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กองนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม

สารจากอธิการบดี
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงวัฒนธรรมทีจ่ ดั การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตัง้ แต่ระดับ
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้อง
ถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัย และให้
บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำ� รุง
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลป
วัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
ผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจข้างต้น จึงได้น�ำมาบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานใน “รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔” เล่มนี้ จะสะท้อน
ภาพรวมการท�ำงานของสถาบันในรอบปี เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการท�ำงานในปีถดั ไป เชือ่ ว่ารายงานเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อการด�ำเนินงานและการพัฒนาสถาบัน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผู้ทสี่ นใจทัว่ ไปเพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ตามสมควร
ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอขอบคุณกองนโยบาย
และแผน ผู้รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน
ต่างๆ คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันผลักดันให้รายงานประจ�ำปี
เล่มนีบ้ รรลุผลโดยสมบูรณ์และสามารถเผยแพร่ได้ตามก�ำหนดเวลา
อันสมควร หวังว่ารายงานเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาสถาบันให้สามารถด�ำรงปณิธาน “มุ่งมั่นศึกษา
ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม” ต่อไป

(นายสิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ)
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ส่วนที่ ๑ บทน�ำ
ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เมื่อครั้งโบราณงานศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฏดุริยางค์ และช่างศิลปได้รับการอุปถัมภ์อยู่ภายใต้
พระบารมีพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุ วงศ์ หรือได้รับการอนุเคราะห์จากขุนนางผู้ใหญ่ คหบดีรวมทั้ง
นักบวชต่อมาเมื่อมี การสถาปนากรมศิลปากรขึ้นเป็นหน่วยงานที่มี ภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
สร้างสรรค์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งสถานศึกษานาฏดุริยางค์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียน
ศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค์ โรงเรียนสังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลป์ตามล�ำดับส่วนการ
จัดการศึกษาด้านช่างศิลปได้จัดตั้งสถาน ศึกษาในชื่อโรงเรียนประณีตศิลป และเป็นวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมา
ตามล�ำดับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นการยก
ระดับการศึกษาวิชาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   เป็นพระราชบัญญัติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท�ำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นนิติบุคคลแยกออกจากรมศิลปากร ตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา ๕๙  ให้โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สินงบประมาณ หนี้ สิทธิข้าราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�ำลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปิ ์ ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคทั้ง ๑๕ วิทยาลัย สังกัดกรมศิลปากร มาเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามพระราชบัญญัตินี้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุใน
วัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ว่า “ให้การ
ศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”
นาม “บัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อปุ ถัมภ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งหมายถึง สถาบัน
ผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุรยิ างคศิลป์ และช่างศิลป์ เพือ่ น�ำศิลปะ
มาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมีบทบาทหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์และ
ช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล การด�ำเนินการในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๑
โดยกรมศิลปากร ซึ่งได้พยายามผลักดันในเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษเหล่านี้ แต่ยังไม่ประสบ
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ความส�ำเร็จจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๕ ตอนที่ ๗๙ หน้า ๑๓-๒๓ และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดด�ำเนินการสอนครัง้ แรก ใน ๓ คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจติ ร คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
๒ ปี ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง
และผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชัน้ สูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์ทกุ แห่ง
ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ในคณะ
ศิลปวิจิตรและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ในคณะศิลปศึกษา และเปิดเครือข่าย
ห้องเรียนคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภูมิภาค
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปวิจติ รในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย ช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์ในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย
นาฏศิลป์กาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ด�ำเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่
๓๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่งผลให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เปลีย่ นสถานะเป็นนิตบิ คุ คล สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตงั้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญาเอก ดังนัน้ สถาบันฯ นอกจากจะด�ำเนิน การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (๕ ปี) และปริญญาตรี (๔ ปี) ในคณะวิชา ในเครือข่ายห้องเรียนคณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภูมิภาค ทั้ง ๑๑ แห่ง เครือข่ายห้องเรียนของคณะศิลปะวิจิตร
ในวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรีแล้ว ยังมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ และระดับต�่ำกว่า
ปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ รวม ๑๕ แห่งด้วย โดยมีสว่ นราชการทีจ่ ดั การศึกษาใน
สังกัดจ�ำนวน ๑๘ แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
๒. คณะศิลปวิจิตร
๓. คณะศิลปศึกษา
๔. วิทยาลัยช่างศิลป
๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๖. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๗. วิทยาลัยนาฏศิลป
๘. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
๙. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
2
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๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
๑๗. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
๑๘. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นอกจากนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และ
สถาบันอื่นที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ช่างศิลป์ และพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่
จะได้น�ำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้
ด�ำเนินการโครงการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยและเริม่ จัดท�ำหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาดุรยิ างคศิลป์
ไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๕๒ และได้รับค�ำรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๒๔๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ๒ สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทย
และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย

ที่ตั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐
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สัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามพระราชทานทีส่ มเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่สถาบัน ซึง่ หมายถึง
สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ เป็นการยกระดับการศึกษา
ด้านดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์เพื่อน�ำศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และ
ประเทศไทย เครือ่ งหมายของสถาบันฯ เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ประทับนัง่ ใน
ลักษณะเฉียงเล็กน้อยในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่าง
กรอบเป็นแถบริบบิ้น ภายในมีชื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ความหมายของสี

สี ประจ�ำสถาบัน สีเขียว
สี ประจ�ำคณะศิลปวิจิตร สีชมพู
สี ประจ�ำคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สีแสด
สี ประจ�ำคณะศิลปศึกษา สีฟ้า

ความหมายของตราประจ�ำสถาบัน พระคเณศเป็นเทพเจ้าของอินเดีย นับถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง
ศิลปะวิทยาการทั้งปวง ซึ่งหมายรวมถึงความเป็นเจ้าแห่งสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความกล้าหาญ
ตลอดจนเป็นผู้พิทักษ์ไว้ซึ่งความยุติธรรม นอกจากนี้ชาวฮินดูยังคงให้ความ ส�ำคัญกับพระคเณศในฐานะเป็น
เทพประจ�ำความขัดข้องและเป็นผู้อ�ำนวยความส�ำเร็จให้ แก่กิจการต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นพระคเณศจึงได้นาม
เฉพาะว่า “ วิฆเนศวร” หมาย ถึงผู้เป็นใหญ่ใน ความขัดข้องหรืออุปสรรค และ “ สิทธิดา” หมายถึงผู้อ�ำนวย
ความส�ำเร็จผล ด้วยเหตุที่พระคเณศมีคุณสมบัติและความส�ำคัญดังกล่าว ชาวฮินดูจึงคติเชื่อกันว่าเมื่อจะ
ประกอบพิธีกรรมในลัทธิศาสนา หรือศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาการต้องกล่าวค�ำไหว้บูชาต่อพระคเณศก่อน
เพือ่ ให้ปลอดภัยรอดพ้นจากความขัดข้องหรืออุปสรรคทัง้ ปวง ตลอดจนอ�ำนวยพรให้เกิดความส�ำเร็จลุลว่ งด้วย
ดีในกิจการต่างๆ
ลักษณะ ของพระคเณศ มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว (บางรูปงาหักข้างขวาหรือ
ซ้ายก็มี) เตี้ย พุงพลุ้ย หูยาน สีกายแดง (บางต�ำราว่าผิวเหลือง นุ่งห่มแดง ตามปกติมี ๔ กร) (บางต�ำราว่ามี ๖
หรือ ๘) ถืองาช้าง บ่วงบาศ งาหัก และขนมโมทก (ขนมต้ม) บางต�ำราว่าถืออาวุธ และวัตถุแตกต่างกัน เช่น
ถือชาม ขนมโมทก หม้อน�้ำ ดอกบัว ผลส้ม สังข์ จักร หลาว ธนู คฑา ขวาน ลูกประค�ำ งู ผลทับทิม หัวผักกาด
เหล็กจาร และสมุดหนังสือ เป็นต้นความหมาย เครื่องหมาย และสีประจ�ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่
สังคม
๓. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

ปณิธาน
มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้
สูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ ท�ำการสอนการแสดง การวิจยั และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรกั ษ์ สืบสาน สร้างสรรค์
ส่งเสริม ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของชุมชนในท้องถิ่น

เป้าหมายสู่ความส�ำเร็จ
บุคลากรทุกระดับมีความมุง่ มัน่ และมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร เพือ่ ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคม
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ก�ำหนดไว้
เพือ่ ให้บคุ ลากรยึดถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายในสถาบันและ
ความส�ำเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		 ค่านิยมหลัก คือ เราประสบความส�ำเร็จร่วมกัน
W = Wisdom

มี จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง ภู มิ ป ั ญ ญา คื อ มี จิ ต วิ ญ ญาณการจั ด การ
ความรู้ ที่เชื่อมโยงกันทุกด้าน ทุกมิติเข้าด้วยกัน การคิดค้นลงมือ
ปฏิบัติจริง ท�ำจริง ปรับปรุงแก้ไขจนเกิดเป็นองค์ความรู้
E = Efficiency in Education of Arts มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทาง ด้านศิลปะคือ
มีความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัดการศึกษาทางด้านศิลปะ
และมีใจเป็นกลางในการบริหารจัดการ
A = Academic Excellence
ความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ สร้างสรรค์และเผยแพร่งานทาง
วิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์
R = Read for Development
การอ่านเพือ่ พัฒนา คือ การอ่านเป็นการเพิม่ ความรูท้ สี่ �ำคัญทีส่ ดุ
ที่จะน�ำไปสู่องค์ความรู้ที่จะไปพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ
E = Equality by Teamwork
ความเสมอภาคในการท�ำงานโดยเน้นการท�ำงานเป็นทีม คือ
การที่ อ งค์ ก รจะพั ฒ นาให้ ก ้ า วหน้ า ไปได้ นั้ น ต้ อ งได้ รั บ ความ
ร่วมมือจากทุกคน และทุกคนที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ มีความ
ส�ำคัญเสมอกันและท�ำให้งานขององค์กรด�ำเนินการบรรลุเป้าหมาย
W = Willful by Integrity and Moral มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจท�ำงานโดยยึดความชอบธรรมอย่างเต็มศักยภาพ
คือ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยอุทิศเวลาและความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
I = Improve Ourselves
การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ คือ การเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แบบต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน คือ มีการติดต่อสือ่ สาร
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างสม�่ำเสมอ
S = Successful by Good Governance ความส�ำเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาล คือ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความก้าวหน้า
ร่วมกัน

6

7

พันธกิจ

การจัดการศึกษา 1. จั ด การศึ ก ษาด้ า น
เฉพาะด้ า นศิ ล ป นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
วัฒนธรรม
คี ต ศิ ล ป์ และช่ า งศิ ล ป์
ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพชัน้ สูง ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ

แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2554

1. พั ฒ นาการจั ด การ
ศึ ก ษา ด้ า นนาฏศิ ล ป์
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์
และช่างศิลป์ ให้มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ

เป้าประสงค์
100

85

80

2.ร้อยละของผูร้ บั บริการ
ที่ มี ค วามพึ ง พอใจใน
ระดับมาก
3. ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้
งานท�ำตรงตามสาขาวิชา
ภายในระยะเวลา 1 ปี

กลยุทธ/มาตรการ

ตัวชี้วัด

85

4. พัฒนาระบบการรับสมัคร 4. ร้ อ ยละของผู ้ เข้ า เรี ย นใน
การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา แต่ ล ะสาขาได้ จ� ำ นวนตาม     
ในทุ ก สาขาทุ ก ระดั บ ให้ มี เป้าหมายที่ก�ำหนด
มาตรฐาน
5. ร้ อ ยละของผู ้ เข้ า เรี ย นใน
แต่ละสาขาได้จ�ำนวนตามเป้า
หมายที่ก�ำหนด

100

85

100
2

5.   พัฒนาการเรียนการสอน 6. ร้ อ ยละของผู ้ เข้ า เรี ย นมี
โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ความรูแ้ ละทักษะตามหลักสูตร
ที่ก�ำหนด
7. ร้ อ ยละของครู อาจารย์       
ที่มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
6. พั ฒ นาระบบการประกั น 8. ร้อยละของสถานศึกษาที่
คุณภาพการศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมินภายใน
7. พัฒนาภาษาต่างประเทศ 9. จ� ำ นวนโครงการที่ พั ฒ นา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีแก่นกั เรียนนักศึกษา

85

85

2

85

สถาบั น ฯ รั บ ผิ ด ชอบโดย     
ผู้ดูแลนโยบายการจัดการ
ศึกษาเป็นผู้จัดท�ำนโยบาย
ด้านการศึกษา

หมายเหตุ

รองฯ
วิชาการ

ผช.อ.ดร.ชนัย

รองฯวิชาการ

ผู้ช่วย
อธิการบดี
ดร.ชนัย

รองฯ
วิชาการ

รองฯ
วิชาการ

รองฯ
วิชาการ

เปอร์เซ็นของสาขา

สถาบันฯ รับผิดชอบจัดท�ำ
แบบวัดและประเมินกลาง

สถาบั น ฯ รั บ ผิ ด ชอบโดย
รองฯ กิจการ ผู ้ ดู น โยบายด้ า นพั ฒ นา
นักศึกษา นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษาเป็ น       
ผู้จัดท�ำนโยบาย

รองฯ
วิชาการ

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554

รองอธิการบดี 3. พั ฒ นาการวั ด ผลและ 3. ร้อยละการพึงพอใจของการ
ฝ่ายวิชาการ ประเมินผล
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม

รองอธิการบดี 2. การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา 2. จ� ำ นวนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ฝ่ายวิชาการ นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ้ มี คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รองอธิการบดี 1. จัดท�ำการวิเคราห์ ประเมิน 1. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รทุ ก
ฝ่ายวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ระดับที่ได้รับการพัฒนา
TQF, TGVQ ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามความต้องการและ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและ
ท้องถิ่น

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554

1.ร้ อ ยละของผู ้ ส� ำ เร็ จ
การศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ท า ง ก า ร เรี ย น ต า ม
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐานเป็นทึ่ยอมรับในระดับนานาชาติและนานาชาติ

8

ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. สร้ า งงานวิ จั ย งาน 2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม การสร้ า งงานวิ จั ย งาน
อย่างมีคุณค่าแก่สังคม สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

40

35

20

2.จ� ำ นวนงานวิ จั ย งาน
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผย
แพร่ ห รื อ ได้ รั บ การจด
ทะเบียน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
3.จ�ำนวนงานวิจัย งาน
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้
รับการยอมรับในระดับ
ชาติระหว่างประเทศ

4.จ� ำ นวนองค์ ค วามรู ้ ที่
ได้ รั บ การจั ด การอย่ า ง
เป็นระบบ

อธิการบดี

อธิการบดี

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554
40

ตัวชี้วัด

2 . ง า น วิ จั ย ง า น 1.จ�ำนวนงานวิจัย   งาน
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ด้านศิลปวัฒนธรรม
คุ ณ ค่ า เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง
ในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

12

4

7.สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย 9.จ� ำ นวนผลงานที่ ไ ด้ รั บ การ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม น�ำไปต่อยอด
หรือพัฒนา
8.สร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ จั ย และ 9.จ�ำนวนเครือข่ายงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ทั้งในและต่าง
ประเทศ

10

6.ด�ำเนินการจดสิทธิบัตรและ 8.จ�ำนวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจด
รัพย์สินทางปัญญา เพื่อน�ำไป สิทธิบตั ร  ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เป็นประโยชน์แก่สังคม
หรือลิขสิทธิ์

26

25

6. จ� ำ นวนผลงานวิ จั ย งาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม   ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผย
แพร่ หรือน�ำมาใช้ประโยชน์

40

5. จ�ำนวนเงินสนับสนุนในการ
ท� ำ วิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

5. จัดท�ำแผนการจัดการองค์ 7. จ�ำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
ความรู ้ แ ละด� ำ เนิ น การตาม การจัดการในแต่ละปี
แผนและติดตามประเมินผล

4.การจั ด ท� ำ แผนการเผย
แพร่งานวิจัยสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมและด�ำเนินการตาม
แผน

10

40

30

90

อธิการบดี

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

ผช.อ.ศุภชัย

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554

4. จ�ำนวนเงินสนับสนุนในการ
ท�ำการวิจยั งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

3.จั ด หาทุ น สนั บ สนุ น ในการ 3.ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้
ด� ำ เนิ น การท� ำ วิ จั ย    งาน รั บ ทุ น วิ จั ย งานสร้ า งสรรค์
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมทั้ ง นวัตกรรมต่อบุคลากรทั้งหมด
ภายในและภายนอก

2.สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนัก 2.จ� ำ นวนงานวิ จั ย    งาน
วิจัยรุ่นใหม่
สร้างสรรค์นวัตกรรม  จากนัก
วิจัยรุ่นใหม่

1.ให้ ค วามรู ้ บุ ค ลากรเกี่ ย ว 1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
กั บ การท� ำ วิ จั ย งานสร้ า งสรร ความรู้และทักษะเพื่อสามารถ
นวัตกรรม
ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ การท� ำ วิ จั ย  
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านศิลปกรรม

กลยุทธ/มาตรการ

สถาบันฯรับผิดชอบ (หน่วย
เป็นเครือข่าย)

หน่วยงานส่งมาแห่งละ 1
เรื่อง

ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา/
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด แห่ ง
ละ1เรื่อง

หน่วงงานในสังกัดส่งมาแห่ง
ละ 1-2 เรื่อง

ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ก� ำ ห น ด
นโยบายและมาตรการของ
สถาบน ฯ

1 เรื่ อ ง / ห ล า ย ค น                  
แห่งละ 1 เรื่อง อย่างน้อย

หน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 แห่ง

ผู้รับผิดชอบจัดท�ำนโยบาย    
ผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล ง า น วิ จั ย        
(ก� ำ หนด / เป็ น แผนแจ้ ง
หน่วยงาน)

หมายเหตุ

9

ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2

85

5.มีการประเมินความพึง 5.ระดั บ ของความพึ ง พอใจของ
พอใจของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ

70

รองอธิการบดี
ฝ่ายศิลป
วัฒนธรรม

รองฯศิลป
วัฒนธรรม

รองฯศิลป
วัฒนธรรม

4. สร้างระบบเครือข่าย 4. จ�ำนวนเครือข่ายทางด้านศิลป
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม

18

10
4

3

250

3. จ�ำนวนองค์ความรูท้ างด้านศิลป
วัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่สู่สังคม
4. จ� ำ นวนวารสารด้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรมระดับชาติของสถาบันฯ
5. มีการน�ำองค์ความรู้ทางศิลป
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การพันธกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯ
6. จ�ำนวนครั้งที่ออกเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมในระดับภาค ภูมิภาค
และระดับชาติ

5

2

25

-

2.จ�ำนวนองค์ความรูท้ างด้านศิลป
วั ฒ นธรรมที่ จั ด เก็ บ สร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้กับสังคม

1 . พั ฒ น า แ ห ล ่ ง วิ ท ย 1.มีแหล่งวิทยบริการ เพื่อจัดเก็บ
บ ริ ก า ร ด ้ า น ศิ ล ป และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

3. มี ส� ำ นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ
รั บ รองมาตรฐานด้ า นนาฏศิ ล ป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศน
ศิลป์

85

3. จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก ศิ ล ป
วั ฒ นธรรมเพื่ อ รั บ รอง
มาตรฐานด้านนาฏศิลป์
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์
และทัศนศิลป์

-

2.มีการประเมินความพึง 2.ร้อยละของความพึงพอใจของ
พอใจของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ

เป้าหมาย
2554
-

ตัวชี้วัด

1. จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐาน 1 . จ� ำ น ว น ส า ข า ที่ มี เ ก ณ ฑ ์
วิ ช า ชี พ ด ้ า น ศิ ล ป มาตรฐานคู่มือและแนวทางการ
วัฒนธรรม
ประเมินด้านวิชาชีพ

กลยุทธ/มาตรการ

4. มี ก ารบริ ห ารทาง 2.ร้อยละของผูร้ บั บริการ
วิ ช า ก า ร ด ้ า น ศิ ล ป ที่มีความพึงพอใจ
วัฒนธรรม ที่มีคุณค่าแก่
3 ร้อยละของผูร้ บั บริการ
สังคม
สามารถน�ำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

รองฯวิชาการ

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554
-

ตัวชี้วัด

3. เป็ น สถาบั น รองรั บ 1. จ� ำ นวนผู ้ ไ ด้ รั บ การ
ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ รับรองมาตรฐาน
ด ้ า น ด ้ า น น า ฏ ศิ ล ป ์
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์
และทัศนศิลป์

เป้าประสงค์

4 . อ นุ รั ก ษ ์ พั ฒ น า 4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น 5.เป็นแหล่งวิทยบริ - 1.ร้อยละของผูร้ บั บริการ
สื บ สาน และเผยแพร่ การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา การด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีความพึงพอใจ
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานและเผยแพร่ศลิ ป สามารถให้ บ ริ ก ารองค์
วัฒนธรรม
ความรู ้ สู ่ สั ง คมอย่ า งมี
2.จ�ำนวนเครือข่ายความ
ประสิทธิภาพ
รู ้ ด ้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ป ั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น สร้ า งคุ ณ ค่ า กั บ
สังคม

3. เป็นศูนย์กลางบริการ 3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
วิ ช า ก า ร ด ้ า น ศิ ล ป และพั ฒ นาการบริ ก าร
วัฒนธรรม
ทางวิ ช าการด้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรม

พันธกิจ

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด แห่ ง ละ
1 เรื่อง

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด แห่ ง ละ
1 เรื่อง

สบศ, วนศ, วนศ.ชม,วชศ.
สพ, วนศ.อท, วนศ.คร, วนศ.
รอ, วนศ.กส.

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด จะต้ อ ง
ประเมิ น เช่ น กั น สถาบั น ฯ
ก�ำหนดรูปแบบการประเมิน
ผูร้ บั บริการแล้วส่งมายัง รอง
อธิการบดีที่รับผิดชอบ     

หน่วยงานในสังกัดสร้างแห่ง
ละ 2 เครือข่าย

สถาบันฯรับผิดชอบ

หมายเหตุ

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

หน่ ว ยงานในสั ง กั ด แห่ ง
ละ 20 ครั้งผู้รับผิดชอบท�ำ
นโยบาย

น�ำมาบูรณาการใช้อย่างน้อย
2 พันธกิจ

รองฯ
สถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ วิชาการ
และรองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯ วิชาการ
และรองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

รองฯวิชาการ
และรองฯ
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

10

ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ

100

100

2

3.ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณเป็นไปตามแผน
ปฏิบัติการ
4.ร้อยละการออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่จ�ำเป็นมีผลบังคับ
ใช้
5. จ�ำนวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการน�ำมาใช้
บริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

95

100
25

60
25

3.พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ 3. ร้อยละของครู อาจารย์ที่ได้
และบุคลากรทางการศึกษา
รับการพัฒนา

4. ร้อยละของบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการอบรมพัฒนา
5. ร้อยละของครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาและหรือมี/เลือ่ น
วิทยฐานะเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมการใช้ ICT
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความ 7. จ� ำ นวนเรื่ อ งที่ จ ะน� ำ มาบ
เชีย่ วชาญในการบริหารจัดการ ริหารจัดการองค์ความรู้และ
เผยแพร่
เผยแพร่

ผช.อ.ศุภชัย

7. พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี 1 0 . จ� ำ น ว น ฐ า น ข ้ อ มู ล
สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศที่ น� ำ มาบริ ห าร
จัดการในสถาบันฯ

รองอธิการบดี 6.พั ฒ นากฎระเบี ย บให้ มี ผ ล 9. ร้อยละของกฎระเบียบให้มี
ฝ่ายบริหาร บังคับใช้
ผลบังคับใช้

1

100

100

2

100

15

แห่งละ 1 เรื่อง

สถาบันจะต้องท�ำนโยบาย
และแผนการพั ฒ นาครู
อาจารย์ และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา อบรมทั้ง 19
หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ

สถาบันฯ

ทุ ก แห่ ง ท� ำแผนพั ฒ นา
องค์ ก ร / ยุ ท ศาสตร์ ก าร
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วยงานในสังกัดแห่งละ 1
องค์ความรู้

หมายเหตุ

ผช.อ.ศุภชัย

ร.บริหาร /
ฝ่ายนิติกร

รองอธิการบดี จั ด ท� ำ น โ ย บ า ย แ ล ะ
ฝ่ายวิจัยและ มาตรการ
พัฒนา

รองฯ บริหาร

ผช.อ.ศุภชัย

ทุกรองฯ ตาม
ที่รับผิดชอบ    

รองฯ
บริหาร /
ฝ่ายบุคคล

รองฯ บริหาร

รองฯ วิจัย
(รองฯ แผน
และพัฒนา)

รองฯ ศิลป
วัฒนธรรม
ผช.อ.ศุภชัย

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554

2.จัดระบบการบริหารบุคคลที่ 2.จ�ำนวนครั้งของการพัฒนา
เป็นระบบ
ระบบบริหารบุคคลและน�ำสู่
การปฏิบัติ

1. พัฒนา "แผนพัฒนาองค์กร" 1. มี แ ผนพั ฒ นาองค์ ก รของ
ของสถาบัน ฯ
สถาบันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการ
ติดตามผลชัดเจน

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ 7. จ�ำนวนองค์ความรู้ด้านศิลป
สารสนเทศในการบริการองค์ วั ฒ นธรรมในฐานข้ อ มู ล และ
ความรู้ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศที่ ใ ห้ บ ริ ก ารองค์
ความรู้ผ่านระบบเครือข่าย

กลยุทธ/มาตรการ

รองอธิการบดี 5.จัดท�ำมาตรฐานการบริหาร 8. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบ
ฝ่ายวิจัยและ งบประมาณ
ประมาณเป็นไปตามแผน
พัฒนา

รองฯวิจัย
(รองฯ แผน
และพัฒนา)

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2554

85

ตัวชี้วัด

2.ร้ อ ยละความส� ำ เร็ จ ของ
แผนพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลที่เป็นระบบ

เป้าประสงค์

100

ประเด็นยุทธศาสตร์

5. บริหารจัดการเชิงธร 5. พั ฒ นาการบริ ห าร 6.มี ร ะบบการบริ ห าร 1. มีระบบบริหารจัดการตาม
รมาภิบาล
จั ด ก า ร อ ง ค ์ ก ร ใ ห ้ มี จั ด ก า ร อ ง ค ์ ก ร ที่ มี หลักธรรมาภิบาลครบถ้วน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพยึดหลักธร
รมาภิบาล

พันธกิจ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มบี ทบาท อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระ
ราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษาและ
ส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้ง
ไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูง ด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆ ได้ให้รับใช้สังคมแบ่งเป็น ๓ ระดับ

ชาติ

๑. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ช่างศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ
๒. เป็นครูระดับช�ำนาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้
๓. เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับ

ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้ส�ำเร็จทางการศึกษา

๑. บ�ำรุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์
๒. ผลิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ช่างศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อน�ำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม

วิธีการด�ำเนินงาน

การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๕
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นโยบายหลัก

จัดการศึกษาและส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม ให้เชิดชูความเป็นเลิศทางศิลป
วัฒนธรรม ในด้านวิชาการทางศิลปะ โดยใช้ระบบหลักเกณฑ์ที่สามารถเผยแพร่ศาสตร์ทางศิลปะได้อย่างมี
ศักยภาพ ถูกต้อง เหมาะสมกับความเป็นชาติไทยและเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบริหาร
จัดการองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง

- กระทรวงศึกษาธิการ
- ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)
ฯลฯ

12
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สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
นายกสภาสถาบัน

นายธงชัย รักปทุม
อุปนายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลต�ำรวจตรีสุรศักดิ์ สุทธารมณ์

นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

นางประกอบ ลาภเกสร

13
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กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจร จิตสุขุมมงคล

ศาสตราจารย์ ดร. สันติ เล็กสุขุม

ดร. ภาธร ศรีกรานนท์

นายสงขลา วิชัยปัทคะ

ดร. จักรพรรดิ วะทา

นางประพิน อันวาเบค

นายก�ำพล วันทา

14

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
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กรรมการสภาสถาบันโดยต�ำแหน่ง

นายสมชาย เสียงหลาย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

นางโสมสุดา ลียะวณิช
อธิบดีกรมศิลปากร

นางสุณิสา วิชระพล
ประธานสภาคณาจารย์ และบุคลากร

นายกมล สุวุฒโฑ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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กรรมการสภาสถาบันเลือกจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิการบดี

นายสุขุม บัวมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการสภาสถาบันเลือกจากคณบดี

นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

กรรมการสภาสถาบันเลือกจาก ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย

นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
16

นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
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กรรมการสถาบันจากคณาจารย์

นายศุภชัย สุกขีโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดี

กรรมการสภาสถาบัน จากบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน

นายอนุสรณ์ สกุลณี
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

กรรมการสภาสถาบันจากข้าราชการครู

นายธีรภัทร์ ทองนิ่ม

17
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ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
เลขานุการสภาสถาบัน

นายประณุท ไชยาณุพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายกมล สุวุฒโฑ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายสุขุม บัวมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
18

ผศ.ยุพา ประเสริฐยิ่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
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นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นางรัตนา ประชาทัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายชนัย วรรณะลี
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายบ�ำรุง พาทยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายนภพงศ์ กู้แร่
ผู้ช่วยอธิการบดี

นายศุภชัย สุกขีโชติ
ผู้ช่วยอธิการบดี

19
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คณบดี 3 คณะ

ผศ.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์

นางอุษา สบฤกษ์
คณบดีคณะศิลปศึกษา

นายเฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
คณบดีคณะศิลปวิจิตร

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง

นางสมบัติ กุลางกูร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป

นายอ�ำนวย นวลอนงค์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

นายวิทูรย์ พูนสวัสดิ์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลป 12 แห่ง

นางนพวรรณ รุจิภักดี
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
20

นางกัญญา ทองมั่น
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง

นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี
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นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี

นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี

นายชิน เจริญสุข
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด

นางอัญชนา วิริยะประสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา

นายนิติธร สารอักษร
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง

นางวาสนา บุญญาพิทักษ์
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

นายสุรพล ยงค์เจาะ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย

นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
21
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โครงสร้างส่วนราชการและการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
สภาสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สภาคณาจารย์
และบุคลากร

สภาวิชาการ
กลุ่มพัฒนาระบบ

ส�ำนักอธิการบดี

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง

กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา

วนศ.(กรุงเทพ), วนศ.เชียงใหม่
วนศ.สุโขทัย, วนศ.สุพรรณบุรี
วนศ.ลพบุรี, วนศ.อ่างทอง
วนศ.จันทบุรี, วนศ.นครราชสีมา
วนศ.กาฬสินธุ์, วนศ.ร้อยเอ็ด
วนศ.นครศรีธรรมราช
วนศ.พัทลุง

คณะ 3 คณะ
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
22

กลุ่มตรวจสอบภายใน

วิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง
วชศ. (กรุงเทพ)
วชศ. สุพรรณบุรี
วชศ. นครศรีธรรมราช

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

คณบดี
คณะศิลปศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ส�ำนักงาน
อธิการบดี

คณบดีคณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดี

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คณบดีคณะ
ศิลปวิจิตร

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการบดี

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์
ผอ.วิทยาลัยช่างศิลป
15 แห่ง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองอธิการบดี

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงสร้างการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554
897,855,700 บาท
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2554 (จ�ำแนกตามแผนงาน)
แผนงาน

งบประมาณ

ร้อยละ

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
3. การวิจัยและบริการสังคม
รวม

83,669,000
693,395,000

9.32
77.23

120,791,700
897,855,700

13.45
100

การวิจัยและ
บริการสังคม
13.45%

สนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 15 ปี
9.32%

แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
77.23%

24

งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

งบลงทุน

งบด�ำเนินงาน

งบบุคลากร

17,800,000 ล้านบาท

111,848,800 ล้านบาท

55,154,100 ล้านบาท
245,688,100 ล้านบาท

งบประมาณ พ.ศ. 2554 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
467,364,700 ล้านบาท
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จ�ำนวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ล�ำดับที่

หน่วยงาน

จ�ำนวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รวม

บุคลากร
ทางการศึกษา

อาจารย์

ครู

18

-

-

1

21

40

ลูกจ้าง พนักงาน
ประจ�ำ ราชการ

1

ส�ำนักงานอธิการบดี

2

คณะศิลปศึกษา

-

19

2

-

14

35

3

คณะศิลปนาฎดุริยางค์

-

9

-

-

14

23

4

คณะศิลปวิจิตร

-

15

-

-

12

27

5

วิทยาลัยนาฏศิลป

5

-

149

14

5

173

6

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

2

-

72

17

5

96

7

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

3

-

70

4

7

84

8

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

-

1

71

6

2

80

9

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

2

-

64

8

3

77

10

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

3

-

51

9

4

67

11

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

3

-

52

5

8

68

12

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

3

-

57

6

3

69

13

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

2

-

55

8

6

71

14

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

2

-

49

8

6

65

15

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

1

-

51

-

2

54

16

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

2

-

40

-

3

45

17

วิทยาลัยช่างศิลป

3

-

86

14

5

108

18

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

3

-

36

10

1

50

19

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

1

-

13

1

5

20

53

44

918

111

126

1252

รวม
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ส่วนที่ ๒ ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เท่ากับ 2.9743 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ
มีผลการประเมินดังนี้ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 1.0747 คะแนน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ 0.5473 คะแนน
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 0.2152 คะแนน มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน 1.1371
คะแนน
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการประเมิน
น�้ำหนัก
ค่า
คะแนน
หน่วย
(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คะแนน
ถ่วง
ด�ำเนินงาน
ที่ได้
น�้ำหนัก

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1 ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ระดับ

10

2 ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระดับ

0

3 จ�ำนวนผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั ร (สกอ. : 4.2 ระบบและ
กลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1714

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท�ำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (สมศ.
: บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี)

ระดับ

3

1

2

3

4

5

n/a

1.0000

0.0343

4.1.2 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือ
เอกทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ทงั้ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่อจ�ำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก (สกอ. : ระบบ
และกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต)

ระดับ

4

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.1829

4.2.1 ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทตี่ พี มิ พ์เผย
แพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ�ำ
และ/หรือนักวิจยั ประจ�ำ (สกอ. : 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1714

4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น�ำมา
ใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจ�ำ
และ/หรือนักวิจัยประจ�ำ  (สกอ. : ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1714

5.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
ร้อยละ
บัณฑิต

5

65 70 75 80 85

84.24

4.8480

0.2770

5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อ
ร้อยละ
สถาบันอุดมศึกษา

5

65 70 75 80 85

73.65

2.7300

0.1560

2.5

1

4

4.0000

0.1143

1

2

3

4

5

2.7037

2.7037

0.3090

น�ำน�้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1

4 ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการ
บรรลุผลตามการประเมินคุณภาพของ สมศ.
ด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและความ
พอใจของนิสิตนักศึกษา

6 ระดับความส�ำเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.:
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน)
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

หน่วย

น�้ำหนัก
(ร้อยละ) 1

เกณฑ์การให้คะแนน
2

3

4

5

ผลการประเมิน
ผลการ
ด�ำเนินงาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น�้ำหนัก

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
7 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
รายจ่ายภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง
7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ

1.5

66 69 72 75 78

28.60

1.0000

0.0114

7.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน
ร้อยละ
ภาพรวม

1.5

91 92 93 94 95

76.33

1.0000

0.1171

7.3 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
ตามแผน

1

89 90 93 97 100

76.33

1.0000

0.1171

7.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผน
ร้อยละ
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1

60 70 80 90 100

78.62

3.0000

0.0323

ระดับ

5

1

2

3

4

5

2.4000

2.4000

0.1371

9.1 ระดับคุณภาพของการก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.:
7.1 ภาวะผูน้ ำ� ของสภาและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1714

9.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (สกอ.: 7.1 ภาวะผู้น�ำ
ของสภาและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน / 7.4 ระบบ
บริหารความเสี่ยง)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1714

10 ระดับความส�ำเร็จการให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลปฏิบัติราชการ (สกอ.: 2.6 ระบบ
และกลไกการจัดการเรียนการสอน)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1714

11 ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
อุดมศึกษา (สกอ.: 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2857

12 ระดับความส�ำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.: 2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน /
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้)

ระดับ

5

1

2

3

4

5

2.5

2.5000

0.1429

13 ประสิทธิภาพของการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ (สกอ.:
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน)

ระดับ

3

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.1029

14 ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการที่สร้างคุณค่า (สกอ.: 2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร)

ระดับ

2

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.0914

คะแนน

2.9743

8 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน
9 ระดับคุณภาพของการก�ำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยและการถ่านทอดเป้าหมายจาก
สภามหาวิทยาลัยสู่

87.5

หมายเหตุ น�้ำหนักรวมเท่ากับร้อยละ 87.5 เพราะได้ยกเลิกตัวชี้วัด 3 ตัว เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดในการประเมินผล โดยให้ตัดน�้ำหนักออก
จากน�้ำหนักรวมคะแนน ณ พฤษภาคม 25555
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รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับพื้นฐานวิชาชีพ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ผลการประเมิน

สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

ระดับพื้นฐานฯ

คณะศิลปศึกษา

3.66

-

-

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

3.63

-

-

คณะศิลปวิจิตร

2.82

-

-

-

-

3.40

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

2.57

-

2.85

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

2.56

-

3.00

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

2.58

-

3.00

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

3.31

-

3.68

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

2.96

-

3.29

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

2.95

-

3.75

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

2.66

-

3.80

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

2.58

-

3.51

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

3.12

-

3.69

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

2.95

-

3.25

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

2.65

-

3.61

-

2.69

-

2.52

2.67

-

-

2.58

-

2.93 (พอใช้)

2.64 (ดีมาก)

3.40 (ดี)

วิทยาลัยนาฏศิลป

วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ค่าเฉลี่ย
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หมายเหตุ :

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพื้นฐาน
เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ ๑.๗๔

ปรับปรุง

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๑.๗๕ - ๒.๗๔

พอใช้

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๒.๗๕ - ๓.๔๙

ดี

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐

ดีมาก

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ ๑.๕๐

ยังไม่ได้คุณภาพ

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๑.๕๑ - ๒.๐๐

พอใช้

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๒.๐๑ - ๒.๕๐

ดี

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๒.๕๑ - ๓.๐๐

ดีมาก

เกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๐.๐๐ - ๑.๕๐

การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงด่วน

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๑.๕๑ - ๒.๕๐

การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๒.๕๑ - ๓.๕๐

การด�ำเนินงานระดับพอใช้

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๓.๕๑ - ๔.๕๐

การด�ำเนินงานระดับดี

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ระหว่าง ๔.๕๑ - ๕.๐๐

การด�ำเนินงานระดับดีมาก
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จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำแนกตามระดับการศึกษาดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑,๓๑๐ คน มีผู้ศึกษาต่อ
ร้อยละ ๙๘  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑,๔๕๐ คน มีผู้ศึกษาต่อร้อยละ ๙๘
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๘๐ คน มีผู้ศึกษาต่อร้อยละ ๙๐ มีผู้ศึกษาต่อ
ร้อยละ ๙๐ ระดับปริญญาตรี ๔๗๐ คน มีผู้ศึกษาต่อร้อยละ ๑๐ และท�ำงานร้อยละ ๙๐

ตางรางแสดงจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
๑,๓๑๐ คน
๑,๔๕๐ คน
๘๐ คน
๔๗๐ คน
๓,๓๑๐ คน

ร้อยละ
๓๙.๕๘
๔๓.๘๐
๒.๔๒
๑๔.๒๐
๑๐๐

ตางรางแสดงภาวการณ์มีงานท�ำและศึกษาต่อ
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มีผู้ศึกษาต่อ
ปวช มีผู้ศึกษาต่อ
ปวส มีผู้ศึกษาต่อ
ปริญญาตรี มีผู้ศึกษาต่อ
ท�ำงาน
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๙๘
๙๘
๙๐
๑๐
๙๐
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สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
การสรุปการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาแผนตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนัน้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้สรุปการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ โดยมี
ทัง้ หมด ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ เป้าประสงค์ ๑๔ ตัวชีว้ ดั ของเป้าประสงค์ ๒๙ กลยุทธ์ ๔๑ ตัวชีว้ ดั ของกลยุทธ์
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของกลยุทธ์ ๒๙ กลยุทธ์ ผ่าน ๒๖ กลยุทธ์ ๓ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่า
เป้าหมายคือ
		 กลยุทธ์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
		 ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ จ�ำนวนผลงานที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มน�ำไปต่อยอดหรือพัฒนา
		 กลยุทธ์ จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม
		 ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ จ�ำนวนสาขาที่มีเกณฑ์มาตรฐานคู่มือและแนวทางการประเมินด้านวิชาชีพ
(วิทยาลัยช่างศิลป์ก�ำลังด�ำเนินการส�ำหรับที่อื่นยังไม่ได้ด�ำเนินการ)
		 กลยุทธ์ จัดตั้งส�ำนักศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับรองมาตรฐานด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์
		 ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ มีส�ำนักศิลปวัฒนธรรม เพื่อรับรองมาตรฐานด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
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เป้าประสงค์

1.ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษา เป็นผู้มี
ความรู้ความ
สามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการ
ศึกษา ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
100

85

2. ร้อยละของผู้รับ
บริการที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก

สบศ

71

100

ผล

ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

2.การจัดกิจกรรมพัฒนา 2. จ�ำนวนกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษาให้
ส่งเสริมคุณลักษณะ
มีคุณลักษณะอันพึง
อันพึงประสงค์
ประสงค์

1.จัดท�ำการวิเคราะห์
1.ร้อยละของหลักสูตร
ประเมิน และพัฒนา
ทุกระดับที่ได้รับการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
พัฒนา
TQF, TGVQ ให้สอดคล้อง
ตามความต้องการและ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
และท้องถิ่น

กลยุทธ/มาตรการ

2

85

6

93

2554 ผล

ค่าเป้าหมาย

- สถาบันควรสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการนักศึกษาต่อ
เนื่องกันทุกปี เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ของสถาบันให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
- สถาบันควรสนับสนุน
งบประมาณในการสร้าง
เครือข่ายประกัน
คุณภาพกับสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นให้มากขึ้น

วิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้และ
ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF
3. ได้แนวทางในการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ
และได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมาก
1. ผู้น�ำนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยว
กับการประกันคุณภาพ
2. ผู้น�ำนักศึกษาสามารถวางแผน
โครงการกิจกรรมนักศึกษาด้วยวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)
3. ผู้น�ำนักศึกษาสามารถสร้างเครื่อง
มือประเมินผลส�ำเร็จของโครงการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. ผู้น�ำนักศึกษาเกิดความตระหนัก
ในบทบาทของนักศึกษาในการ
สนับสนุน ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพของสถาบัน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ส�ำหรับนักศึกษาโครงการย่อย
ที่ 1 : โครงการสร้างเครือข่าย
ส่งเสริม การประกันคุณภาพ
ส�ำหรับผู้น�ำนักศึกษา

- ควรด�ำเนินการต่อให้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2555 เพราะมีนักเรียน  
บางคนขอย้ายสถานศึกษา

- ควรให้คณะด�ำเนินร่วม
กับวิทยาลัยนาฎศิลป
ที่จัดการเรียนการสอน
สาขาศิลปะ ดนตรีและ
การแสดงพื้นบ้าน มา
ร่วมกันจัดท�ำหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2555

ข้อเสนอแนะ

- โครงการสัมมนาบุคลากร
เรื่อง “การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Learning Outcomes)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษา TQF”

- พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพนา - การพัฒนา
ฎศิลป์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ รูปแบบเอกสาร
รายงานผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และหลักเกณฑ์

- โครงการพัฒนาหลักสูตรพื้น
ฐานวิชาชีพนาฎศิลป์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

- ขาดการประสาน
ระหว่างวิทยาลัย
ที่จัดการเรียนการ
สอนสาขาศิลป
ดนตรี และการ
แสดงพื้นบ้าน

ปัญหา/อุปสรรค

-พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (TQF) ได้ 13 หลักสูตร
เหลืออีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตร
สาขาศิลปดนตรี และการแสดง
พื้นบ้าน

ผลการด�ำเนินงาน

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
(TQF)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2554
วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีมาตรฐานเป็นทึ่ยอมรับในระดับนานาชาติและนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
สบศ

ผล

ค่าเป้าหมาย
2.การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาให้
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

กลยุทธ/มาตรการ

ตัวชี้วัด
2554 ผล

ค่าเป้าหมาย

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จุดประสงค์และประโยชน์ของการท�ำสมาธิ
2. นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเดินจงกรม
และฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการด�ำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.31 )
1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้าน
ระบบ การประกันคุณภาพ
2. นักศึกษาได้รับรู้แนวทางในการน�ำระบบ
การประกันคุณภาพไปใช้กับการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา
3. นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ระบบคุณภาพ เช่น
PDCA ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม/
โครงการที่จัดโดยนักศึกษา
1. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ชีวิตในวัยเรียนและการใช้ชีวิตให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
2. นักศึกษาได้เรียนรู้หลักของการท�ำสมาธิ
และได้ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ
3. นักศึกษามีจิตอาสาได้ร่วมกันบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้วยการช่วยท�ำความสะอาดให้แก่
วัดในชุมชน
4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับมากที่สุด

- โครงการสนับสนุนกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมด้านการประกัน
คุณภาพส�ำหรับนักศึกษา

2) โครงการสร้างเสริม
จริยธรรม สานสัมพันธ์
นักศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปวิจิตร

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

อบรมน้อยเกินไป เดินจงกรมให้
พึงพอใจต่อการด�ำเนินงานโครงการอยู่ใน
มากขึน้
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31 )
1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้าน
ระบบ การประกันคุณภาพ
2. นักศึกษาได้รับรู้แนวทางในการน�ำระบบ
การประกันคุณภาพไปใช้กับการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา
3. นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ระบบคุณภาพ เช่น
PDCA ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม/
โครงการที่จัดโดยนักศึกษา

ผลการด�ำเนินงาน

- โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

36

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งาน
ท�ำตรงตามสาขา
วิชาภายในระยะ
เวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด

80

สบศ

80

ผล

ค่าเป้าหมาย

71

- ประเมินผลการใช้ทรัพยากรของสถาบันฯ

85

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. พัฒนาการวัดผล 3. ร้อยละการพึง
และประเมินผล
พอใจของการใช้
ทรัพยากรที่
เหมาะสม

2554 ผล

ค่าเป้าหมาย
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2554
2) โครงการสวดสุดดีท�ำนองสรภัญญะ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“83 พรรษา 5 ธันวามหาราช”
3) โครงการจัดท�ำสมุดบันทึกกิจกรรม
4) โครงการร่วมน�้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
5) โครงการ ART กลางแปลง
6) โครงการวาดเส้น 180 องศา
7) โครงการปันน�้ำใจสร้างรอยยิ้ม
8) โครงการก้อนดินเดินทาง
9) โครงการตามรอยโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป
สมัยอยุธยา
10) โครงการแบ่งปันความสุขเพื่อน้อง
11) โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ
12) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
13) โครงการกีฬาบัณฑิตพัฒนศิลป์สัมพันธ์
14) โครงการนาฏศิลป์สัญจร
15) โครงการกิจกรรมค่ายดนตรี
16) โครงการสวดสุดดีท�ำนองสรภัญญะเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
“79 พรรษา พระบรมราชินีนาถ”
- โครงการอนาคตสดใสสานสายใย รวมใจต้านภัย
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด

2.การจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียน
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

กลยุทธ/
มาตรการ

- ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส�ำรวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ต่อสถาบันฯ
ในภาพรวมทั้งในด้านการจัดบริการสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษาการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษา การบริการด้านการให้
ค�ำปรึกษา และการบริการแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
(เฉลี่ย 3.53 จากคะแนนเต็ม 5)

1. นักศึกษาแกนน�ำยาเสพติดของสถาบันได้ใช้
ความรู้ด้านนาฎศิลป์ ดนตรี และศิลปกรรมไป
ถ่ายทอดให้แก่ เยาวชนมีผลให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
2. นักศึกษาได้มีโอกาสช่วยเหลือชุมชนในการ
รณรงค์ให้เยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและร่างกายมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถอยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข
4. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากกว่าร้อยละ 80
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับประโยชน์ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.15)

ผลการด�ำเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

- ควรจัดท�ำ
โครงการที่ท�ำ
ให้เกิดความพึง
พอใจในการใช้
ทรัพยากร

ข้อเสนอแนะ

37
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

สบศ

ผล

ค่าเป้าหมาย

100 - โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
100

6. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

85

85

8. ร้อยละของสถาน
ศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ภายใน

7. ร้อยละของ
ครู อาจารย์ ที่มี
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ

100

100
6. ร้อยละของผู้เข้า
เรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามหลักสูตรที่
ก�ำหนด

5. พัฒนาการเรียน
การสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
วิเคราะห์ประเมินผลการเรียน
การสอนสู่การวิจัยในชั้นเรียน

- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

- โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา
2555

80

80

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. ร้อยละของผู้เข้า
เรียนที่มีคะแนน
สอบคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด

2554 ผล

4. พัฒนาระบบการ
รับสมัคร การคัดเลือก
นักเรียนนักศึกษาใน
ทุกสาขาทุกระดับให้
มีมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ/มาตรการ

ปัญหา/อุปสรรค

- ในการจัดการศึกษาผู้เข้าเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามที่หลักสูตรก�ำหนดจึงสามารถสอบ
ผ่านเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา
- จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา ศักยภาพ
นักศึกษาคณะศิลปศึกษา
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มนาฎศิลป์ไทย
2) กลุ่มดุริยางคศิลป์ไทย

- ผู้เข้าอบรมเป็น
แกนน�ำที่ต้องไป
ขยายผลในสถาน
ศึกษา ซึ่งมีเพียงบาง
คนที่น�ำไปขยายผล

- เป็นการน�ำร่องใน
คณะศิลปศึกษา

- วิธีการรับสมัครนักศึกษามี 3 ระบบ คือ
1) สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนาฎศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป์ที่ศึกษาอยู่
2) สมัครด้วยตนเองที่ส�ำนักงานอธิการบดี
3) สมัครทางไปรษณีย์โดยศึกษาคู่มือ
และดาว์นโหลดใบสมัครจากเวปไซค์ของ
สถาบันฯ
- การคัดเลือกนักศึกษามีการคัดเลือกจาก
1) การสอบข้อเขียน
- สถานศึกษาบางแห่ง
2) การสอบปฎิบัติ
ตัง้ เป้าหมายไว้สูงมาก
3) การสอบสัมภาษณ์
เกินไป
4) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
- จ�ำนวนนักศึกษาตามเป้าหมาย ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 953 คน รับนักศึกษาได้
จริง 807 คนสถานศึกษา ส่วนมากได้จ�ำนวน
นักศึกษาได้ตามเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

- การอบรมครั้งต่อ
ไปต้องให้ผู้ที่ยังไม่
เคยมาอบรมให้มา
อบรมบ้าง

- ควรจัดท�ำโครงการ
ให้ครบทั้ง 3 คณะ
ในปีงบประมาณ
2555

- ต้องปรับจ�ำนวน
เป้าหมายให้สอดคล้อง
กับความน่าจะเป็น
ไปได้และ
ประชาสัมพันธ์
เรื่องการรับสมัคร
นักศึกษาให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

38

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
องค์ความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
มีคุณค่าเป็นที่
ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

เป้าประสงค์

6

3

40

35

2. จ�ำนวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือได้รับการจด
ทะเบียน ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

3. จ�ำนวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านศิลป
วัฒนธรรมที่ได้
รับการยอมรับใน
ระดับชาติระหว่าง
ประเทศ

35

ผล

40

สบศ

ค่าเป้าหมาย

1. จ�ำนวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

4. การจัดท�ำแผน
การเผยแพร่งาน
วิจัยสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมและ
ด�ำเนินการตามแผน

3. จัดหาทุน
สนับสนุนในการ
ด�ำเนิน การท�ำวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมทั้งภายใน
และภายนอก

6. จ�ำนวนผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ หรือน�ำมาใช้ประโยชน์

3. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับทุนวิจัยงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่อบุคลากรทั้งหมด
4. จ�ำนวนเงินสนับสนุนในการ
ท�ำการวิจัยงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
5. จ�ำนวนเงินสนับสนุนในการ
ท�ำวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
40

40

6

10

10

26

40

24

90

2

40

30

2. สนับสนุนส่งเสริม 2. จ�ำนวนงานวิจัย งาน
ให้เกิดนักวิจัย
สร้างสรรค์ นวัตกรรม จากนัก
รุ่นใหม่
วิจัยรุ่นใหม่

2

2554 ผล

ค่าเป้าหมาย

90

9. จ�ำนวนโครงการที่
พัฒนาภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีแก่นักเรียน
นักศึกษา

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้และทักษะเพื่อสามารถ
ท�ำงานเกี่ยวกับการท�ำวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านศิลปกรรม

1. ให้ความรู้
บุคลากรเกี่ยว
กับการท�ำวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม

7. พัฒนาภาษา
ต่างประเทศ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ/
มาตรการ

- มีผู้เสนองานวิจัยเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น
44 เรื่อง และผ่านการพิจารณา
24 เรื่อง มีการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งหมด 1,530,000 บาท
- มีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคล
กรทางการศึกษาจากทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการจัดสัมมนา โดยเป็นรูป
แบบการให้ความรู้ด้านการวิจัยและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ครอบคุมการ
ด�ำเนินการด้านวิชาการ วิชาชีพ
และการด�ำเนินงานในส่วนต่างๆ
ของสถาบันฯ

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่าง
ประเทศแก่นักศึกษาจ�ำนวน 2 กลุ่ม
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
2) กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
โดยครูชาวไทยที่มีประสบการ์ณ
ในในการใช้ภาษาดังกล่าวในต่าง
ประเทศ

ผลการด�ำเนินงาน

- การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ - มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งสิ้น
เผยแพร่ของคณะท�ำงาน
6 ชิ้น และงานที่น�ำไปใช้ประโยชน์
3 ชิ้น

- โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ การด�ำเนินการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลป
วัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ
2554 (ครั้งที่ 1 - 2)
- โครงการอบรมเชิงสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในด้านการวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ของสถาบันฯ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2554

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- เปิดสอนในวันเสาร์
- อาทิตย์
- ควรจัดโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในปีงบ
ประมาณ 2555
-

- ผู้เสนอผลงานวิจัยบาง
ส่วนยังขาดความชัดเจน
ของแนวทางการวิจัยที่ตน
ต้องการศึกษา
- ผู้เข้ารับการอบรมบาง
ส่วนยังไม่เข้าใจถึงขอบเขต
การด�ำเนินการที่สามารถ
ด�ำเนินการได้ต้องการได้
รับความรู้เฉพาะทางที่ตน
ถนัดและคุ้นเคย

ข้อเสนอแนะ

- นักศึกษาคณะศิลป
วิจิตรเข้ามารับการอบรม
ไม่ได้เพราะเปิดสอนที่
วังหน้า
- ไม่ได้พัฒนาเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัญหา/อุปสรรค

39

3. ส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการ
บริการทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3. เป็นสถาบัน
รองรับมาตรฐาน
วิชาชีพด้านด้าน
นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์

เป้าประสงค์

1. จ�ำนวนผู้ได้
รับการรับรอง
มาตรฐาน

4. จ�ำนวนองค์
ความรู้ที่ได้รับการ
จัดการอย่างเป็น
ระบบ

ตัวชี้วัด

-

20

สบศ

-

1

ผล

ค่าเป้าหมาย

3. จัดตั้งส�ำนักศิลป
วัฒนธรรมเพื่อรับรอง
มาตรฐานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์

3. มีส�ำนักศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
รับรองมาตรฐานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์

2.มีการประเมินความ 2.ร้อยละของความพึงพอใจ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการ ของผูร้ ับบริการ

1. จัดท�ำเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1. จ�ำนวนสาขาที่มีเกณฑ์
มาตรฐานคู่มือและแนวทางการ
ประเมินด้านวิชาชีพ

-

-

-

4

10. จ�ำนวนเครือข่ายงานวิจัย

8. สร้างเครือข่ายวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้ง
ในและต่างประเทศ

12

10

8. จ�ำนวนผลงานที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์

6. ด�ำเนินการจดสิทธิ
บัตรและรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อน�ำไปเป็น
ประโยชน์แก่สังคม
7. สร้างมูลค่าเพิ่มจาก 9. จ�ำนวนผลงานที่ได้รับการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่ม น�ำไปต่อยอด
หรือพัฒนา
และนวัตกรรม

25

-

-

-

4

-

5

1

2554 ผล

ค่าเป้าหมาย

7. จ�ำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การจัดการในแต่ละปี

ตัวชี้วัด

5. จัดท�ำแผนการ
จัดการองค์ความรู้และ
ด�ำเนินการตามแผน
และติดตามประเมินผล

กลยุทธ/มาตรการ

- โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
- โครงการนิทรรศการด้านศิลป
วัฒนธรรม 4 ภาค
- โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความ
รู้ทางศิลปวัฒนธรรม

- โครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ่ม
จากงานวิจัยงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

- การพิจารณาผลงานเพื่อจด
สิทธิบัตรจากคณะท�ำงาน

- โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการเพื่อด�ำเนินการจัด
ท�ำแผนการจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ของสถาบันฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- โดยมีการน�ำผลงานด้านทัศน
ศิลป์ไปจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น 104 ชิ้น

- มีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาจากทุกหน่วยงาน
เข้าร่วมการจัดสัมมนา โดยเป็น
รูปแบบการให้ความรู้และทบทวน
ความรู้พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทาง
ในการด�ำเนินการด้านองค์ความ
รู้ ให้ทุกสถานศึกษาน�ำไปด�ำเนิน
การต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามผล
มีองค์ความรู้ที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
1 เรื่อง

ผลการด�ำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
- ปรับปรุงวิธีการ
ในการด�ำเนินการ
ในส่วนต่างๆ ให้
สอดคล้องกับการ
ประเมินรูปแบบใหม่

ปัญหา/อุปสรรค
- ยังขาดการด�ำเนินการต่อ
ในระดับหน่วยงาน
- มีการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการประเมินใหม่
ท�ำให้การด�ำเนินการใน
บางส่วนไม่สอดคล้อง

40

4. ส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์ พัฒนา
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

5.เป็นแหล่งวิทยบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
สามารถให้บริการองค์
ความรู้สู่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. มีการบริหารทาง
วิชาการด้านศิลป
วัฒนธรรม ที่มีคุณค่า
แก่สังคม

เป้าประสงค์

85

-

2

2.จ�ำนวนเครือข่ายความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง
คุณค่ากับสังคม

70

85

70

3 ร้อยละของผู้รับบริการ
สามารถน�ำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

85

ผล

1.ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจ

85

สบศ

ค่าเป้าหมาย

2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด

1.พัฒนาแหล่งวิทย
บริการด้านศิลป
วัฒนธรรม
18

10

4

3

250

3. จ�ำนวนองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่
สู่สังคม
4. จ�ำนวนวารสารด้านศิลป
วัฒนธรรมระดับชาติของ
สถาบันฯ
5. มีการน�ำองค์ความรู้ทางศิลป
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ ของ
สถาบันฯ
6. จ�ำนวนครั้งที่ออกเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในระดับภาค
ภูมิภาคและระดับชาติ

5

2.จ�ำนวนองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดเก็บสร้าง
คุณค่าให้กับสังคม

1.มีแหล่งวิทยบริการ เพื่อจัด
เก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

2

5.มีการประเมินความ 5.ระดับของความพึงพอใจของ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการ ผู้รับบริการ

300

3

1

10

18

5

3

25

2554 ผล

ค่าเป้าหมาย
25

ตัวชี้วัด

4. สร้างระบบเครือข่าย 4. จ�ำนวนเครือข่ายทางด้าน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ/มาตรการ

- แแหล่งวิทยบริการศูนย์รัก
ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- จัดสร้างเครื่องมือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1.โครงการประกวดศิลปกรรม
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ
2. โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการและการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1
งานศรีธรรมาโศกราช
กิจกรรมที่ 2 มหกรรมศิลป
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- มีแหล่งวิทยบริการ เพื่อจัด
เก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผลการด�ำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

41

5. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

6. มีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

2

2. จ�ำนวนครั้งของการ
พัฒนาระบบบริหารบุคคล
และน�ำสู่การปฏิบัติ

2. จัดระบบการบริหาร
บุคคลที่เป็นระบบ

85

2. ร้อยละความส�ำเร็จ
ของแผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลที่เป็น
ระบบ

15

100

7. จ�ำนวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในฐาน
ข้อมูลและสารสนเทศที่
ให้บริการองค์ความรู้ผ่าน
ระบบเครือข่าย

2. พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลและสารสนเทศ
ในการบริการองค์ความ
รู้ผ่านระบบเครือข่าย

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์
รักศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(Book drive mini)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

- โครงการพัฒนาผู้บริหาร

100 - วิเคราะห์การเสนองบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554  
- โครงการประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยง
- โครงการประชุมอบรมการถ่าย
ทอดแผนยุทธศาสตร์ของ สบศ.
พ.ศ. 2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ของ สบศ. พศ. 2553 - 2556
(ฉบับปรับปรุง)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
งบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล

5

2554 ผล

ค่าเป้าหมาย

100 1. พัฒนา “แผนพัฒนา 1. มีแผนพัฒนาองค์กรของ
องค์กร” ของสถาบัน ฯ สถาบันที่มีประสิทธิภาพ
มีการติดตามผลชัดเจน

ผล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ/มาตรการ

100

สบศ

ค่าเป้าหมาย

1. มีระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วน

ตัวชี้วัด

- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ผู้บริหารสามารถน�ำความรู้ใน
เรื่องของการหาบุคคลน�ำไป
ปฏิบัติได้

- บรรลุตามวัตถุประสงค์
สามารถตั้งงบประมาณในปี
งบประมาณ 2554ได้
- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
มีแบบแผนบริหารความเสี่ยง
- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์
มากขึ้น
- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์
มากขึ้น
- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลได้

- ได้มีการจัดเก็บข้อมูลงค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ให้
บริการองค์ความรู้ผ่านระบบ
เครือข่าย

ผลการด�ำเนินงาน

1. งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาในการ
เข้ารับการอบรมต้องใช้
ระยะเวลาติดต่อกัน
หลายวันจึงท�ำให้ผู้เข้า
รับอบรมไม่
สามารถปฎิบัติหน้าที่
ในเวลาราชการได้

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

42

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. ร้อยละของการเบิก
จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

100

สบศ

4. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการเผยแพร่

3.พัฒนาศักยภาพครู
อาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

กลยุทธ/มาตรการ

79.18 5. จัดท�ำมาตรฐานการ
บริหารงบประมาณ

ผล

ค่าเป้าหมาย
95

100

25

60
25

100

4. ร้อยละของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
อบรมพัฒนา
5. ร้อยละของครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่
มีวุฒิทางการศึกษาและหรือ
มี/เลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้
รับการฝึกอบรมการใช้ ICT
7. จ�ำนวนเรื่องที่จะน�ำมา
บริหารจัดการองค์ความรู้
และเผยแพร่
8. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน

2554
- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศ
- โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
(กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ ก�ำหนด)
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ด้าน
นาฎศิลป์ ดนตรี ช่างศิลป์
- โครงการศึกษาและดูงานระบบ
การบริหารการเงินและพัสดุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

79.18 - วิเคราะห์การเสนองบประมาณ
รายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

25

60

25

100

95

ผล

ค่าเป้าหมาย

3. ร้อยละของครู อาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา

ตัวชี้วัด

- บรรลุตามวัตถุประสงค์
สามารถตั้งงบประมาณในปี
งบประมาณ 2554ได้

- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
สามารถพัฒนาศักยภาพ ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในระบบการหารงาน
เรื่องในของการเงินและพัสดุ

-  ครูอาจารย์มีความรู้ด้าน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน

- ป.โท ป.เอก จ�ำนวน
52 ทุน
- บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
สามารถพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่ก�ำหนดไว้

ผลการด�ำเนินงาน

1. งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอจึงท�ำให้ไม่
เพียงพอ
2. ไม่สามารถจัดฝึก
อบรมได้เพียงพอกับ
ความต้องการของ
บุคลากร

ปัญหา/อุปสรรค

- จากแบบประเมิน
ข้าราชการต้องการ
ทุน 100% ทั้ง
2 ระดับ และควร
มีระดับ
ประกาศนียบัตร
ขั้นสูง (สูงกว่า
ปริญญาตรี)

ข้อเสนอแนะ

43

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

100

2

5. จ�ำนวนระบบ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศที่มีการน�ำมา
ใช้บริหารจัดการ

สบศ

2

100

ผล

ค่าเป้าหมาย

4. ร้อยละการออกกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่
จ�ำเป็นมีผลบังคับใช้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

7. พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

10. จ�ำนวนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่น�ำมาบริหาร
จัดการในสถาบันฯ

6. พัฒนากฎระเบียบให้ 9. ร้อยละของกฎระเบียบให้
มีผลบังคับใช้
มีผลบังคับใช้

กลยุทธ/มาตรการ

1

100

2554

1

100

ผล

ค่าเป้าหมาย

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อระบบตรวจจับสัญญาณ
ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID)
- จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและ
ก�ำจัดไวรัส
- ซอฟแวร์บริหารจัดการศึกษา
และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

- โครงการประชุมปฎิบัติการ
เกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ
ว่าด้วยเงินรายได้
- โครงการเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ข้อบังคับ ระเบียบประกาศ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
- โครงการจัดอบรม ความผิด
ละเมิด ให้แก่ผู้บริหารในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. งบประมาณที่ได้
รับไม่เพียงพอ

- ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการพัฒนา
กฎระเบียบเกี่ยวข้อบังคับ ว่าด้วยเงิน
รายได้ของสถาบันฯ

- หน่วยงานในสังกัดสบศ.มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนและการการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดศูนย์รักศิลป์ สบศ มีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ (RFID) เพื่อ
ให้บริการ นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
- หน่วยงานในสังกัดสบศ.มีโปรแกรม
ป้องกันและก�ำจัดไวรัสเพียงพอกับจ�ำนวน
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ ICT ภายในองค์กร
- หน่วยงานในสังกัดสบศ.และนักศึกษา
สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายที่สามารถ
ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานได้และมีระบบเครือ
ข่ายเพียงพอกับความต้องการทางด้าน
การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า
วิจัยและการบริหารจัดการองค์กร

ปัญหา/อุปสรรค

ผลการด�ำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
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ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานศึกษา
ที่
1 นางอริยา ลิ่มกาญจนพงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
2

นายวิทยา ดีทอง

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

3

นางแสงเดือน วงศ์ชวลิต

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

4
5

ดร.กิติศักดิ์ แสนประดิษฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
นายจ�ำเริญ แก้วเพ็งรอ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

6

นางทัศนีย์ ศิวบวรวัฒนา

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

7

นายชิน เจริญสุข

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

8

นางสาวสาสนา ร่มโพธิ์

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

9
10

11

12

13

44

หัวข้อวิจัย

งบประมาณ

การสร้างสรรค์
ระบ�ำดาหลาลาวัลย์
ปัจจัยจูงใจในการเลือกเข้าศึกษา ของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา
ในวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค
การพั ฒ นาสื่ อ การสอนบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์
หนังประโมทัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
พัฒนาการดนตรีและการแสดงพื้น
บ้ า นอี ส านของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
กาฬสินธุ์ (พ.ศ.2543-2553)
การศึกษาความต้องการเครื่องมือวัด
ภาคปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
การศึกษาวิเคราะห์คีตลักษณ์และ
ดนตรีของเพลงพื้นบ้านอีสานเหนือ

80,000

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงกระดิ่ง
ทองลงหิน
นายประกิจ พงศ์พิทักษ์
การสร้ า งสรรค์ ชุ ด การแสดงระบ� ำ
แก้วจันทราศรีสุนันทาลัย
นางปทุมทิพย์ กาวิน
วิทยาลัยนาศิลปจันทุบรี
การศึกษาทักษะการแปลท�ำนองซอ
ด้วง และซออู้ของนักเรียนชั้นปวช.
1-3
นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
การสร้างสรรค์ชดุ การแสดงโดยใช้วธิ ี
การทางประวัติศาสตร์(Historical
Method): ระบ� ำ นาฏสุ ร างค์ พ ระ
ปรางค์สามยอด
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบ
กร่างสะอาด
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ในสถาบันบัณพัฒนศิลป์ กรณีศกึ ษาทางระนาด
เอก ของนายนัฐพงศ์ โสวัตร
นางสาวกานต์ชลี
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี การจินตนาการความต่างในสภาพ
สุขส�ำราญ
แวดล้อม

30,000

50,000
70,000
80,000

30,000
80,000
80,000
50,000
50,000

70,000

70,000

80,000
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ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
14 ดร.โพธิพันธ์ พานิช

วิทยาลัยนาฏศิลป

15 นางชินัดดา พานิช

วิทยาลัยนาฏศิลป

16 นายวรา ชัยนิตย์

วิทยาลัยช่างศิลป

17 นายเด่น หวานจริง

คณะศิลปวิจิตร

18 นางสาวดวงหทัย
พงศ์ประสิทธิ์

คณะศิลปวิจิตร

19 นายดิเรก ทัศมาลัย

คณะศิลปศึกษา

20 นางพัชราวรรณ ทับเกตุ

คณะศิลปศึกษา

สถานศึกษา

21 นางนิลวรรณ ถมังรักษ์สตั ว์ คณะศิลปศึกษา
22 นางสาวไปรยาวีริณ
ศรีประเสริญ
23 นายดุษฎี มีป้อม

24 นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

คณะศิลปศึกษา

หัวข้อวิจัย

งบประมาณ

การศึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
แรงจูงใจในการศึกษาต่อทางด้านคีตศิลป์
ไทยและดนตรีไทยของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย
นาฏศิลป
การพัฒนาเนื้อกาวอัดชนิดผสมน�้ำยาไวแสง
ส�ำหรับการสร้างแม่พิมพ์ซิลค์สกรีน
การสร้างสรรค์จติ รกรรมไทยโดยแรงบันดาล
ใจจากผ้าพระบฎ
งานสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรมในหั ว ข้ อ
“บรรยากาศแห่ ง วิ ถี ข องคนในสั ง คม
ปัจจุ บัน” โดยประติมากรรมผ้าแสงและ
วีดีทัศน์
โครงการวิ จั ย สมรรถนะครู ด นตรี ส ากล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศึกษาวิเคราะห์ศัพทานุกรมทางนาฏศิลป์
ไทย

40,000

งานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ภิรมย์ร�ำเพย

โครงการผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง มัทนพาธา
ต�ำนานแห่งดอกกุหลาบ(ต่อเนื่อง)
คณะศิลปศึกษา
โครงการเกณฑ์มาตรฐานจ�ำนวนครูผู้สอน
ต่ อ ผู ้ เรี ย นดนตรี ไ ทย ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดกระบวนท่าร�ำตรวจ
พลอาวุธยาว

40,000

70,000
80,000
70,000

30,000
80,000
80,000
70,000
60,000

100,000
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 3 กันยายน 2554

หมายเหตุ
1. ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ได้รับอนุมัติจากให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.54)
คงเหลือใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)
2. งบประมาณคงเหลือสุทธิ ณ 30 กันยายน 2554
ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหฃื่อมปีกรณ๊ไม่มีหนี้จ�ำนวน 4 กิจกรรม (ยังไม่ได้รับอนุมัติ)
งบประมาณคงเหลือ
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178,434,984.25
178,345,330.84
        89,653.41
  41,988,019.32
  24,500,000.00
  17,488,019.32
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แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี ๒๕๕๔
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมและมีการเชื่อมโยงกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทและหน้าที่ใน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศีลป์ และช่างศีลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการเปิดสอนทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศีลป์ และช่างศีลป์ในระดับพืน้ ฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ) จนถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท)
การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ และการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งผลของการผลิต
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ จ�ำแนกตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีได้ดังต่อไปนี้
๑. ผลของผูส้ ำ� เร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตามมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับระดับชาติ เท่ากับ
ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งเป็นไปตามผลที่สถาบันฯได้ตั้งไว้
๒. ผลของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๗๑ แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายของ
สถาบันฯ ได้ตั้งไว้ คือร้อยละ ๘๕
๓. ผลของบัณฑิตที่ได้งานท�ำตรงตามสาขาวิชาภายในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นไป
ตามผลที่สถาบันฯ ได้ตั้งไว้
นอกจากนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับพืน้ ฐานวิชาชีพ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึง่ ผลคะแนน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับอุดมศึกษาเท่ากับ ๒.๙๓ (ระดับพอใช้) ระดับอาชีวศึกษาเท่ากับ
๒.๖๔ (ระดับดีมาก) และระดับพื้นฐานวิชาชีพเท่ากับ ๓.๔๐ (ระดับดี)
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจ�ำแนกตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีได้ดังต่อไปนี้
๑. จ�ำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นัน้ มีจำ� นวนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทัง้ หมด ๒๔ เรือ่ ง
ซึ่งต�่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ก�ำหนดไว้คือ ๔๐ เรื่อง
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๒. จ�ำนวนงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา มีทั้งหมด ๖ เรื่อง ซึ่งต�่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ก�ำหนดไว้คือ ๔๐ เรื่อง
๓. จ�ำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ระหว่างประเทศ มีทั้งหมด ๓ เรื่อง ซึ่งต�่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ก�ำหนดไว้คือ ๓๕ เรื่อง
๔. จ�ำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้มีการจัดการองค์ความรู้จ�ำนวน ๑ ระบบ ซึ่งค่าเป้าหมายได้ก�ำหนดไว้จ�ำนวน ๒๐ ระบบ
๓. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีการบริหารทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าแก่สังคม โดยจ�ำแนกตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีได้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๕
ซึ่งเท่ากับค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ตั้งไว้
๒. ผูร้ บั บริการสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพของการบริหารทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ ๗๐ ซึ่งเท่ากับค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ตั้งไว้
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ใ นปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง แหล่ ง วิ ท ยบริ ก ารด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมทีส่ ามารถให้บริการองค์ความรูส้ สู่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ�ำแนกตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจ�ำปีได้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อแหล่งวิทยบริการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทางสถาบันฯ ได้จัดตั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ซึ่งเท่ากับค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ตั้งไว้
๒. การสร้างเครือข่ายความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมเชือ่ มโยงกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สร้างคุณค่ากับสังคม
นั้นทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่ได้มีการจัดท�ำ
๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งผลสรุปในการ
บริหารจัดการองค์กร จ�ำแนกตามตัวชี้วัดได้ดังต่อไปนี้
๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน ตามเป้าหมาย
ของสถาบันฯ ที่ได้ก�ำหนดไว้
๒. ความส�ำเร็จของแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีการจัดท�ำแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบ
๓. ผลของการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันฯ โดยภาพรวมนัน้ มีผลของการเบิกจ่ายงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๕ ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายของสถาบันฯ ได้ก�ำหนดไว้ คือร้อยละ ๑๐๐
๔. การออกกฎระเบียบข้อบังคับที่จ�ำเป็นมีผลบังคับใช้ของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น
สถาบันฯ ได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับที่จ�ำเป็นมีผลบังคับใช้ ได้เท่ากับค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือร้อยละ ๑๐๐
๕. ทางสถาบันฯได้มกี ารน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ กี ารน�ำมาใช้บริหารจัดการ ในการท�ำงาน
จ�ำนวน ๒ ระบบ ซึ่งเท่ากับค่าเป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ตั้งไว้
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นอกจากนี้ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ไ ด้ มี ก ารสรุ ป ผลการประเมิ น ตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เท่ากับ
๒.๙๗๔๓คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายมิติ มีผลการประเมินดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล ๑.๐๗๔๗ คะแนน
มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพ ๐.๕๔๗๓ คะแนน มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ๐.๒๑๕๒ คะแนน
มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาสถาบัน ๑.๑๓๗๑ คะแนน

ข้อเสนอแนะ

การที่จะให้ผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้นั้นผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับจะต้องด�ำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. การก�ำหนดนโยบายควรทีจ่ ะก�ำหนดให้สอดคล้องกับสภาวะและเหตุการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ในปัจจุบัน
๒. ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่ายควรมี่จะมีการก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน
๓. ผูบ้ ริหารควรมีการประกาศนโยบายโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรตามที่
ได้ก�ำหนดไว้
๔. ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกระดับควรให้ความส�ำคัญและร่วมมือในการพัฒนาองค์กร
ตามบทบาทและพันธกิจหลักทั้ง ๕ ด้านของสถาบันฯ
๕. ควรมี ก ารวางแผนและการบริ ห ารในการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลภายใต้การบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
๖. มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของสถาบันฯ
๗. จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
๘. มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ การมีสว่ นร่วม และมีแนวทางน�ำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั สิ หู่ น่วยงาน
อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและทั่วถึง
๙. มีการน�ำนโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน
๑๐. ควรมีการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการบริหารจัดการของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง
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บรรณานุกรม
“พระราชบัญญัตสิ ถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๐” พระราชบัญญัต.ิ ๒๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)”
.กรุงเทพฯ. หน้า ๓๗ ถึง ๔๔ . ๒๕๕๓
“คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕”.
งานบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. หน้า ๑ ถึง ๕ . ๒๕๔๔
“เอกสารชี้แจ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔”. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. ๒๕๕๔
“รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ”. กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. ๒๕๕๔
“ผลการประเมินตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔”. ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. ๒๕๕๔
“สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. ๒๕๕๔
“รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”. สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔.
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. ๒๕๕๔
“ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔”. ฝ่ายวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. ๒๕๕๔
“ประมวลภาพกิจกรรมเด่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับพันธกิจ ทั้ง ๕ พันธกิจ”.
คณะศิลปศึกษา, คณะศิลปนาฎดุริยางค์, คณะศิลปะวิจิตร, วิทยาลัยนาฏศิลป, วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช, วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง, วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด,
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ,์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร,ี วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี, วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา,
วิทยาลัยช่างศิลป, วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี, วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช. ๒๕๕๔
ข้อมูลออนไลท์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. “ข้อมูลเกี่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”. สืบค้นจาก http : www.bpi.ac.th/
bpi/bpidata.php?view=profile&ln=th (วันที่ค้นข้อมูล ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
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ประมวลภาพกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

การจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์
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การจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทย
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การจัดการเรียนการสอนด้านช่างศิลป์
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การจัดการเรียนการสอนด้านช่างศิลป์
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การจัดการเรียนการสอนด้านดุริยางคศิลป์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
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ผลงานงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
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การจัดนิทัศการศิลปกรรมของนักเรียนนักศึกษา
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การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เรื่อง “เทพีคู่หาบ”
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม และการวิจัยในชั้นเรียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

การจัดท�ำแผนการเรียนรู้สาระดนตรี - นาฎศิลป์
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การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ำองค์ความรู้เรื่องท�ำนองหลัก
และหลักวิธีการแปรท�ำนองเพลงซอด้วง ซออู้และจะเข้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

การแสดงโขนชุด “ศึกมัยราพณ์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
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จัดการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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จัดการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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จัดการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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โครงการประชุมเพื่อพัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษา
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร

โครงการอบรมสัมมนาการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
74

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Bunditpatanasilpa Institute Annual Report 2011

สถานที่ติดต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

วิทยาลัยช่างศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์หลัก 02-224-4704 (FAX) 02-224-1359 เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์ : http://www.bpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2326-4002-4, 0-2326-4013
E-mail: bpi@hotmail.co.th
โทรสาร 0-2326-4599
เว็บไซต์ : http://cfa.bpi.ac.th
คณะศิลปศึกษา
E-mail : cfa@bpi.mail.go.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 02-224-1372 โทรสาร 02-225-2104
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์ : http://fed.bpi.ac.th
เลขที่ 16 หมู่ 4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
Email : fed@bpi.mail.go.th
โทรศัพท์ 035-555370, 035-545750
โทรสาร 035-555370
คณะศิลปวิจิตร
เว็บไซต์ : http://cfasp.bpi.ac.th  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
E-mail : cfasp@bpi.ac.th
เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 0-2482-2186-87 โทรสาร 0-2482-2188 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์ : http://ffa.bpi.ac.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
E-mail : http://ffa.bpi.ac.th
เลขที่ 200 หมู่ 2 อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7539 4356-7 โทรสาร 0 7539 4356
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
เว็บไซต์ : http://cfans.bpi.ac.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
E-mail : cfans@bpi.ac.th
เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ 02-224-4704 ต่อ 606
วิทยาลัยนาฏศิลป
โทรสาร 02-225-0197
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์ : http://fda.bpi.ac.th
เลขที่ 119 หมู่ 3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
E - mail : fda@bpi.mail.go.th
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์หลัก 02-483-1313
โทรสาร 02-482-1313
เว็บไซต์ : http://cda.bpi.ac.th
E-mail : cda@bpi.mail.go.th
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วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 11 ถนนสนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811317 โทรสาร 043-811317
มือถือ 086-4581459
เว็บไซต์ : http://cdaks.bpi.ac.th
E-mail : bupa_2@hotmail.com

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 074-840-449
โทรสาร 074-840-449
เว็บไซต์ : http://cdapt.bpi.ac.th
E-mail : cdapt@bpi.mail.go.th

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 1 ถ.สุริยวงศ์ ซ.5 ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-271-596, 053-283-561-2
โทรสาร 053-283-560
เว็บไซต์ : http://cdacm.bpi.ac.th
E-mail : cdacm@bpi.mail.go.th

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 62 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เบอร์โทรศัพท์ 039-313-214 โทรสาร 039-313-214
เว็บไซต์ : http://cdacb.bpi.ac.th
E-mail : cdacb@bpi.go.th

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 444 หมู่ที่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30280
เบอร์โทรศัพท์หลัก 044-465-152
โทรสาร 044-465-153
เว็บไซต์ : http://cdanr.bpi.ac.th
E-mail : cdanr@bpi.mail.go.th
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 130 หมูท่ ี่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 075-446-154
โทรสาร 075-446-156
เว็บไซต์ : http://cdans.bpi.ac.th
E-mail : cdans@bpi.mail.go.th
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วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 25 ถ.มีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 043-511244 โทรสาร 043-511244
เว็บไซต์ : http://cdare.bpi.ac.th
Email : cdare@bpi.mail.go.th
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 121/9 ถ.รามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
15000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 0-3641-2150, 0-3642-4186
โทรสาร 0-3641-2447
เว็บไซต์ : http://cdalp.bpi.ac.th
E-mail : cdalp@bpi.mail.go.th
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วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 4 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 055-611-820, 055-612-460
โทรสาร 055-613-508
เว็บไซต์ : http://cdask.bpi.ac.th
E-mail : cdask@bpi.mail.go.th
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต.สนามชัย
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 035-535-247
โทรสาร 035-535-248
เว็บไซต์ : http://cdasp.bpi.ac.th
E-mail : cdasp@bpi.mail.go.th
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 28 ถ.อยุธยา - อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000
เบอร์โทรศัพท์หลัก 035-611-548
โทรสาร 035-620-108
เว็บไซต์ : http://cdaat.bpi.ac.th
E-mail : cdaat@bpi.mail.go.th
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