บทที่ 1
บทนํา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27
มิถุนายน พ.ศ. 2550 เป็นที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามความในมาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 “และ
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541” ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 32 ก วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามความในมาตรา 4 ให้รวมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 ตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สอดคล้องกับความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(1) คณะ
(2) ภาควิชา
(3) สํานักงานเลขานุการคณะ
ภารกิจของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีบทบาท อํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความใน
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาและส่ งเสริ มวิ ชาการตั้ งแต่ ระดับพื้ นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุ ริ ยางคศิลป์ คีตศิลป์
ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
ตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้การศึกษาและ
ส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและ
สากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย และให้บริการทาง
วิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
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นโยบายหลัก
คณะศิ ล ปศึ ก ษาในฐานะแหล่ ง ส่ ง ถ่ า ยความรู้ ใ นศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดนตรี แ ละคี ต ศิ ล ป์
ทั้งแนวทางการอนุรักษ์ การพัฒนาและสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปสู่บัณฑิต และจากบัณฑิตในฐานะ
ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตครูนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ทั้งไทยและสากลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปะ
สามารถประยุกต์หลักและวิธีสอนและเทคนิคต่าง ๆ มาบูรณาการการสอนศิลปะทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม บัณฑิตพึงยึดมั่น
ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในสังคม และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปัจจุบันเพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
จัดการศึกษาและส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ให้เชิดชูความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม ในด้าน
วิชาการทางศิลปะ โดยใช้ระบบหลักเกณฑ์ที่สามารถเผยแพร่ศาสตร์ทางศิลปะได้อย่างมีศักยภาพ ถูกต้อง เหมาะสม
กับความเป็นชาติไทยและเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สังคม
ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง
1. กระทรวงวัฒนธรรม
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. สํานักงบประมาณ
4. สํานักคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. สํานักงานการกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. กระทรวงต่างประเทศ
7. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
8. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
9. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
10.สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
11.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)
12.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
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บทที่ 2
บริบท และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
บริบทที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒ นาคนไทยให้เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู ร ณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจะต้องเป็น
กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต สํ า หรั บ ปวงชน โดยยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาสามารถดําเนินการได้อย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้มี
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ และมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึ กษาจั ดตั้งเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่มีอํานาจหน้าที่กํากับ ดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการ
และนโยบายการจั ด การการศึ ก ษา แต่ มี ค วามหลากหลายในการปฏิ บั ติ แ ละการกระจายอํ า นาจ และให้ มี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 33 ได้บัญญัติให้มีการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่สอดคล้องกันทั้งประเทศต่อไป สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้น โดยยึดพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลัก และมีลักษณะเป็นแผนบูรณาการแบบองค์รวมที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนา มุ่งที่จะ
พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยได้กําหนดวัตถุประสงค์
3 ข้อ และแนวนโยบายเพื่อการดําเนินงานไว้ 11 ประการ สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 แผนการศึกษาแห่งชาติ

พัฒนาคน
อย่างรอบด้าน
และสมดุล
1.พัฒนาทุกคนให้มี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
2.ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียน
3. ปลูกฝังและเสริมสร้าง
ศีลธรรม คุณธรรม
4.พัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง และเพิ่ม
สมรรถนะในการแข่งขัน

3 วัตถุประสงค์
11 แนวนโยบาย
เพื่อดําเนินการ

สร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา
และการเรียนรู้

5.พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งความรู้ ความคิ ด
ความประพฤติ และคุณ ธรรม
ของคน
6.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
สร้ า งสรรค์ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ และ
เผยแพร่ความรู้ และการเรียนรู้

พัฒนา
สภาพแวดล้อม
ของสังคม
8.ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุน
ทางสังคมแลวัฒนธรรม
9.จํากัด ลด ขจัดปัญหาทาง
โครงสร้ า ง เพื่ อ ความเป็ น
ธรรมในสังคม
10.พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษา
11.จัดระบบทรัพยากรและ
การลงทุ น ทางการศึ ก ษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณ์สําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษา ดังกล่าว จึงได้กําหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
เป้าหมายของการจัดการศึกษาที่พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตัวบ่งชี้
1.1 กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ์
1.2 ความรู้และทักษะที่จําเป็น และเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.4 ทักษะทางสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
การจัดระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็ นระบบและสร้ างสรรค์ ความสํ าเร็จของการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน
ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งการเรียนรู้
การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง
การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การ
ส่งเสริมและสร้างกลไกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม จะนํามาซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ
แข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
3.3 การจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
แนวคิด ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงยึด
พื้นฐานแนวคิดที่สําคัญภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน และ
สร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ โดยอาศัยทุนของประเทศที่มีสะสมอยู่มากมาย ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างให้เข้มแข็ง
เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้ง
ระดับประเทศ
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้นําผลการระดมความคิดในเวทีต่างๆ มาสังเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 5 ประการ ดังนี้
4.1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ : โดยการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเป็นกําลัง
ปัญญาในการพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวทันโลกได้อย่างรู้เท่าทันและอย่างมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข
รักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยและมีการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
4.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ : ให้ความสําคัญ
กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้เข้มเข็ง รวมทั้งสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
4.3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน : ปรับฐาน เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดย
บริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพาจากภายนอกและพึ่งตนเองให้มากขึ้น เสริมสร้างความ
เข้มแข็งภาคการผลิต ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ พลังงาน และบริหารองค์ความรู้และ
กลไกที่เกี่ยวข้อง
4.4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม : มีการจัดการองค์ความรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการวางรากฐาน
สําหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว
4.5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อย่างยั่งยืน : โดยปรับโครงสร้าง กลไก และกระจายการจัดทรัพยากรสู่ภูมิภาคท้องถิ่น และชุมชน กระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการประเทศ และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
สังคมไทย
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการนําเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และได้จัดทําวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 ซึ่งสาระสําคัญในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
1. ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ : โอกาสของประเทศไทย ซึ่งได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน ด้านพลังและอาหาร ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านแนวคิดการบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้านการค้าและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก และโอกาสของประเทศไทย
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ทางเลือกเศรษฐกิจไทย ได้วิเคราะห์และเสนอว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์
คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
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สร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
3. ภาวะโลกร้อน : รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา ได้วิเคราะห์แนวโน้มที่ประเทศไทยต้องเผชิญใน
อนาคตทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิเช่น ทิศทางการพัฒนา
ประเทศเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น
4. สถาปัตยกรรมทางสังคม : ทางเลือกใหม่ของคนไทย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งจากฐานรากของประเทศไทย และสถาปัตยกรรมทางสังคมในระยะต่อไป อาทิเช่น 1. การปรับโครงสร้าง
ทางสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับทุนทางสังคม
วางรากฐานการพัฒนาสังคมที่ฐานราก การออกแบบสังคมที่มีคุณภาพจากสังคมใน 4 มิติ คือ สังคมแห่งความเอื้อ
อาทรและความสมานฉันท์ (Social Cohesion) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็นธรรม (Social Inclusion) การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม (Social Empowerment) 2. พัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาที่คนเป็นศูนย์กลาง
ทุกภาคส่วนสนับสนุน โดยภาคประชาชน ชุมชน เป็นผู้มีบทบาทเจ้าของเรื่อง เป็นกงล้อหลัก มีบทบาทสําคัญตลอด
กระบวนการ ภาครัฐ ลดบทบาทความเป็นเจ้าของเพื่อเป็นผู้หนุนการสร้างศักยภาพของชุมชนและเอกชน
5. สัญญาประชาคมใหม่ : พลังขับเคลื่อนสังคมสู่สมดุล ได้วิเคราะห์และเสนอไว้ว่า สัญญา
ประชาคม หมายถึง ค่านิยมที่ประชาชนตกลงร่วมกันด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกันในสังคมอย่างมีพลวัต ตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการดํารงชีวิต
ตามวัฒนธรรมอันดีของไทยตามภูมิภาคต่างๆ ยึดหลักคุณธรรม และความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษา
สิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองให้ครบถ้วนและมีจิตสาธารณะ ยึดหลักแก้ไขความ
ขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สิน และได้มีทิศทางการพัฒนาสัญญาประชาคมใหม่ ไว้ 5 ประเด็น คือ
1. ปรับกระบวนทัศน์ (paradigm)การพัฒนาประเทศใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
2. สร้างค่านิยมร่วม (Shared Value)
3. พัฒนากระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ การสร้างความคิดร่วม
(Social Consensus) การหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และนําไปสู่ การ
ปฏิบัติ (Action) โดยถ้วนหน้ากัน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพัฒนากลไกในระดับ
ภาพรวม และพัฒนากลไกในระดับชุมชน
4. สร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนของสังคม
5. ขับเคลื่อนและวางระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ
จากเนื้อหาสาระโดยสรุปของแผนฯ ฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 นั้น ทําให้
เห็นมิติของกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายประเด็น ที่สําคัญ คือ ใน
ส่วนของสถาปัตยกรรมทางสังคม ได้มีเนื้อหาที่สื่อถึงมิติในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเน้นให้ความสําคัญกับชุมชน
เป็นหลัก และเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา
ในส่วนของสัญญาประชาคมใหม่ ได้กล่าวถึง
กระบวนการสัญญาประชาคม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ โดยดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความคิดร่วม (Social Consensus) การหา
ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและยึดถือ (Social Commitment) และนําไปสู่การปฏิบัติ (Action) ซึ่งเป็น
ภาพรวมและแนวทางกว้างๆ ในการนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป

8
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
1.มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียน พร้อม ๆ
กับทําหน้าที่รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ “ความรู้” ผ่าน กระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต
สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรได้รับจากมหาวิทยาลัยคือ“บัณฑิต” ที่มี
ความรู้สามารถเข้าสู่ชีวิตการทํางาน เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดีส่วน
ความรู้และองค์ ค วามรู้ ที่ เป็น ผลิ ตผลจากมหาวิ ท ยาลัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ ต่อ การพัฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องช่วยนําพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย
2.ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่
ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และพยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามความเปลี่ยนแปลงของบริบท ต่างๆ ตั้งแต่กระแสโลกาภิวัตน์ นําโดย การรวมตัว
ของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด ความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ
อันเป็น ผลกระทบที่ตามมา
3.สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปัญหาคุณภาพของคนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนจากผลิตภาพ
ของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ ความอ่อนแอของการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนายังคงเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับการ
ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงใน ช่วง ต้นทศวรรษ ส่งผลสะเทือนต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ประเทศ
ยั ง คงพึ่ งพิ งในเชิ ง โครงสร้ า งการผลิต ที่ ต ้ อ งนํา เข้ า วัต ถุดิ บ พลั ง งาน เงิ น ทุน และเทคโนโลยีใ นสัด ส่ ว นที่ สู ง
ประชาชนยากจนยังคงมีอยู่กว่าร้อยละสิบ วิกฤตค่านิยมอันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจาก
ภายนอก ผ่านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุด ภาคการเมืองที่ขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรง
4.การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยู่บนฐานของพันธกิจและเป้าหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัย และมี
ความก้าวหน้า มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กําหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ พัฒนาคน สร้างเศรษฐกิจ สร้าง
ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ โดย
มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายระดับประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่อุดมศึกษา
มีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ และบทบาทของอุดมศึกษา
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมโดยรวม
5. อย่ างไรก็ตาม การวางแผนอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการพัฒนาและการจัดการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่องและการติดตามประเมินผลเป็นระยะเวลายาวกว่า 5 ปี โดย
มีการปรับแผนเป็นระยะๆ “แผนอุดมศึกษาระยะยาว” ฉบับที่ 1 ถูกจัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นแผนเชิง
รุกไปสู่อนาคต โดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับสภาพการณ์ และความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
ของประเทศ แผนดังกล่าวมีระยะ 15 ปี ครอบคลุมระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือได้ว่าได้วางแนวทางการ
พัฒนาที่เป็น พื้นฐานสําคัญ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาวฉบับที่ 2 เพื่อมิให้กระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบต้องสะดุดหรือไร้ทิศทาง
6. โดยสรุป สาระสําคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ได้วางหลักการพื้นฐานไว้ 4 ประการ คือ
ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพื่อประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ภารกิจ
เพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศของอุดมศึกษา และความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย
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7.ในบรรดาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ได้เสนอไว้ต่อรัฐบาลนั้น ได้มี
พัฒนาการของอุดมศึกษาในช่วงของแผนฯ ทั้งในส่วนที่มีสัมฤทธิ์ผลตามแผน และในส่วนที่ยังไม่ประสบสัมฤทธิผล
อาทิเช่น
- การจัดตั้งและดําเนินภารกิจทางด้านมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว มีการร่วมรับภาระในรูปแบบของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามที่ได้เสนอไว้
- คุณวุฒิของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีสัดส่วนปริญญา เอก :โท : ตรี เป็น 25:60:15
จากที่กําหนดไว้ 30:60:10
- ได้มีการนําเอาแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาใช้เป็นกรอบการปฏิบัติเพียงครึ่งหนึ่งของ ช่วงเวลา
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพียงจํานวนหนึ่งที่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีความเป็น
อิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
- การผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี
อัตราส่วน 25:75 จากที่ตั้งเป้าไว้ 50:50
การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวมของประเทศมีสัดส่วน 0.25 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากที่กําหนดไว้ 1.5
8. นอกจากความต่อเนื่องของทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาแล้ว ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงและพลวัตของ
สถานการณ์ในโลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การเปิ
ดเสรีทางการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ความขัดแย้งทางการเมือง การทหาร ซึ่ง
ข้องกับกระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศใหญ่เช่นจีนและ
อินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดีทั้งกับประเทศและอุดมศึกษาไทย สําหรับบริบทการพัฒนาประเทศ
ของไทยก็มีพลวัตเช่นกัน อาทิ เช่น การเคลื่อนตัวของสังคมในภาคการเกษตร อุตสาหรรม และบริการ ไปจนถึง
ภาคการผลิตใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมฐานความรู้รูปแบบการใช้พลังงาน ซึ่งพึ่งพาการนําเข้าเชื้อเพลิง และ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การนําเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
9. ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุดมศึกษาไทยคงจะเพิกเฉยต่อพัฒนาการในระดับอุกษาสากลมิได้ จาก
การสํารวจเบื้องต้น พบว่า วงการอุดมศึกษาโลกมีจุดเน้นและนวัตกรรมหลายประการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาการ
เช่น แนวทางการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ การเฟ้นหานักศึกษาเชิงรุก และกระบวนการให้ได้มาซึ่งความเป็
นเลิศทางการวิจัย เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างและการบริหารนั้น อุดมศึกษาในหลายประเทศให้ความสําคัญกับ
การทํ า งานในลัก ษณะภาคี ค วามร่ วมมื อ และเครื อ ข่ า ยการส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต การส่ง เสริ ม ความ
หลากหลายในมิ ติ ต ่ า งๆ รวมไปจนถึ ง การปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทางด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมดั่งเจตนารมณ์ของสถาบันการศึกษา เช่
น การสนับสนุนให้ประชาคมมหาวิทยาลัยให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ การสร้างกิจกรรมและบรรยากาศใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวนักศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและ
ความเข้าใจที่ดีให้แก่นักศึกษา ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
10.การจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 จึงเป็นพันธกิจที่เหมาะสมแก่กาลเวลา และจําเป็
นต่อการพัฒนาระบบอุดมศึกษาไทยไปสูjอนาคต ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน อาจกล่าว
ได้ ว ่ า ณ ปี พ.ศ. 2550 อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทยกํ า ลั ง อยู่ ใ นจุ ด เปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง หากออกแบบระบบ
อุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พร้อมๆ กับติดตั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาอย่างก้าวกระโดด
ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณ์ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ได้ทั้งการสร้าง
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ความเข้มแข็งในระบบ เศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและสังคม
โดยรวม
11.จุดเด่นของกระบวนการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 อยู่ที่ “การมีส่วนร่วม” อย่าง กว้าง
ขวางของประชาคมกลุ่มต่างๆ นําโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันคิดในการระดมสมองเฉพาะเรื่อง
ดังกล่าวถึง 4 ครั้ง มีการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการแผนและนโยบายอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม
ทุก 2 เดือนกับทุกกลุ่มมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรัฐเดิม 26 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 67 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง มีการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ สู ง หลายท่ า น การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ การจั ด ทํ า แผน
(Steering Committee) ทุกสัปดาห์ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 30 ครั้ง แต่ละครั้งมีสาระที่เป็นข้อมูลและแง่คิดทั้งที่
เกี่ยวกับอุดมศึกษาโดยตรงและที่เป็น ผลกระทบสําคัญต่ออุดมศึกษา มีการประชุมสัมมนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ
ธนาคารโลกอย่างเต็มรูปแบบ และในสาระที่ได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของนานาประเทศทั่วโลก มีการ
เสวนากับกลุ่มสําคัญ เช่น กลุ่มเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิต ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงสภาอุตสาหกรรม และกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลายสาขา จัดการสัมมนา 4 ภาค ร่วมกับสื่อมวลชนที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้
องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน จัดให้มีคณะทํางานและมีการประชุมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กําลังประสบปัญหา
ความรุนแรงหลายครั้ง มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องบทเรียนจากต่างประเทศ และบทบาทของเครือข่ายอุดมศึกษาใน
การพัฒนาภูมิภาคและชุมชน มีคณะทํางานคิดเรื่องพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้การจัดทําแผนครั้งนี้ยังมีข้อมูลจาก
ผลการศึกษาที่มีอยู่แล้วจํานวนหนึ่งและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ด้วย
กระบวนการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ทําให้สามารถจัดทําแผนครั้งนี้ได้สําเร็จในช่วงเวลาที่จํากัดแต่ เข้มข้นภายใน
ประมาณ 6 เดือน
12.แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะห์ภาพอนาคตที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อโลก ต่อประเทศ และต่ออุดมศึกษาไทย การที่แผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะบ่อยครั้งที่อุดมศึกษา
ถูกผลกระทบของปัจจัยภายนอกอุดมศึกษาทําให้้เกิดอุปสรรค และความไม่พร้อมที่จะรับมือกับสภาพการณ์ต่างๆ
จนกระทั่งอุดมศึกษาอยู่ในภาวะตั้งรับอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ยังทําให้มีปัญหาในการบริหารแผนเนื่องจากขาด
จุดเน้น การจัดลําดับความสําคัญและพลวัตในการปรับตัว ภาคที่ สองเป็นประเด็นเชิงนโยบายของอุดมศึกษาไทย
ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ทั้งที่เป็นการแก้ปัญหาที่ดํารงอยู่ในอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาไปสู่อนาคตอย่าง
มั่นคงแข็งแรง มิติทางนโยบายเหล่านี้ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งในลักษณะของการต่อยอดซึ่งกันและกัน
ตลอดจนการใช้ ท รั พ ยากรและกระบวนการเดี ย วกั น ในการรองรั บ เป้ า หมายหลายด้ า นพร้ อ มๆ กั น ทั้ ง นี้
นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพื่ออุดมศึกษาแล้ว แผนอุดมศึกษาฉบับนี้ยังคํานึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาที่มีต่
อการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการกระจายอํานาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่น และบทบาทของอุดมศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ
ของประเทศ
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF : HEd
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพื่อเป็นการ
พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของการประกันคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินการโครงการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา ทั้ง
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน และผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้น
ขั้นตอนการเตรียมการ (ปี 2545)
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สํานั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ได้ดํา เนิน โครงการวิจั ย เรื่ อ งกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นหัวหน้าคณะ) เพื่อศึกษา
- การพัฒนากรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย
- การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและกระบวนการผลิต
- การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิในการผลิตบัณฑิต
และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับสากล
ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะที่ 1 (ปี 2546 - 2549)
การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยตามข้อมูลพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิต
ของสังคมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ปี 2546 กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และฝึกอบรมของออสเตรเลีย (DEST) ส่งผู้เชี่ยวชาญ (Dr.
Ian Allen) มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ NQF และหารือแนวทางการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิร่วมกับ
คณะกรรมการอํานวยการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย
ปี 2547
- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า ก อ อ ส เ ต ร เ ลี ย ร่ ว ม กั น จั ด ทํ า
Draft for consultation: National Qualifications Framework for Higher Education in Thailand และ
Discussion Paper: The Development of Higher Education Qualifications Framework for Thailand
- คณะกรรมการอํานวยการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียร่วมกัน
พิจารณา Draft for Consultation และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียได้ปรับปรุงเอกสารแล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง และนําไปหารือกับผู้อํานวยการ สมศ. (ศ.สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์) และประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศ.พจน์ สะเพียรชัย) และนําข้อแนะนําไปปรับปรุงแก้ไข
เอกสาร 2 ฉบับดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญผู้แทนผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา 50
แห่ง ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ Draft for consultation: National
Qualifications Framework for Higher Education in Thailand
ปี 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย" ณ โรงแรม เซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมรับทราบการดําเนินการและให้ข้อเสนอแนะต่อ
การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปี 2549
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการระยะแรกโดยมี
ข้อเสนอแนะว่า "ลักษณะของโครงการ NQF เป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการอุดมศึกษา จึงควรดําเนินการ
ให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน"
คณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้รับทราบข้อเสนอแนะ
และพิจารณาว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซึ่งสอดคล้องกับพ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาอยู่แล้ว แต่มุ่งเน้นให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นถึงระบบ ความเชื่อมโยงของแนวคิดและเสนอแนะแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดหลักสูตร การเรียน
การสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามนโยบายที่กําหนดไว้ จึงเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไปโดยเชิญ
คณาจารย์ที่มีการรวมกลุ่มกันในสาขาวิชาต่างๆร่วมเป็นคณาจารย์นําร่องของโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะที่ 2 (ปี 2549 - 2552)
การจัดทําเอกสารต้นแบบที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติ
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ปี 2549
ผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียร่วมกันเรียบเรียงเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาโดยกําหนดกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ของบัณฑิตไว้อย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์และการสื่อสาร และนําไปพัฒนา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
สํ า นั ก คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเชิ ญ ผู้ บ ริ ห าร/ผู้ แ ทนจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน
ผู้เกี่ยวข้องรวม 200 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา: จะ
นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนได้อย่างไร?" ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ เพื่อร่วมกันวิพากษ์และ
ให้ข้อคิดเห็นต่อ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติ และ(ร่าง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องดังกล่าว และนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข
ปี 2550
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อ 1 มีนาคม 2550 ให้ความเห็นชอบใน
หลักการเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย และให้ข้อเสนอแนะให้จัดทําคู่มือ/แนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติ
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวม
400 คนเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
อุดมศึกษา ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินการของ
โครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมี
กลุ่มคณาจารย์นําร่องร่วมเป็นคณะทํางาน ได้ปรับปรุง (ร่าง)ประกาศ และเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้
สอดคล้องกันและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นคู่มือหรือแนวทางพัฒนาต้นแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนํากรอบมาตรฐาน
สู่การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ปี 2551
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2551 มีมติรับทราบการ
จัดทํา(ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และ
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิฯ
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียและกลุ่มคณาจารย์นําร่อง ได้ร่วมกัน
ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการนําไปปฏิบัติ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทําต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสูตรและ
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางและตัวอย่างเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตามปรัชญาและจุดมุ่งหมายของแต่ละสถาบัน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มคณาจารย์นํา
ร่องเป็นระยะๆ รวม 6 ครั้ง
ปี 2552
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้มีการประชุม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพ ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 80 คน เพื่อระดม
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการนํากรอบมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐาน
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ในระดับนานาชาติ สามารถเชื่อมโยงและเพิ่มความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของนักศึกษา ตลอดจน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้
 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
เป็ น การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบภายในคณะศิ ล ปศึ ก ษา ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานของ
คณะศิลปศึกษา อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดําเนินงานของ
คณะศิลปศึกษา
 จุดแข็ง (Strength)
1. มีครู – อาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขา
2. มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทุกหลักสูตร
3. มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา
4. บุคลากรมีศักยภาพและความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ / สังคม
6. เป็นคณะที่ได้รับความสนใจในการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดนตรี - นาฏศิลป์
7. มีบริการทางวิชาการ ด้านดนตรี – นาฏศิลป์แก่สังคม
8. คณะวิชาส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา
9. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ทั้งห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ บุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์
 จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่เพียงพอ
2. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ และไม่ได้มาตรฐาน
3. สื่อ/ วัสดุ และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ
4. ขาดผู้ประสานงาน และบริหารจัดการห้องเรียนเครือข่าย
5. คณะฯ มีผลงานทางการวิจัยน้อย เนื่องจากมีภาระงานในการสอนมาก
6. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัย
7. งบประมาณไม่เพียงพอ
8. ขาดบุคลากรด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
9. สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
10. ครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
11. ขาดระบบการติดตามประเมินผล กิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่อง
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 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคทําให้สถาบันฯ ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายตรงตามนโยบาย
รัฐบาล เป็นผลทําให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนี้
 โอกาส (Opportunity)
1. คณะวิชามีการปฏิบัติภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับแก่สังคมระดับชาติ และสากล
2. คณะฯ ได้เป็นสมาชิกสภาคณบดีคุรุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นประธานสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ศึกษา และดุริยางคศิลป์ศึกษา
3. ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
4. มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ร่วมกับองค์กรในประเทศญี่ปนุ่
5. ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานรัฐพิธี และพระราชพิธี
6. หน่วยงานต่าง ๆ ให้โอกาสผู้เรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน
7. บุคลากรได้รบั เกียรติ เป็นประธาน กรรมการ วิทยากรด้านวิชาการ นาฏศิลป์และดนตรีในระดับชาติ
8. สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ขาดแคลนครู อาจารย์ ทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์
 อุปสรรค (Threat)
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
2. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ สมศ. กําหนด ไม่สอดคล้องกับภาระงาน
ของคณะฯ
3. ขาดข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ยุทธศาสตร์ของสถาบันไม่ชัดเจนมีผลกระทบต่อการจัดทําแผนกลยุทธของคณะฯ
5. กระแสนิยมของวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามามีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อในคณะฯ
6. มีสถาบันการศึกษาที่เป็นคู่แข่งในการจัดการศึกษาสายครู ดนตรี นาฏศิลป์ มากขึ้น
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําให้บุคลากรในคณะฯ ก้าวตามไม่ทัน
8. ทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกมีจํากัด
9. แนวปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบันฯ ไม่ชัดเจน
10. การประสานงานระหว่างหน่วยงานกลางของสถาบันฯ กับคณะขาดประสิทธิภาพ ทําให้การ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า
**********************************
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ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
 มาตรฐานผู้สาํ เร็จการศึกษาของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มาตรฐานผู้สําเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน ตามลําดับความสําคัญ โดยมี
ฐานความคิดที่ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ จึงให้ความสําคัญมาตรฐานด้าน
วิชาชีพเป็นลําดับที่ 1 คาดหวังให้ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ และมาตรฐานด้านคุณลักษณะคาดหวังให้ผู้เรียนมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มาตรฐานผูส้ ําเร็จการศึกษา ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ในวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านทักษะ มีกระบวนการคิด มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การแสดง การนําเสนอผลงานศิลปะ / การสอน
และมีทักษะในการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านวิชาการ
ผู้สําเร็จการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีกระบวนการคิด มีความรูใ้ นการรักษาสุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และมีความสามารถในการ
วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านคุณลักษณะ
ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน 3 ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้

16
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

ตัวบ่งชี้
1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนา
สังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจติ สํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะศิลปศึกษา
ปรัชญา
คณะศิลปศึกษามุ่งมั่นพัฒนาครูศิลปะ สู่การอนุรกั ษ์ และสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์

วิสัยทัศน์ (vision)
“เป็นองค์กรหลักที่ผลิตครู และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ระดับชาติ เพื่อ
ก้าวสู่สากล และธํารงศิลปวัฒนธรรม”

พันธกิจ (mission)
1. ผลิตครู และพัฒนาการเรียนการสอน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ที่มีคุณสมบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครู
2. วิ จั ย สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนด้ า น
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
4. ทํานุบํารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. ผลิตครูศิลปะที่มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และคีตศิลป์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
3. เป็นแหล่งองค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์สู่สังคม
4. เพื่ออนุรักษ์สืบทอดสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะศิลปศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของคณะศิลปศึกษา จึง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ นําไปสู่การพัฒนา
งานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม ทํานุบํารุง สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานผู้สําเร็จการศึกษาของคณะศิลปศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านวิชาชีพ
ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ในวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและด้านทักษะ มีกระบวนการคิด มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์การแสดง การนําเสนอผลงานศิลปะ / การสอน
และมีทักษะในการวิจัย
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านวิชาการ
ผู้สําเร็จการศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีกระบวนการคิด มีความรูใ้ นการรักษาสุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม และมีความสามารถในการ
วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านคุณลักษณะ
ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กาํ หนดมาตรฐานของนักเรียนและนักศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดไว้ ดังนี้
 มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน 3 ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้

19
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

ตัวบ่งชี้
1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนา
สังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจติ สํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
3. บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
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บทที่ 4
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศึกษา
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันที่รุนแรงมาก ทําให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว สู่ ยุ ค เศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ ทํ า ให้ ค ณะศิ ล ปศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการเป็ น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่เน้นสมรรถนะสูง และมีความสอดคล้องกับนโยบายที่มีความชัดเจนในการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ มีความเชี่ยวชาญสามารถสร้างองค์ความรู้ และความโดดเด่นของสถาบัน
ฯ ได้แ ก่ หลั กสู ตรศึ กษาศาสตร์บัณ ฑิต สาขาวิ ชาดนตรีคีตศิล ป์ไทย สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ส ากล สาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์สากล คณะศิลปศึกษาจึงต้องสร้างคนในองค์กรให้มีคุณค่า และสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ที่เน้นสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และหลักคุณธรรมการ
บริหารงานบุคคลของคณะศิลปศึกษา เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในด้านการวางแผนกําลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การโอน/ย้าย เงินเดือนและค่าตอบแทนสวัสดิการและแรงจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาบุคลากรและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ กระบวนการเหล่านี้ย่อมพัฒนาไปสู่
การบริหารทุนมนุษย์ เนื่องจากคณะศิลปศึกษามีบุคลากรหลายประเภท ต้องอาศัยพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศที่แตกต่างกันตามตําแหน่งต่างๆ ดังนั้น ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
มีตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งแต่ละ
ตําแหน่งมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
1. ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1.1 ตํ า แหน่ ง วิ ช าการ ทํ า หน้ า ที่ ส อนและวิ จั ย ได้ แ ก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และอาจารย์
1.2 ตําแหน่ งประเภทผู้บริ หาร ได้ แก่ คณบดี รองคณบดี ตําแหน่งหัวหน้าภาควิ ชา กํ าหนดการ
บริหารงานบุคคล ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบข้า
ราชกาพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. ตําแหน่งจ้างเหมา ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3. ตําแหน่งพนักงานราชการ ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547
หลักการและเหตุผล
องค์ ก รของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนต่ า งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การวางแผนกลยุ ท ธ์ หรื อ แผน
ยุทธศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และรวดเร็ว
มากกว่าเดิม ดังนั้น การกํ าหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานที่ระบุสิ่งที่ต้องมุ่ งเน้นตามลําดับความสําคั ญ
(Priority) อย่างชัดเจน จึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้สามารถบริหารทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดทําแผนบริหารทรัยพากรบุคคล คณะศิลปศึกษา เป็นการจัดทํารายละเอียดเพื่อให้สอดคล้อง และ
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดแผนบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญและจําเป็นเพราะองค์การต่าง ๆ จะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าไปได้ บุคลากรในองค์การต้องมีการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเป็นกระบวนการที่
สํ า คั ญ ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรมอย่ า งมี ร ะบบ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ เ กิ ด ความรู้ มี ทั ก ษะ และ
มีทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ไปอย่างกว้างขวาง จึงต้องมีการสร้างและพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ ใ นสังคม และสามารถปรับตั วให้เข้ ากับสภาพแวดล้ อมต่างๆ ได้ จึ งต้องมีการจัดทําแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดี สามารถที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น

21
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์
คณะมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. กําหนดและจําทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของคณะ
ศิลปศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของคณะศิลปศึกษา
3. จัดระบบสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
4. ระบบส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและก้าวหน้าตามสายงาน
5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

การดําเนินงานตามกลยุทธ์
ความเชื่อมโยงกลยุทธ์คณะศิลปศึกษากับกลยุทธ์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ
ทักษะการสอนและเทคโนโลยี

เป้าประสงค์
คณะศิลปศึกษามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธ์
กําหนดและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และพันธกิจของคณะศิลปศึกษา
บทที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มคี วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้อบทสรุ
งกับกลยุปทธ์ของคณะศิลปศึกษา
จัดระบบสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
ระบบส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและ
ก้าวหน้าตามสายงาน
มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
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ความเชื่อมโยงตัวชี้วดั ความสําเร็จกับกลยุทธ์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ระดับ 1
มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 2
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ระดับ 3
มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอย่างมีความสุข
ระดับ 4
มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทีมีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ว
ตามสายงาน
ระดับ 5
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ระดับ 6
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น

เป้าประสงค์
คณะมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. กําหนดและจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของคณะศิลปศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ
ศิลปศึกษา
3. จัดระบบสวัสดิการ เสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
4. ระบบส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและก้าวหน้าตามสายงาน
5. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
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ระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านบุคลากรและการผลิตงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการสร้างขวัญและกําลังใจ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์และโครงสร้างของคณะศิลปศึกษา ดังนั้น แต่ละหน่วยงานควรจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job
descriptions) พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการมาตรฐานของผลงานแต่ละตําแหน่งเพื่อสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของคณะศิลปศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ และนําเสนอต่อสภาสถาบัน
2. รูปแบบการบริหาร มีงานบริหารงานบุคลากร ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรือ่ งบุคลากร กําหนดนโยบาย
กรอบอัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือน หรือค่าตอบแทน และสวัสดิการ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบุ
ผู้รับผิดชอบในการประเมิน เกณฑ์ในการประเมิน และเครือ่ งมือที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งการใช้ผลประเมิน
อย่างไร
4. การพัฒนาบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากรที่จําแนกตามตําแหน่งงานระดับการบริหารที่สอดคล้องกับ
ความชํานาญ ความรู้ ประสบการณ์ ตามนโยบายของคณะศิลปศึกษาทีว่ างกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทุน
มนุษย์ (Heman Capital) ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับองค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
สนับสนุนให้บคุ ลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
4.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจําปีให้แก่
บุคลากร ซึ่งเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร โดยการอํานวยความสะดวกในการให้พนักงาน
ราชการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ทํางานวิจัย
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ตารางการดําเนินงาน
งบประมาณ

การ
ประเมินผล

แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

-

-

งาน
บริหารงาน
บุคคล

จํานวนพนักงาน
ราชการที่จบ
ปริญญาโทและที่
กําลังศึกษาต่อ
ป. โท
3. จัดระบบสวัสดิการเสริมสร้าง ระบบการสร้างบรรยากาศ - ภาพถ่ายภูมิ
ทัศน์
สุขภาพและบรรยากาศในการ ที่ดีให้แก่บุคลากร
ทํางาน
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ - แปลนการ
ปรับปรุงอาคาร
จัดทําแปลนสํานักงาน
คณบดี อาคารเรียน 5 ชั้น เรียน 5
2 เพื่อปรับปรุงอาคารใน
ปีงบประมาณ 2555
4. ระบบส่งเสริมสนับสนุนและ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม จํานวนบุคลากร
พัฒนา
อบรมการจัดทําผลงาน
ที่เข้าอบรมการ
วิชาการ
จัดทําผลงานทาง
วิชาการ
รายงานสรุปผล
5. มีระบบการประเมินความพึง มีการออกแบบสอบถาม
การสํารวจความ
พอใจของบุคลากร
ความพึงพอใจในการ
พึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากรของ
ทํางานของ
คณะศิลปศึกษา
บุคลากรของ
คณะศิลปศึกษา

-

-

งาน
บริหารงาน
บุคคล

-

-

งานอาคาร
สถานที่
งานแผนและ
งบประมาณ

-

-

งาน
บริหารงาน
บุคคล

-

แบบสอบถาม

งาน
บริหารงาน
บุคคล

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

1. กํ า หนดและจั ด ทํ า แผนการ จัดทําแผนการบริหาร
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ทรัพยากรบุคคลตาม
สอดคล้อง
นโยบายการบริหารงาน
บุคคลของคณะศิลปศึกษา
2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า การอํานวยความสะดวกใน
ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี การให้พนักงานราชการ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25

บทที่ 5
บทสรุป
เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ภายใต้การดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม และมีการ
เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ๔ ด้าน ดังนี้
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ภายใต้ การบริ หารจัด การโดยใช้ หลั ก ธรรมาภิบาล เพื่อให้ เกิดประสิท ธิ ภาพ ประสิ ท ธิ ผ ล และมีคุ ณภาพตาม
มาตรฐานระดับชาติ สถาบันฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของสังคม
ภายใต้ภาพลักษณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศึกษา มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงสามารถ
ใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารในการทํ า งานและประยุ ก ต์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology) ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
2. นักศึกษามีความรู้วิชาชีพ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างดี
3. นักศึกษา บุคลากร นําแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
4. มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ บูรณาการกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
5. มีงานบริการวิชาการที่หลากหลาย มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. ทําการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
7. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ
8. มี Good Governance ทุกระดับในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เงื่อนไขความสําเร็จ
การที่จะให้แผนยุทธศาสตร์ระยะ4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559 ) ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิล ป์ บรรลุเป้ าหมายที่ กําหนดไว้นั้นผู้บริ หารและบุคลากรในองค์ กรทุ กระดับจะต้องดําเนิ นการตามเงื่อ นไข
ดังต่อไปนี้
1. ให้ความสําคัญและร่วมมือในการพัฒนาสถาบันฯตามบทบาทและพันธกิจหลักทั้ง ๔ ด้าน
2. มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้การ
บริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของสถาบันฯ
4. จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
5. มีการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตาม การบริหารจัดการของสถาบันฯอย่างต่อเนื่อง
6. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม มีแนวทางนําสู่การปฏิบัติสู่หน่วยงานอย่างเป็นระบบ
ชัดเจนและทั่วถึง

