คํานํา
คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคณะในทุกพันธ
กิจ ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานักศึกษา ดานวิจัย
และผลงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ ดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูสภาพแวดลอม และ
ดานกลไกประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุงนําดับคณะฯสูองคกรแหงการเรียนรู และเปนฐานรากสําคัญในการ
จัดการศึกษา เพื่ออนุรักษ สืบสาน สรางสรรค งานศิลปของแผนดิน
แผนกลยุทธการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (พุทธศักราช 2560-2564)
มีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการดวยการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย หลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยประสานความรวมมือภายในของงานนโยบายและแผนของกลุม
บริห ารคณะฯ และภาควิช า ไดป รับปรุงและพัฒ นาการดํา เนิน งาน / โครงการให สอดคลองกับ ปรัช ญา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธของคณะ ตลอดจนเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนกล
ยุทธของสถาบัน นโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวงวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา นโยบายและแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษานําไปสูมาตรฐานกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนหลักประกันวา
คณะวิชาสามารถจัดการศึกษาใหนักศึกษา มีคุณภาพครบถวนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ภายใต
ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักใชสถานศึกษาเปน
ฐาน (SBM) หลัก PMQA และ PDCA โดยมุงเนนการพัฒนานักศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่เปนไปตาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อ สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนปจ จัย สํา คัญของการเขาสูสังคมแหง การดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
คณะศิลปนาฏดุริยางค หวังเปนอยางวาแผนกลยุทธการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป (พุทธศักราช 2560-2564) จะเปนกลไกสําหรับการดําเนินงาน / โครงการของหนวยงานในคณะฯ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวทุกประการ ขอขอบคุณคณะผูดําเนินการที่รวมกัน
จัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (พุทธศักราช 2560-2564) จน
สําเร็จลุลวงดวยดี
(รองศาสตราจารย จินตนาสายทองคํา)
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ก

ประกาศแผนกลยุทธการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค
คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคณะในทุกพันธ
กิจ ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการพัฒนานักศึกษา ดานวิจัย
และผลงานสรางสรรค ดานบริการวิชาการ ดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูสภาพแวดลอม และ
ดานกลไกประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุงนําดับคณะฯสูองคกรแหงการเรียนรู และเปนฐานรากสําคัญในการ
จัดการศึกษา เพื่ออนุรักษ สืบสาน สรางสรรค งานศิลปของแผนดิน
ดังนั้นคณะศิลปนาฏดุริยางค หวังเปนอยางวาแผนกลยุทธการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป (พุทธศักราช 2560-2564) จะเปนกลไกสําหรับการดําเนินงาน / โครงการของหนวยงานใน
คณะฯใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวทุกประการ โดยเริ่มประกาศกําหนดใชในป
การศึกษา 2564 โดยมีมติเห็นชอบอนุมัติตั้งแต วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จากคณะกรรมการบริหารคณะศิลปนาฏ
ดุริยางค

(รองศาสตราจารย จินตนาสายทองคํา)
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข

ปฏิทินงานแผนและนโยบาย
คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ลําดับ

รายการ

1
2

จัดประชุมทบทวนแผน
ประชุมวางแผน ดังนี้
วิเคราะหสถานการณรวมกัน
ทั้ง ผานการวิเคราะหปจจัย
ภายใน 4M 2S วิเคราะห
ปจจัยภายนอก ผาน STEP
วิเคราะหความตองการผูมี
สวนไดสวนเสีย ตาราง
SWOT matrix พรอมทั้ง
จัดทําภาพแสดงศักยภาพ
(Positioning) เพื่อกําหนด
กลยุทธระยะยาว 5 ป
จัดพิมพแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการ
นําเสนอแผนทั้ง 3 เลม ตอ
คณะผูบริหารคณะ
นําเสนอแผนทั้ง 3 เลม ตอ
คณะกรรมการบริหารคณะ
จัดสงเอกสารทั้ง 3 เลม แก
งานแผนฯ สํานักงาน
อธิการบดีเพื่อเสนอตอสภา
สถาบัน

3

4
5
6

7

วันเริ่มตน
วันสิ้นสุด
ผูเกี่ยวของ
เอกสารที่
ปฏิบัติ
เกี่ยวของ
ก.ค. 2563
ก.ค.2563
ผูบริหารคณะ แผนทั้ง 3 เลม
24 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ผูบ ริหารคณะ แผนทัง้ 3 เลม

24 ก.ค. 2563 27 ก.ค.2563 งานแผนและ
นโยบาย

เอกสารที่ไดจาก
การประชุม

28 ก.ค. 2563 ส.ค. 2563

แผนทั้ง 3 เลม
ประจําปงบ 2564
25 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563 คณะกรรมการ แผนทั้ง 3 เลม
บริหารคณะ ประจําปงบ 2564
15 ก.ย. 2563 18 ก.ย. 2563
แผนทั้ง 3 เลม
ประจําปงบ 2564

เชิญแตละฝายในคณะจัดทํา ก.ย. 2563
แผนฝาย/งานภาควิชา

ก.ย. 2563

ค

ฝาย/งาน

แผนฝาย
ประจําปงบ 2563

ลําดับ
8
9

10

รายการ

วันเริ่มตน
วันสิ้นสุด
ผูเกี่ยวของ
ปฏิบัติ
13 ต.ค. 2563 13 ต.ค. 2563 ทุกคน

ถายทอดแผนกลยุทธพัฒนา
คณะ
ดําเนินการติดตามแผนฯรอบ 1 ธ.ค. 2563
3 เดือน

30 ธ.ค. 2563 งานแผน/ทุก
ฝาย/ งาน /
ภาควิชา

นําเสนอตอที่ประชุมคณะ
ม.ค. 2563
เพื่อติดตามความคืบหนา
ปญหา ขอเสนอแนะ
ดําเนินการติดตามแผนฯรอบ 1 มี.ค. 2564
6 เดือน

ม.ค. 2564

นําเสนอตอที่ประชุมคณะ
เม.ย. 2564
เพื่อติดตามความคืบหนา
ปญหา ขอเสนอแนะ
ดําเนินการติดตามแผนฯรอบ 1 มิ.ย. 2564
9 เดือน

เม.ย. 2564

14

นําเสนอตอที่ประชุมคณะ
เพื่อติดตามความคืบหนา
ปญหา ขอเสนอแนะ

ก.ค. 2564

16

ดําเนินการติดตามแผนฯรอบ 1 ก.ย. 2564
12 เดือน

11

12

13

งานแผนฯ

31 มี.ค. 2564 งานแผน/ทุก
ฝาย/ งาน /
ภาควิชา
งานแผนฯ

30 มิ.ย. 2564 งานแผน/ทุก
ฝาย/ งาน /
ภาควิชา

ก.ค. 2564

งานแผนฯ

30 ก.ย. 2564 งานแผน/ทุก
ฝาย/ งาน /
ภาควิชา

ง

เอกสารที่
เกี่ยวของ
แผนฝาย/งาน/
ภาคฯ/คณะ
แบบฟอรม
ติดตามแผนทุก
ตัวชี้วัด รอบ 3
เดือน
รายงานติดตาม
แผนทุกตัวชี้วัด
รอบ 3 เดือน
แบบฟอรม
ติดตามแผนทุก
ตัวชี้วัด รอบ 6
เดือน
รายงานติดตาม
แผนทุกตัวชี้วัด
รอบ 6 เดือน
แบบฟอรม
ติดตามแผนทุก
ตัวชี้วัด รอบ 9
เดือน
รายงานติดตาม
แผนทุกตัวชี้วัด
รอบ 9 เดือน
แบบฟอรม
ติดตามแผนทุก
ตัวชี้วัด รอบ 12
เดือน

ลําดับ

รายการ

วันเริ่มตน
ปฏิบัติ
ต.ค. 2564

17

นําเสนอตอที่ประชุมคณะ
เพื่อติดตามความคืบหนา
ปญหา ขอเสนอแนะ

18

เชิญคณะผูบริหารประชุม
ต.ค. 2564
เพื่อศึกษาปญหาที่พบเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในปถัดไป

วันสิ้นสุด

ผูเกี่ยวของ

ต.ค. 2564

งานแผนฯ

ต.ค. 2564

ผูบริหารคณะ แผนทั้ง 3 เลม /
รายงานประจําป

(รองศาสตราจารย จินตนาสายทองคํา)
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค
วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

จ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
รายงานประจําป
งบประมาณ
2562

สารบัญ
คํานํา
ประกาศแผนกลยุทธการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค
ปฏิทินแผนและนโยบาย
สารบัญ

หนา
ก
ข
ค
ฉ

บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน
บทที่ 3 การวิเคราะหสถานการณ
บทที่ 4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศิลปนาฏดุริยางค
บทที่ 5 กระบวนการติดตาม

1
4
20
38
103

ฉ

