

30

45

50

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
35
40
45
50 ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

3.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ รับการยอมรับในระดับชาติ
ระหว่างประเทศ

2.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้ รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่หรือได้ รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

1.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม

ปี งบประมาณ 2555

3.งานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม มี
คุณค่าเป็ นที่ยอมรับทังในและ
้
ต่างประเทศ

เป้าประสงค์

เปรี ยบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
หมายเหตุ
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ตัวชีว้ ัด

85

70

80

60

3 ร้ อยละของผู้รับบริการสามารถ
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

80

90

90

100

เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
2553 2554 2555 2556
– 
– 300 350 3. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการบริการทาง
วิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชมุ ชน
และสังคม

4.มีบริการทางวิชาการ 2.ร้ อยละของผู้รับบริ การที่มีความ
ด้ านศิลปวัฒนธรรม ที่มี พึงพอใจ
คุณค่าแก่สงั คม

1.จานวนผู้ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน

ปี งบประมาณ 2554

เป้าประสงค์

3.เป็ นสถาบันรับรอง
3. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการบริการทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพด้ าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
คีตศิลป์ และช่างศิลป์

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.จานวนโครงการการบริการทาง
วิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมแก่สงั คม

4.มีบริ การทางวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่หลากหลายและ
ตอบสนองควมต้ องการของ
ผู้รับบริการอย่างแท้ จริง

3 ร้ อยละของผู้รับบริ การสามารถนา
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจ

ตัวชีว้ ัด

เป้าประสงค์

ปี งบประมาณ 2555

60

80

70

85

80

90

90

100

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556

–

– 300 350

หมายเหตุ

รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิชาการ

รองอธิการบดี รองอธิการบดีผ้ รู ับผิดชอบ
นาเสนอนโยบายต่อสภาสถาบัน
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

เปรี ยบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
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4. ส่งเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

2.จํานวนเครือข่ายความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นสร้ างคุณค่ากับสังคม

2

2

2

2

เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
2553 2554 2555 2556
5.เป็ นแหล่งวิทยบริ -การ 1.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มีความ 80 85 90 95 4. ส่งเสริม สนับสนุน การ
พึงพอใจ
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่
สามารถให้ บริการองค์
ศิลปวัฒนธรรม
ความรู้สสู่ งั คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปี งบประมาณ 2554
ตัวชีว้ ัด

2.จํานวนเครือข่ายความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นสร้ างคุณค่ากับสังคม

1.ร้ อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจ

ปี งบประมาณ 2555

5.เป็ นแหล่งวิทยบริการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม สามารถให้ บริการ
องค์ความรู้สสู่ งั คมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

2

2

2

รองอธิการบดี
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

2 รองอธิการบดี
ฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
80
85
90
95

เปรี ยบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
หมายเหตุ
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5. พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรให้ มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปี งบประมาณ 2554
ตัวชีว้ ัด

1

100

5จํานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการนํามาใช้ บริหาร
จัดการ

6.ร้ อยละของแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่

7.แผนพัฒนาความเสีย่ ง

100

4.ร้ อยละการออกกฎระเบียบ
ข้ อบังคับที่จําเป็ นมีผลบังคับใช้
3

4

100 100 100

2

100 100 100

100 100 100

100

95

3.ร้ อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการ

90

85

80

เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 5. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพ

2.ร้ อยละความสําเร็จของ
แผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่
เป็ นระบบ

1.มีระบบบริหารจัดการตามหลัก
6.มีระบบการบริหาร
ธรรมาธิการครบถ้ วน
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลักธรร
มาภิบาล

เป้าประสงค์

ปี งบประมาณ 2555
ตัวชีว้ ัด

7.จัดทําบริหารความเสีย่ งและการ
จัดทําความรู้อย่างเป็ นระบบ

6.ร้ อยละของแผนพัฒนาอาคาร
สถานที่

5จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีการนํามาใช้ บริหารจัดการ

4.ร้ อยละการออกกฎระเบียบ
ข้ อบังคับที่จําเป็ นมีผลบังคับใช้

3.ร้ อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ
การ

2.ร้ อยละความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์เพือ่ สถาบัน/ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

6.มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ 1.ร้ อยละระบบบริหารจัดการตาม
มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล หลัก PDCA

เป้าประสงค์

-

100

1

-

100

2

100

100

100

100

85

80

-

100

3

100

100

90

รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนา

100 รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนา
- ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

4 ผู้ช่วยอธิการบดี
(ผ.ศ.ศุภชัย
สุกขีโชติ)

100 รองอธิการบดี
ฝ่ ายบริหาร

100 รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิจยั และ
พัฒนา

95

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 รองอธิการบดีทกุ
ท่าน

เปรี ยบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
หมายเหตุ
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ตัวชีว้ ัด

80

3.พัฒนาการวัดและประเมินผล

8.ร้ อยละของสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินภายใน

9.จํานวนโครงการที่พฒ
ั นา
ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีแก่นกั เรียน นักศึกษา

6.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

7.พัฒนาด้ านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

2

90

2

85

70

85

100

80

5.พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน 6.ร้ อยละของผู้เรียนมีความรู้
75
เป็ นสําคัญ
และทักษะตามหลักสูตรที่กําหนด

90

80

86

2

100 100

85

80

5.ร้ อยละของผู้เข้ าเรียนในแต่ละ
สาขาได้ จํานวนตามเป้าหมายที่
กําหนด

7.ร้ อยละของครู อาจารย์ ที่มี
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ

75

70

85

2

4.พัฒนาระบบการรับสมัคร การ
4.ร้ อยละของผู้เข้ าเรียนที่มี
คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในทุกสาขาทุก คะแนนสอบคัดเลือกตามเกณฑ์
ระดับให้ มีมาตรฐาน
ที่กําหนด

3.ร้ อยละความพึงพอใจของการ
ใช้ ทรัพยากรที่เหมาะสม

2

2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2.จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์

กลยุทธ์ /มาตรการ

2

100

100

100

90

85

87

2

ปี งบประมาณ 2554
เป้าหมาย
2553 2554 2555 2556
1.ร้ อยละหลักสูตรทุกระดับที่
80 85 100 100
1.จัดทําการวิเคราะห์ ประเมิน และ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF, TGVQ ได้ รับการพัฒนา
ให้ สอดคล้ องตามความต้ องการและ
เปลีย่ นแปลงของสังคมและท้ องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

รองวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี

รองฯวิชาการ

รองฯวิชาการ

รองฯวิชาการ

สถาบันฯเป็ นผู้รับผิดชอบโดย
จัดทํานโยบายจากส่วนกลาง

เปอร์ เซ็นต์ของสาขา

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผู้ดแู ล
รองฯวิชาการ นโยบายจัดทําระบบดังกล่าว

7.จัดทํามาตรฐานวิชาชีพด้ านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ระดับพื ้นฐานวิชาชีพ ระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

6.พัฒนาด้ านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.จํานวนมาตรฐานวิชาชีพด้ าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ทุกหลักสูตรที่ได้ รับการ
พัฒนา

7.จํานวนโครงการที่พฒ
ั นา
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีแก่
นักเรียน นักศึกษา

6. ร้ อยละของสถานศึกษาที่ได้ รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

_

2

100

80

4.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ 5.ร้ อยละของรายวิชาที่มีกระบวนการ
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญโดยชุมชน เรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
และผู้เชี่ยวชาญมีสว่ นร่วม
5.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

80

70ร้ อยละ

4.ร้ อยละของผู้เข้ าเรียนในแต่ละสาขา
ได้ จํานวนตามเป้าหมายที่กําหนด

สถาบันฯรับผิดชอบจัดทําแบบวัด 3.พัฒนากระบวนการในการรับสมัคร 3.จํานวนของวิธีการในการับสมัครและ
และระบบการคัดเลือกนักเรียน
และประเมินกลาง
การคัดเลือกนักศึกษา
รองฯวิชาการ
นักศึกษาในทุกสาขาวิชาให้ มีมาตรฐาน

รองฯกิจการ
นักศึกษา

_

2

100

85

85

3

2.ร้ อยละกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 2จํานวน 80
อันพึงประสงค์

2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
นักศึกษาให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์

1

2

100

90

90

4

85

1

2

100

100

90

5

90

รองฯวิชาการ
และรองฯฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันฯเป็ น
ผู
รองฯวิชาการ ้ รับผิดชอบโดยจัดทํา
นโยบายจากส่วนกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ชนัย

รองฯวิชาการ

รองฯวิชาการ

สถาบันฯรับผิดชอบโดย
รองฯกิจการ ผู้ดนู โยบายด้ านพัฒนา
นักศึกษา นักเรียน-นักศึกษาเป็ น
ผู้จดั ทํานโยบาย
สถาบันฯรับผิดชอบโดย
ผู้ดแู ลนโยบายจัดทํา
ระบบดังกล่าว

เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
80 85 100 100
สถาบันฯรับผิดชอบโดย
ผู้ดแู ลนโยบายการจัด
รองฯวิชาการ
การศึกษาเป็ นผู้จดั ทํา
นโยบายด้ านการศึกษา

ปี งบประมาณ 2555

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผู้ดู
นโยบายด้ านพัฒนานักเรียนนักศึกษาเป็ นผู้จดั ทํานโยบาย

ตัวชีว้ ดั
1.ร้ อยละของหลักสูตรทุกระดับที่
ได้ รับการพัฒนา

กลยุทธ์ /มาตรการ
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตาม
มาตรฐานระดับชาติ

หมายเหตุ

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผู้ดแู ล
นโยบายการจัดการศึกษาเป็ น
รองฯวิชาการ
ผู้จดั ทํานโยบายด้ านการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

เปรี ยบเทียบกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ค่ าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

80
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ตัวชีว้ ัด

40

10

40

26

35

5

35

25

3.ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับทุน
วิจยั งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ต่อบุคลากรทังหมด
้

4.จํานวนเงินสนับสนุนในการทํา
วิจยั งานสร้ างสรรค์ และ
ั
้ ศิ ป ั
นวตกรรมดานศลปวฒนธรรม

5.จํานวนผลงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

6.จํานวนผลงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์นวัตกรรม ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ รับการ
เผยแพร่

4

10

9.จํานวนผลงานที่ได้ รับการ
สร้ างมูลค่าเพิม่ นําไปต่อยอด
หรือพัฒนา
10.จํานวนเครือข่ายงานวิจยั

7.สร้ างมูลค่าเพิม่ จากงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม
2

12

6

8.จํานวนผลงานที่ได้ รับการจด
สิทธิบตั ร ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
หรือลิขสิทธิ์

6.ดําเนินการจดสิทธิบตั รและรัพย์สนิ
ทางปั ญญา เพือ่ นําไปเป็ นประโยชน์แก่
สังคม

8.สร้ างสรรคเครือข่ายวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ทงในและต่
ั้
างประเทศ

10

20

5. จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้และ 7.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการ
จัดการในแต่ละปี
ดําเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผล

4.การจัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจยั
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรมและ
ดําเนินการตามแผน

3.จัดหาทุนสนับสนุนในการดําเนินการ
ทําวิจยั งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทัง้
ภายในและภายนอก

25

30

20

2.สนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดนักวิจยั รุ่นใหม่ 2.จํานวนงานวิจยั งาน
สร้ างสรรค์นวัตกรรม จาก
นักวิจยั รุ่นใหม่

กลยุทธ์ /มาตรการ

6

14

15

30

30

45

15

45

35

8

16

20

35

35

50

20

50

40

ผู้รับผิดกําหนดนโยบายและ
ผู้ช่วยอธิการบดี
มาตรการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

รองฯวิจยั ฯ(รองฯ เงินงบประมาณและนอก
แผนและพัฒนา) งบประมาณ (หน่วยเป็ นล้ าน)

1 เรื่อง / หลายคน แห่งละ 1
ผู้ช่วยอธิการบดี เรื่อง

2

9.จํานวนเครือข่ายงานวิจยั

อธิการบดี

หน่วยงานส่งมาแห่งละ 1 เรื่อง /
8.สร้ างเครือข่ายวิจยั และงาน
ผู้ช่วยอธิการบดี ปี
สร้ างสรรค์ทงในและต่
ั้
างประเทศ

10

8.จํานวนผลงานที่ได้ รับการสร้ าง
มูลค่าเพิม่ นําไปต่อยอดหรือพัฒนา

7.สร้ างมูลค่าเพิม่ จากงานวิจยั งาน
ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา /
สร้
างสรรค์และนวัตกรรม
หน่
ว
ยงานในสั
ง
กั
ด
ส่
ง
มาแห่
ง
ละ
ผู้ช่วยอธิการบดี
1 เรื่อง

20

6

5. จัดทําแผนการจัดการองค์ความรู้
และดําเนินการตามแผนและติดตาม
ประเมินผล

6.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการจัดการ
ในแต่ละปี

2

10

5

10

15

25

4.การจัดทําแผนการเผยแพร่งานวิจยั
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรมและ
ดําเนินการตามแผน

5.จํานวนผลงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม ด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ได้ รับ
การเผยแพร่ หรือนํามาใช้ ประโยชน์

10

35

6.5

10

20

3.0

3.ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับทุนวิจยั
งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรมต่อบุคลากร
ทังหมด
้

2.จํานวนงานวิจยั งานสร้ างสรรค์
นวัตกรรม จากนักวิจยั รุ่นใหม่

3.จัดหาทุนสนับสนุนในการดําเนินการ 4.จํานวนเงินสนับสนุนในการทําวิจยั
ทําวิจยั งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทัง้ งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมด้ าน
ศิ ป ั
ศลปวฒนธรรม
ภายในและภายนอก
ใ

2.สนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดนักวิจยั รุ่น
ใหม่

3

12

6

12

20

7

12

15

4

15

7

15

25

7.5

15

20

1 เรื่อง / หลายคน
แห่งละ 1 เรื่อง

สถาบันฯรับผิดชอบ
อธิการบดี /
(หน่วยเป็ นเครือข่าย)
ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยงานส่งมาแห่งละ
ผู้ช่วยอธิการบดี 1 เรื่อง / ปี (หน่วยเป็ น
เรื่อง)

หน่วยงานในสังกัดส่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี มาแห่งละ 1 เรื่อง(หน่วย
เป็ นเรื่อง)

หน่วยงานในสังกัดส่ง
มาแห่งละ 1 - 2 เรื่อง /
ผู้ช่วยอธิการบดี
ปี (หน่วยเป็ นเรื่อง)

ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยเป็ นเป็ นเรื่อง/ชิ ้น

รองฯวิจยั ฯ เงินงบประมาณ (หน่วย
(รองฯแผนและ เป็ นล้ านบาท)
ั )
พฒนา)

ผู้ช่วยอธิการบดี

หน่วยงานในสังกัด
ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 19 แห่ง

หมายเหตุ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
80 80 80 80
ผู้รับผิดชอบจัดทํา
นโยบาย ผู้กํากับดูแล
ผู้ช่วยอธิการบดี
งานวิจยั
(กําหนด /
เป็ นแผนแจ้ งหน่วยงาน)

ปี งบประมาณ 2555

1.ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับความรู้
และทักษะเพือ่ สามารถทํางานเกี่ยวกับ
การทําวิจยั งานสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมด้ านศิลปกรรม

ตัวชีว้ ดั

หน่วยงานในสังกัดส่งมาแห่งละ 6.ดําเนินการจดสิทธิบตั รและทรัพย์สนิ 7.จํานวนผลงานที่ได้ รับการจดสิทธิบตั ร
ทางปั ญญา เพือ่ นําไปเป็ นประโยชน์แก่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี 1 - 2 เรื่อง / ปี
สังคม

ผู้ช่วยอธิการบดี

กลยุทธ์ /มาตรการ

ผู้รับผิดชอบจัดทํานโยบาย ผู้ 1.พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทําวิจยั
งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
กํากับดูแลงานวิจยั
(กําหนด / เป็ นแผนแจ้ ง
หน่วยงาน)

หมายเหตุ

หน่วยงานในสังกัดสถาบัน
ผู้ช่วยอธิการบดี บัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 แห่ง

ปี งบประมาณ 2554
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
80 90 95 100
1.ให้ ความรู้บคุ ลากรเกี่ยวกับการทําวิจยั 1.ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับ
งานสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
ความรู้เกี่ยวกับการทําวิจยั งาน
ผู้ช่วยอธิการบดี
สร้ างสรรค์และนวัตกรรมด้ าน
ศิลปกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

เปรี ยบเทียบกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ค่ าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)
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6.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

4.สร้ างระบบเครือข่ายทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

4.จํานวนเครือข่ายทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์
5.จัดทําบริการวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้ างรายได้ ให้ กบั
สถาบันฯ

6.ระดับของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

5.จํานวนโครงการการให้ บริการ
ทางวิชาการที่เกิดรายได้

2.ร้ อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.มีสาํ นักศิลปวัฒนธรรมเพือ่
รับรองมาตรฐานด้ านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่าง
ศิลป์

1

20

2

25

25

–

–

20

–

–

3

30

30

1

90

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม/
รองฯบริหาร

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม/

3

2.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3. สร้ างระบบเครือข่ายทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

1.จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่สงั คมตามความ
ต้ องการของชุมชน

กลยุทธ์ /มาตรการ

หน่วยงานในสังกัดสร้ างแห่งละ 4.จัดทําบริการวิชาการด้ าน
2 เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้ างรายได้ ให้ กบั
สถาบันฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 2 5.มีการประเมินความพึงพอใจของ
โครงการ
ผู้รับบริการ

หน่วยงานในสังกัดจะต้ อง
รองฯ
ประเมินเช่นกันสถาบันฯ
ศิลปวัฒนธรรม กําหนดรูปแบบการประเมิน
ผู้รับบริการแล้ วส่งมายัง
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

35 รองฯวิชาการและ
รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม
35
รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

1

95

ปี งบประมาณ 2554
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
สถาบันฯรับผิดชอบ
–
–
3
4
1.จํานวนสาขาที่มีเกณฑ์
รองฯวิชาการและ
มาตรฐานคู่มือ และแนวทางการ
รองฯ
ประเมินด้ านวิชาชีพ
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ัด

2.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.จัดตังสํ
้ านักศิลปวัฒนธรรมเพือ่ รับรอง
มาตรฐานด้ านนาฏศิลป์

1.จัดทําเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ /มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

5.ระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4. จํานวนนักศึกษาที่สามารถสร้ าง
รายได้ ให้ กบั สถาบันฯ

2.ร้ อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.จํานวนเครือข่ายทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1

80

25

2

20

20

80

–

90

30

3

85

100

35

4

90

สถาบันฯรับผิดชอบ โดย
รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบจะต้ องจัดทํา
นโยบายนําเสนอต่อ
ั
รองอธิการบดี

หมายเหตุ

หน่วยงานในสังกัด
รองฯ
จะต้ องประเมินเช่นกัน
ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันฯ กําหนด
รูปแบบการประเมิน
ผู้รับบริการแล้ วส่งมายัง
รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานในสังกัดแห่ง
รองฯ
ละ 2 โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม/ ผู้รับผิดชอบจัดทํา
หน่วยงานในสังกัดสร้ าง
รองฯวิชาการ แห่งละ 2 เครือข่าย
และ รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
–
90 100 100
รองฯวิชาการ
และรองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

ปี งบประมาณ 2555

1.จํานวนกิจกรรม โครงการ ที่บริการ
วิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมแก่สงั คม
ตามความต้ องการของชุมชน รวมทัง้
โครงการที่ก่อให้ เกิดรายได้

ตัวชีว้ ดั

เปรี ยบเทียบกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ค่ าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
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4
3

1
2

4.จํานวนวารสารด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติของ
ั าองค์ความรู้ทางศิลปะ
5.มีการนํ

6.จํานวนครัง้ ที่ออกเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับภาค
ภูมิภาคและระดับชาติ

15

15

200 250

10

10

3.จํานวนองค์ความรู้ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่สู่
สังคม

และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาบูรณา
การพันธกิจต่างๆ ของสถาบันฯ

18

18

2.จํานวนองค์ความรู้ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จดั เก็บสร้ าง
คุณค่าให้ กบั สังคม

20

300

3

4

20

32

30

350

3

4

20

32

หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 1 องค์
รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม ความรู้
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 20 ครัง้
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบทํานโยบาย

ร.ศิลปวัฒนธรรม สถาบันฯโดยผู้รับผิดชอบ
ฝ่ าย
ป รองฯั ั ์ นํามาบูรณาการใช้ อย่างน้ อย 2
ศิลปวัฒนธรรม พันธกิจ

รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 1
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 1 เรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม

ปี งบประมาณ 2554
เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ /มาตรการ
2553 2554 2555 2556
5
5
5
รองฯ
สบศ, วนศ, วนศ.ชม,วชศ.สพ, วน 1.พัฒนาแหล่งวิทยบริการด้ าน
1.มีแหล่งวิทยบริการ เพือ่ จัดเก็บ 4
ศิลปวัฒนธรรม ศ.อท, วนศ.คร, วนศ.รอ, วนศ.กส. ศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ัด

2.พัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศ 7.จํานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในฐานข้ อมูล
ในการบริการองค์ความรู้ผ่านระบบ
และสารสนเทศที่ให้ บริการองค์
เครือข่าย
ความรู้ผา่ นระบบเครือข่ายระบบ
เครือข่าย

1.พัฒนาแหล่งวิทยบริการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ /มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ศิลปวัฒนธรรมในระดับภาค ภูมิภาคและ
ระดับชาติ

4.มีการนําองค์ความรู้ทางศิลปะและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นมาบูรณาการพันธกิจต่างๆ
5.จํานวนครัั ง้ ที่ออกเผยแพร่

3.จํานวนวารสารด้ านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติของสถาบันฯ

2.จํานวนองค์ความรู้ทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จดั เก็บสร้ างคุณค่าให้ กบั
สังคม

4
250

200

4

5

2

1

18

300

4

6

10

รองฯ
นํามาบูรณาการใช้
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้ อย 2 พันธกิจ

สถาบันฯโดยผู้รับผิดชอบ
ร.
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ าย

350 รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม ละ 20 ครัง้
ผู้รับผิดชอบทํานโยบาย

4

8

15 รองฯ
หน่วยงานในสังกัดแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม ละ 1 เรื่อง

เป้าหมาย
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
4
5
5
5 รองฯ
สบศ, วนศ, วนศ.ชม,วช
ศิลปวัฒนธรรม ศ.สพ, วนศ.อท, วนศ.คร
, วนศ.รอ, วนศ.กส.

ปี งบประมาณ 2555

1.มีแหล่งวิทยบริการ เพือ่ จัดเก็บและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ดั

เปรี ยบเทียบกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ค่ าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง ๒)
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ตัวชีว้ ัด

12.ร้ อยละของความเสีย่ งลดลง

20

30

19

9มีแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง

19

11.จํานวนแผนพัฒนาเต็มรูป

7.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
6.พัฒนากฎระเบียบให้ มีผลบังคับใช้

8.จัดทําแผนพัฒนาเต็มรูป

95

2

2

90

100

90

7.จํานวนเรื่องที่จะนํามาบริหาร 19 25
จัด การองค์ความรู้และเผยแพร่
8.ร้ อยละของการเบิกจ่าย
100 100
งบประมาณเป็ นไปตามแผน
9.ร้ อยละของกฎระเบียบให้ มีผล 100 100
บังคับใช้
10.จํานวนฐานข้ อมูลสารสนเทศ –
1
ที่นํามาบริหารจัดการในสถาบันฯ

3.ร้ อยละของครู อาจารย์ที่ได้ รับ
การพัฒนา

4.ร้ อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ได้ รับการอบรม
พัฒนา
2.จํานวนครัง้ ของการพัฒนา
ระบบบริหารบุคคลและนําสูก่ าร
ปฏิบตั ิ

4.พัฒนาบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการเผยแพร่
5.จัดทํามาตรฐานการบริหาร
งบประมาณ
6.พัฒนากฎระเบียบให้ มีผลบังคับใช้

กลยุทธ์ /มาตรการ

60

19

100

100

80

19

3

100

100

2

50

100

2

100

30

100

2

100

9.จํานวนฐานข้ อมูลสารสนเทศที่นํามา
บริหารจัดการในสถาบันฯ
10.จํานวนแผนพัฒนาเต็มรูป
9.มีการดําเนินการด้ านการบริหาร
11.จํานวนโครงการด้ านการบริหารความ
ความเสีย่ งและการจัดการความรู้อย่าง เสีย่ ง และการดําเนินอย่างเป็ นรูปธรรม
เป็ นรูปธรรม
12.จํานวนของโครงการด้ านการจัดการ
ความรู้ที่ดําเนินการตามกลไกของการ
จัดการความรู้อย่างเป็ นระบบและ
ดําเนินการจนเห็นผลลัพธ์ชดั เจน

7.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
8.จัดทําแผนพัฒนาเต็มรูป

6.จํานวนเรื่ององค์ความรู้ที่จะนํามา
บริหารจัดการ และเผยแพร่

สถาบันฯจะต้ องทํานโยบาย
และแผนการพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
แห่งละ 1เรื่อง
5.จัดทํามาตรฐานการบริหาร
งบประมาณ
จัดทํานโยบายและมาตรการ
6.พัฒนากฎระเบียบให้ มีผลบังคับใช้

7.ร้ อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็ นไปตามแผน
8.ร้ อยละของกฎระเบียบให้ มีผลบังคับใช้

5. ร้ อยละของแผนการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

4.ร้ อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้ รับการอบรมพัฒนา

3.ร้ อยละของครู อาจารย์ที่ได้ รับการพัฒนา

4

1

1

19

1
19

100

100

2

95

100

95

20

–

100

100

2

90

90

90

1

4

2
19

100

100

2

100

100

100

1

4

3
19

100

100

2

100

100

100

สถาบันฯจะต้ องทํา
นโยบายและแผนการ
พัฒนาครู อาจารย์และ

ทุกแห่งทําแผนพัฒนา
องค์กร โดยใช้ กระบวน
PDCA
สถาบันฯ

หมายเหตุ

รองฯอธิการบดี
ทุฝ่าย

รองฯวิจยั /
พัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี
สถาบันฯจัดทํานโยบาย
หน่วยงานในสังกัด
ดําเนินการทุกหน่วยงาน

รองฯวิจยั / จัดทํานโยบายและ
พัฒนา
มาตรการ
ร.บริหาร/ ฝ่ าย
นิติกร

รองฯบริหาร สถาบันฯ

รอง.วจยและ
รอง
วิจยั และ
พัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ การ
ทุกรองฯตามที่
พัฒนาสถาบันบัณฑิต
รับผิดชอบ
พัฒนศิลป์

รองบริหาร/
ฝ่ ายบุคคล

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 รองฯวิจยั ฯ(รอง
ฯแผนและ
พัฒนา)
2
2
2
2
รองฯบริหาร

ปี งบประมาณ 2555

4.จัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันฯ

ตัวชีว้ ดั

1.ร้ อยละของกระบวนการที่นําระบบ
1.กําหนดให้ ทกุ หน่วยงานนําระบบ
PDCA ไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
PDCA ไปใช้ กบั ทุกกระบวนการใน
หน่วยงาน
2.จัดระบบการบริหารบุคคลที่เป็ นระบบ 2.จํานวนครัง้ ของการพัฒนาระบบบริหาร
บุคคลและนําสูก่ ารปฏิบตั ิ

กลยุทธ์ /มาตรการ

สถาบันฯจะต้ องทํานโยบาย
3.พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และ
และแผนการพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันฯ

ทุกแห่งทําแผนพัฒนาองค์กร

หมายเหตุ

สถาบันฯจัดทํานโยบาย
รองฯแผน /พัฒนา
หน่วยงานในสังกัดดําเนินการ
/ทุกรองฯ
ทุกหน่วยงาน

รองฯแผน /พัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ร.บริหาร/ ฝ่ าย
นิติกร

รองฯแผน /พัฒนา

ร.บริหาร

รองฯบริหาร /
ฝ่ ายบุคคล

รองฯบริหาร

ทุกรองฯตามที่
รับผิดชอบ

ปี งบประมาณ 2554
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
2553 2554 2555 2556
100 100 100 100 รองฯวิจยั ฯ(รองฯ
1.พัฒนา "แผนพัฒนาองค์กร" ของ
1.มีแผนพัฒนาองค์กรของ
แผนและพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามผลชัดเจน
2
2
2
2
รองฯบริหาร
2.จัดระบบการบริหารบุคคลที่เป็ นระบบ 2.จํานวนครัง้ ของการพัฒนา
ระบบบริหารบุคคลและนําสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
3.พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และ
3.ร้ อยละของครู อาจารย์ที่ได้ รับ 90 95 100 100
รองบริหาร/ฝ่ าย
บุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนา
บุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

เปรี ยบเทียบกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด ค่ าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง)
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2553-2556 (ฉบับปรั บปรุ ง 2)
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ภาคผนวก จ
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ค�ำสั่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ ๗ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
๒๕๕๐ เพื่อให้สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการก�ำกับดูแลสถาบันฯ ตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายก�ำหนด
ไว้ รวมทั้งเพื่อผลักดันให้สถาบันฯ ด�ำเนินการไปตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาให้ความส�ำคัญที่จะด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับบริหารสูงสุดสู่ระดับปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ การก�ำกับดูแลกิจการของสถาบันฯตามหลักสากลจะด�ำเนินการ โดยผ่านสภาสถาบันฯ ซึ่งมี
บทบาทส�ำคัญในการผลักดันการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ฝา่ ยบริหาร บุคลากร
ครู อาจารย์มกี ารด�ำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของสถาบันฯ อุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ระบบการท�ำงานทีด่ แี ละมีระบบตรวจสอบการท�ำงานตามภารกิจของสถาบันฯอุดมศึกษา สภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ในการประชุม ครัง้ ที่ ๕ / ๒๕๕๓ เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ จึงมีมติเห็นชอบ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้
การกลัน่ กรองแผนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการ
กลั่นกรองแผนต่างๆ ดังนี้
๑. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 				
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร					
กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 					กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา				
กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม				
กรรมการ
๖. คณบดีคณะศิลปวิจิตร					
กรรมการ
๗. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์					
กรรมการ
๘. คณบดีคณะศิลปศึกษา					
กรรมการ
๙. ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง			
กรรมการ
๑๐. ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป ๓ แห่ง				
กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี ๔ ท่าน					
กรรมการ
๑๒. นายสุรินทร์ วิไลน�ำโชคชัย					
กรรมการ
๑๓. นายสมคิด อุปนันชัย						
กรรมการ
๑๔. นายมานิต เอกสุวรรณ					
กรรมการ
๑๕. นายภูริ วงศ์วิเชียร						
กรรมการ
๑๖. นางสาวนปภา ชูเกียรติ					
กรรมการ
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๑๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา				
๑๘. นายวิชิต เพ็ชรดี						
๑๙. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์					
๒๐. นางภัทรพร ตรีโภคา						
๒๑. นางสาววิมล น้อยสังข์					
๒๒. นางสาวนวนิธ จิตต์วรไกร					

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่รับนโยบายจากสภาสถาบันฯ เพื่อก�ำกับดูแลและด�ำเนินการตามที่สภาสถาบันฯ มอบหมายใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
๒. กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
๓. กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ (งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ / คณะท�ำงาน
๕. ด�ำเนินการติดตาม รายงาน เสนอผลการด�ำเนินงานต่อสภาสถาบันฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

art work2.indd 87

15/7/2554 3:27:57

คณะผู้จัดท�ำและคณะท�ำงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2553-2556 (ฉบับปรับปรุง 2)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
(นายกมล สุวุฒโฑ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร		
(นายสุขุม บัวมาศ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ		
(นางยุพา ประเสริฐยิ่ง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา		
(นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		
(นางรัตนา ประชาทัย)
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม		
(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะท�ำงาน
นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง		
นายวิชิต เพ็ชรดี		
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ วิเศษสิงห์		
นางภัทรพร ตรีโภคา		
นางสาวจิรายุ บุญจู		
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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