รายงานประจ�ำปี 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Annual Report 2014
ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

กองนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ น ฐานจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาด้ า นนาฏศิ ล ป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์ทั้งไทย และสากล รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิน่ และระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการ
แสดง ท�ำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม
สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของชุมชน
ในท้องถิ่น
ผลการด�ำเนินงานตามพันธกิจข้างต้น จึงได้นำ� มาบันทึก
ไว้เป็นหลักฐานใน “รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗” ซึ่งจะสะท้อน
ภาพรวมการท�ำงานของสถาบันฯ ในรอบปี เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางในการท�ำงานในปีงบประมาณถัดไป เชื่อว่ารายงาน
เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินงานและการพัฒนา
สถาบันฯ ตลอดจนหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร
ในนามสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ขอขอบคุ ณ คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันผลักดันให้รายงานประจ�ำปี
เล่มนี้บรรลุผลโดยสมบูรณ์ และสามารถเผยแพร่ได้ตามก�ำหนด
เวลาอันสมควร หวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และ
เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงพัฒนาสถาบันให้สามารถด�ำรง
ปณิธาน “มุง่ มัน่ ศึกษาส่งเสริมอนุรกั ษ์สบื สานสร้างสรรค์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม” ต่อไป
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ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในอดีตงานศิลปวัฒนธรรมทัง้ ด้านนาฏดุรยิ างค์ และช่างศิลป์ได้รบั การอุปถัมภ์อยูภ่ ายใต้ พระบารมี
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือได้รบั การอนุเคราะห์จากขุนนางผูใ้ หญ่ คหบดีรวมทัง้ นักบวช ต่อมา
เมื่อมีการสถาปนากรมศิลปากรขึ้นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างสรรค์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งสถานศึกษานาฏดุริยางค์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนก
นาฏดุริยางค์ โรงเรียนสังคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลปตามล�ำดับ ส่วนการจัดการศึกษา
ด้านช่างศิลป์ได้จัดตั้งสถานศึกษาในชื่อโรงเรียนประณีตศิลป และเป็นวิทยาลัยช่างศิลป ต่อมาตามล�ำดับ
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการ
ยกระดับการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อน�ำศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รบั การสถาปนาขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.
2541 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล การด�ำเนินการในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช 2541
โดยกรมศิลปากรซึ่งได้พยายามผลักดันในเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษเหล่านี้แต่ยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จจนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 79 หน้า 13-23 และมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดด�ำเนินการสอนครั้งแรก ใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลปวิจิตร คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
2 ปี ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง
และผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชัน้ สูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์ทกุ แห่ง
ในปีการศึกษา 2547 ได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะ
ศิลปวิจิตรและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะศิลปศึกษาและเปิดเครือข่าย
ห้องเรียนคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ส่วนภูมิภาค
ปีการศึกษา 2548 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปวิจิตรในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
ปีการศึกษา 2550 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์ในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
3
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ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ด�ำเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่
32 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ส่งผลให้สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เปลีย่ นสถานะเป็นนิตบิ คุ คลแยกออกจากกรมศิลปากรตามบทเฉพาะกาล มาตรา 59 ให้โอน
บรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ งบประมาณ หนี้ สิทธิขา้ ราชการ ลูกจ้าง และอัตราก�ำลังของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทัง้ 15 วิทยาลัย สังกัดกรมศิลปากร
มาเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุ
ในวัตถุประสงค์ของสถาบัน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ที่ว่า “ให้การ
ศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์  
ช่างศิลป์ทงั้ ไทยและสากล รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิน่ และระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการ
วิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น” โดยสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญา
เอก ดังนั้น สถาบันฯ นอกจากจะด�ำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (5 ปี)
และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในเครือข่ายห้องเรียนคณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ในวิทยาลัย
นาฏศิลป์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 12 แห่ง เครือข่ายห้องเรียนของคณะศิลปวิจิตรในวิทยาลัยช่างศิลป
และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรแี ล้ว ยังมีหน้าทีจ่ ดั การศึกษาระดับพืน้ ฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต�ำ่ กว่า
ปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ รวม 15 แห่งด้วย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษา
ในสังกัดจ�ำนวน 18 แห่ง รวมทั้งส�ำนักงานอธิการบดี 1 แห่ง ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. ส�ำนักงานอธิการบดี
2. คณะศิลปวิจิตร
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
4. คณะศิลปศึกษา
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
4
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14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
17. วิทยาลัยช่างศิลป
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นอกจากนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด�ำเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดท�ำ
หลักสูตรระดับปริญญาโทในปีเดียวกัน
ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขา
ดุริยางคศิลป์ไทย ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 วันที่
5 ตุลาคม 2552 และได้รับค�ำรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2249
ปีการศึกษา 2553 จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์ไทย
และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย

ที่ตั้ง
1. ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2. คณะศิลปวิจติ ร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119/10 หมู่ 3 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
4. คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
5. วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119 หมู่ 3 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 1 ถนนสุริยวงศ์ ซอย 5
ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 130 หมู่ที่ 11
ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 28 ถนนอยุธยา - อ่างทอง
ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 25 ถนนมีโชคชัย
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 4 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านกล้วย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 11 ถนนสนามบิน
ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 121/9 ถนนรามเดโช
ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 62 ต�ำบลวัดใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 150 หมู่ที่ 1
ต�ำบลควนมะพร้าว อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 444 หมู่ที่ 10
ถนนมิตรภาพ ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
17. วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 16 หมู่ที่ 4
ต�ำบลรั้วใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 200 หมู่ที่ 2       
อ�ำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
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สัญลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อย
ในกรอบวงกลม ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นแถบริบบิน้ ภายในมีชอื่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พระพิฆเณศวร์ มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว มีสี่กร ถืองาช้าง ตรีศูล บ่วงบาศก์ และ
หม้อใส่ขนมโมทกะ
ความหมาย พระพิฆเณศวร์ ถือเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ เทพเจ้าแห่งความส�ำเร็จและ
ความขัดข้องทั้งปวง
		

ความหมายของสี
สี ประจ�ำสถาบัน
สี ประจ�ำคณะศิลปวิจิตร
สี ประจ�ำคณะศิลปนาฏดุริยางค์
สี ประจ�ำคณะศิลปศึกษา
สี ประจ�ำวิทยาลัยนาฏศิลป์
สี ประจ�ำวิทยาลัยช่างศิลป์

สีเขียว
สีชมพู
สีแสด
สีฟ้า
สีเขียว สีขาว
สีฟ้า สีเหลือง
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ บริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทีเ่ ป็นองค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคณ
ุ ค่าแก่
สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objective)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอ�ำนาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูงด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจน
ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น

เป้าหมายสู่ความส�ำเร็จ
บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย ภายใต้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
		 อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์
		

อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์
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		 อัตลักษณ์ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
		 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มืออาชีพงานศิลป์
		 เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป็นผู้น�ำด้านงานศิลป์

ค่านิยมหลัก (Core Values)
คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่ก�ำหนดไว้     
เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบัน        
และความส�ำเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ค่านิยมหลัก คือ เราประสบความส�ำเร็จร่วมกัน
W = Wisdom 			
มีจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญา คือ มีจิตวิญญาณ
การจัดการความรู้ ทีเ่ ชือ่ มโยงกันทุกด้านทุกมิตเิ ข้าด้วยกัน
การคิดค้นลงมือปฏิบตั จิ ริง ท�ำจริง ปรับปรุงแก้ไขจนเกิด
เป็นองค์ความรู้
E = Efficiency in Education of Arts

มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทาง
ด้านศิลปะคือมีความพร้อมในทุกด้านในการบริหารจัดการ
ศึกษาทางด้านศิลปะและมีใจเป็นกลางในการบริหาร
จัดการ

A = Academic Excellence

ความเป็นเลิศทางวิชาการคือสร้างสรรค์และ
เผยแพร่งานทางวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรมแก่สงั คมให้เป็น
ที่ประจักษ์

R = Responsibility

หลักความรับผิดชอบหมายถึงการตระหนักใน
สิทธิและหน้าที่ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นใน
การแก้ ป ั ญ หาและเคารพในความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง
รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระท�ำของตนเอง
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E = Equality by Teamwork

ความเสมอภาคในการท�ำงานโดยเน้นการท�ำงาน
เป็นทีม คือ การที่องค์กรจะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้นั้น
ต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกคน และทุกคนทีร่ บั ผิดชอบ
ในงานนั้นๆ มีความส�ำคัญเสมอกันและท�ำให้งานของ
องค์กรด�ำเนินการบรรลุเป้าหมาย

W = Willful by Integrity and Moral

มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจท�ำงานโดยยึดความชอบธรรม
อย่างเต็มศักยภาพ คือ ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดย
อุทิศเวลาและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน

I = Improve Ourselves

การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ คือ
การเสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั ตนเองด้วยวิธกี ารต่างๆ แบบ
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

N = Network and Communication

การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ
มีการติดต่อสือ่ สารแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม�่ำเสมอ

S = Successful by Good Governance

ความส�ำเร็จร่วมกันโดยใช้หลักธรรมาภิบาลคือ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ
และความก้าวหน้าร่วมกัน

ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อ�ำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 ให้สถาบันเป็นสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
และส่งเสริมวิชาการตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูง ด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท�ำการสอน ท�ำการแสดง ท�ำการวิจัย
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อรับใช้สังคม
แบ่งเป็น 3 ระดับ

		

1. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ
2. เป็นครูระดับช�ำนาญที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้
3. เป็นผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะเป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้ส�ำเร็จการศึกษา
1. บ�ำรุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์
2. ผลิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ช่างศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพื่อน�ำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม

วิธีการด�ำเนินงาน
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. 2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงเพิม่ เติม พ.ศ. 2545

นโยบายหลัก
1. การจัดการศึกษา
2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
6. การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร

7. การบริหารจัดการ
8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. การติดต่อสื่อสาร โดยใช้ภาษาต่างประเทศ
10.การสร้างความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
11. การให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ
ถึงระดับปริญญาเอก ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
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1. กระทรวงศึกษาธิการ
- ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ เป็นกรรมการร่วมท�ำนโยบาย
การศึกษา เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ฯลฯ
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันฯ มีการประสานงานในการ
ขอเทียบหลักสูตร ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ และประสานกับโรงเรียนในสังกัด
(สพฐ.) เขตพื้นที่การศึกษา
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร
ระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยาลัยช่างศิลป์ และประสานกับโรงเรียนในสังกัด (สอศ.)
- ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความเห็นชอบในเรื่องของหลักสูตรปริญญา
ตรี และปริญญาโท และประสานหน่วยงานในสังกัด (สกอ.) เช่นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
การจัดท�ำข้อมูลสถิติการศึกษา
- ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการรับรองคุณวุฒขิ องผูไ้ ด้
รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการพลเรือน และการก�ำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต�ำแหน่ง
และประเภทต�ำแหน่งส�ำหรับคุณวุฒิดังกล่าว
- ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ด�ำเนินการเพือ่ ศึกษา
วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คุรุสภา รับรองมาตรฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

		

2. ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
เพือ่ เป็นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันฯ
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งจัดการ
ศึกษาทุกระดับ และหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดของสถาบัน ต้องประกอบด้วย
- การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา/ระดับพื้นฐานวิชาชีพ)
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน และ
มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
		

3. ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประสานงานเกี่ยวกับ
- ขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน อันจะน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นกระบวนการ
และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
- รั บ การฝึ ก อบรมและสั ม มนาผู ้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ปรั บ
กระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ
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ผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นางพิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
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ผู้บริหาร
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ผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสี มา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุ โขทัย

คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานวิทยาเขต

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรี ธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

วิทยาเขต

วิทยาลัยช่างศิลปสุ พรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลป

วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรี ธรรมราช

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลป

งานตรวจสอบภายใน

สภาวิชาการ

ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ ยง

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมายเหตุ : สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติอนุมตั ิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

สํานักงานอธิการบดี

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพและ กพร.

สภาคณาจารย์และบุคลากร

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กระทรวงวัฒนธรรม

แผนภูมโิ ครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ ไ ด้ รั บการจั ด สรรงบประมาณทั้ ง สิ้ น
995,992,800 บาท ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ�ำนวน
10,000,000 บาท (2) แผนงานเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วและบริการ จ�ำนวน 30,000,000 บาท (3) แผนงาน
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา จ�ำนวน 5,413,700 บาท (4) แผนงานสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 87,350,900 บาท (5) แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จ�ำนวน 863,228,200 บาท โดยจ�ำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้
งบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)
539,498,400
34,856,300
247,652,200
120,955,900
53,030,000
995,992,800

ร้อยละ
54.17
3.50
24.86
12.15
5.32
100

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(จ�ำแนกตามงบรายจ่าย)
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นอกจากนีส้ ภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อนุมตั จิ ดั สรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น 55,870,332 บาท โดยจ�ำแนกตามประเภท
รายจ่ายดังนี้

งบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ (บาท)
2,723,680
52,332,652
786,000
28,000
55,870,332

ร้อยละ
4.88
93.66
1.41
0.05
0
100

สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(จ�ำแนกตามงบรายจ่าย)
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1

1

1

16

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

รวม

* หมายเหตุ

2

1

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
39

- ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยรวมอยู่ในข้าราชการครู
- ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

4

1

วิทยาลัยช่างศิลป
1

2

2

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

1

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

1

2

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

2

2

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

4

1

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

1

4

2

2

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

1

2

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

1

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

1

2

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

94

4

10

8

6

3

8

2

3

5

5

3

13

470

10

25

54

24

26

38

29

21

37

23

40

23

51

11

57

275

2

7

16

8

15

2

14

30

14

20

18

37

11

36

44

3

1

1

901

14

39

81

42

51

47

52

56

58

49

65

67

69

64

144

11

1

2

1

1

1

1

2

27

1

2

3

1

1

1

1

2

2

3

1

1

5

3

16

1

1

14

11

1

1

1

1

7

4

4

69

1

3

5

2

1

2

2

3

3

3

2

1

3

3

5

30

46

23

2

วิทยาลัยนาฏศิลป

3

รวม

21

14

ค.ศ.4

1

1

ค.ศ.3

คณะศิลปศึกษา

1

ค.ศ.2

9

ครู

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

4

ครูผู้
ช่วย

อาจารย์

ลูกจ้าง

8

1

2

1

1

2

1

2

1

1

55

1

2

1

22

11

18

83

1

8

8

4

8

4

4

8

6

3

4

13

11

1

นาญ
ประจ�ำ
ปฏิบัติ ช�ำนาญ ปฏิบัติ ช�ำนาญ ช�ำการ
งาน
งาน
การ
การ พิเศษ รวม อาจารย์ ผ.ศ. ร.ศ รวม

บุคลากรทางการศึกษา

16

1

ช�ำนาญ ช�ำนาญ
การ การพิเศษ

ข้าราชการครู

คณะศิลปวิจิตร

ส�ำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน

ผ.อ. / รอง ผ.อ.
สถานศึกษา

จ�ำนวนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

ชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน
P
P

ม.ต้น ม.ปลาย

P

ปวช.

P

P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ปวส. (ต่ป.ตรี
อเนือ่ ง) ป.ตรี

ระดับการศึกษา
ป.โท

คณะศิลปวิจิตร และ วชศ.สุพรรณบุรี
คณะศิลปวิจิตร และ วชศ.สุพรรณบุรี
คณะศิลปวิจิตร และ วชศ.สุพรรณบุรี
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยช่างศิลป์ ทุกแห่ง
วิทยาลัยช่างศิลป์ ทุกแห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ ทุกแห่ง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ ทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตร
ตารางแสดงจ�ำนวนหลักสูตรจ�ำแนกตามระดับที่เปิดรับ ประจ�ำภาคการศึกษา 2/2556 - 1/2557
หมายเหตุ
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร, วชศ. และ
วชศ. สุพรรณบุรี
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร และ วชศ.
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
วนศ.กาฬสินธุ์ และ วนศ.ร้อยเอ็ด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

ป.โท

P
P

ปวส. (ต่ป.ตรี
อเนือ่ ง) ป.ตรี
วนศ.กาฬสินธุ์ และ วนศ.ร้อยเอ็ด

ปวช.
P

ม.ต้น ม.ปลาย

หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา

หมายเหตุ

35

ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
รวมหลักสูตร
รวมหลักสูตรทั้งสิ้น

** หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม

ชื่อหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

1

1

ม.ต้น ม.ปลาย

1

ปวช.

1
51

3

42

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

ปวส. (ต่ป.ตรี
อเนือ่ ง) ป.ตรี

ระดับการศึกษา

P
P
2

ป.โท

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร ,วชศ และวชศ.
สุพรรณบุรี
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปวิจิตร และวชศ.
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
วนศ.กาฬสินธุ์ และ วนศ.ร้อยเอ็ด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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จ�ำนวนนักเรียน / นักศึกษา
ตารางแสดงจ�ำนวนนักเรียน / นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ปีการศึกษาที่ 2/2556 - 1/2557)
ล�ำดับที่
ชื่อสถานศึกษา
1 ส�ำนักงานอธิการบดี
(โครงการบัณฑิตศึกษา)
2 คณะศิลปศึกษา

ม. 1-3 ม. 4-6 / ปวช. ปวส. ศษ.บ. ศบ.

ศม. หมายเหตุ
171

718

3

คณะศิลปนาฏดุริยางค์

183

4

คณะศิลปวิจิตร

313

5

วิทยาลัยนาฏศิลป

826

616

134

6
7
8
9
10
11

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

228
248
250
210
169
137

357
309
311
352
272
321

230
106
161
116
106
130

12

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

172

222

147

13

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

202

258

145

14

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

336

283

130

15
16
17
18
19

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รวม
รวมทั้งสิ้น

299
167

259
236
638
130
113
4,677

155
102

3,244

99
142

90
84
41
26
11
142 2,380 847 171
11,461
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
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ผลงานดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด�ำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมทีม่ ผี ลการด�ำเนินการ
ที่โดดเด่น ดังนี้
1. นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
9 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2557 เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจาก
ความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทย อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน
เกิดทักษะ แนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ท�ำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของศิลปกรรมสาขาต่างๆ และเป็นการพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมัน่ คงต่อไป มีผลงาน
จัดแสดงประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และวาดเส้น มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 975 ผลงาน

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
39
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2. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด�ำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบ
ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยด�ำเนินการ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ด้วยกระบวนการวิจยั และได้มกี ารเสนอรายงาน
กระบวนการวิจัยและขั้นตอนการสร้างงานในเชิงวิชาการต่อผู้เชี่ยวชาญของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งได้น�ำผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ดนตรี จ�ำนวน 15 ชุดการ
แสดงไปจัดแสดงในงานนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ศาลากลางจังหวัด
พัทลุง ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557 และจัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ดา้ นทัศนศิลป์ จ�ำนวน
3 ผลงาน ระหว่างวันที่ 15 – 30 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์ศุภโชค ดิอาร์ตเซนเตอร์
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ จ�ำนวน 18 ผลงาน

ผลงานดีเด่นของอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลดังนี้

นางสาวสุธาสิณี สุวุฒโฑ อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปวิจิตร
ชื่อผลงาน Hope and Dream ได้รางวัล Select Award ในการประกวด
China-ASEAN Youth Artwork Creativity Contest
ปี 2014 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
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นายโอภาส นุชนิยม อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปวิจิตร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการจัดประกวด Bangkok Clay Connections Contest
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ HOF ART SPACE กรุงเทพมหานคร
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ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล ดังนี้

นายอลงกรณ์  ยอดสุรางค์  นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
รางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดศิลปกรรมน�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 25 และครั้งที่ 26  ปี 2556  - 2557
ร่วมรับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นายธนากร รัตนเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา
ผู้แทนกลุ่มเยาวชนกลองยาวเอกทันต์ เข้ารับเกียรติบัตรพระราชทาน รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2557 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557
วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร
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นายวรัญญู ช่างสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขานาฏศิลป์สากลศึกษา คณะศิลปศึกษา
นางสาวชุติมณฑน์ ดีสีอ้น นักศึกษาศิษย์เก่า สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท National และประเภท Open Trio
การแข่งขันเต้น A TOD Pan Asia Dance Competition 2014
ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้รับรางวัล Encouragement Prize  ซึ่งจัดล�ำดับแล้ว อยู่ล�ำดับ 4 ของโลก
และรางวัล Second Prize Comic dancer Contest
การแข่งขัน CHEONAN INTERNATIONAL FOLK DANCE COMPETITION 2014
“CHEONAN WORLD DANCE FESTIVAL 2014” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557
ณ เมืองโชวนัน ประเทศเกาหลีใต้
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นายชัยณรินทร์ เหมทานนท์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลเหรียญทอง จิตรกรรม จากการประกวดศิลปกรรมเนื่องในงาน ศิลปินแห่งชาติสัญจร
สู่ประชาคมอาเซียน 2557
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ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 5 ด้านของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทีเ่ ป็นองค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคณ
ุ ค่าแก่
สังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
		 1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อน�ำไปสู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความช�ำนาญทางด้านวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมเพื่อท�ำหน้าที่อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อไป รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมไทย และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาประเทศต่อไป
		

1.1 การผลิตบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษารวม
ทั้งสิ้น 2,777 คน
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ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ระดับอาชีวศึกษา
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับอุดมศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
รวม

นักเรียน-นักศึกษาที่ส�ำเร็จปีการศึกษา 2556
1,001
1,038
143
55
530
10
2,777

ที่มา : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา 2556
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ
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1.2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับมีการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 8 สาขาวิชา คือ สาขานาฏศิลป์โขน สาขานาฏศิลป์ละคร
สาขาเครือ่ งสายไทย สาขาปีพ่ าทย์ สาขาคีตศิลป์ไทย สาขาดนตรีสากล สาขาคีตศิลป์สากล และสาขานาฏศิลป์
สากล
2) ระดับอาชีวศึกษา เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
(1) ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)
(2) ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย สาขา
วิชาเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาช่างสิปปหมู่
3) ระดับอุดมศึกษา เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ
(1) ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน  14 หลักสูตร ใน 3 คณะ คือ
- คณะศิลปวิจติ ร มี 6 หลักสูตร คือ ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปไทย ศิลปบัณฑิตสาขาวิชา
จิตรกรรม ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรม ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา และศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
- คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ มี 4 หลักสูตร คือ ศิลปบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาคีตศิลป์ไทย และศิลปบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน
- คณะศิลปศึกษา มี 4 หลักสูตร คือ ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
และศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
(2) ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 2 หลักสูตร ในโครงการบัณฑิตศึกษา คือ ศิลปมหาบัณฑิตสาขา
วิชานาฏศิลป์ไทย และศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
ทัง้ นี้ ทุกหลักสูตรได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งโดยมีการด�ำเนินการ คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ก�ำหนดให้มีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของทุกระดับ เพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และ
การอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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1.3 สรุปผลภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของ
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2555
1.3.1 สรุปผลภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2555
สรุปการประเมินผลภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต จากแบบสอบถามติดตามผลผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 425 ชุดได้รับ
แบบสอบถามคืนสมบูรณ์สามารถน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 425 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ�ำแนกข้อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 จ�ำนวนร้อยละของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ที่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
รวม

จ�ำนวน (คน)
62
70
285
4
4
425

คิดเป็นร้อยละ
14.59
16.47
67.06
0.94
0.94
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เ ห็นว่าบั ณ ฑิ ตที่ ส� ำ เร็ จการศึ ก ษาเป็ นบั ณ ฑิ ตที่ ส� ำ เร็ จการศึ ก ษาจาก
คณะศิลปศึกษามากที่สุดจ�ำนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 67.06 รองลงมาคือบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
คณะศิลปนาฏดุริยางค์มีจ�ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 คณะศิลปวิจิตร จ�ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
14.59 และระดับปริญญาโท จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88 รวมบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ�ำนวน 425 คน
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำแนกตามภาวะการมีงานท�ำ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
รวม
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
รวมบัณฑิตที่มีงานท�ำ
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จ�ำนวน (คน)
59
67
278
404
4
4
412

คิดเป็นร้อยละ
14.15
16.07
66.67
96.88
1.16
1.16
96.94
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตจากคณะศิลปศึกษามีงานท�ำมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุรยิ างค์จำ� นวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 คณะศิลปวิจติ ร
จ�ำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.15 และระดับปริญญาโท จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 รวมบัณฑิต
ที่มีงานท�ำทั้งหมดจ�ำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 96.94
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจ�ำแนกตามภาวะการศึกษาต่อ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
รวม

จ�ำนวน (คน)
3
3
7
0
0
13

คิดเป็นร้อยละ
0.72
0.72
1.68
0
0
3.06

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากคณะศิลปศึกษามีการศึกษาต่อมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ และคณะศิลปวิจติ รมีจำ� นวนบัณฑิตศึกษาต่อ 3 คน         
คิดเป็นร้อยละ 0.72 รวมบัณฑิตที่ศึกษาต่อทั้งหมด 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06
ตารางที่ 4 สรุปจ�ำนวนและร้อยละของบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจ�ำแนกตามภาวะการมีงานท�ำ และการศึกษา
ต่อ
ภาวะการมีงานท�ำและศึกษาต่อ
มีงานท�ำ
ศึกษาต่อ
รวม

จ�ำนวน (คน)
412
13
425

คิดเป็น (ร้อยละ)
96.94
3.06
100

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษามีงานท�ำ  จ�ำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ
96.94 และศึกษาต่อ จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.06 รวมบัณฑิตทัง้ ทีม่ งี านท�ำและศึกษาต่อทัง้ หมดจ�ำนวน
425 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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1.3.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของนักศึกษา

ส� ำ นัก งานสถิติแห่งชาติไ ด้ให้ความร่ วมมื อ กั บส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) ในการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อบัณฑิต และการส�ำรวจความพึงพอใจของนิสติ
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ก�ำหนดให้มีการส�ำรวจความพึง
พอใจ 2 ส่วนคือ (1) การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต และ (2) การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา โดยสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่าง และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ผลการติดตามหลังส�ำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี) ปรากฏว่า คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวอย่างต่อบัณฑิตจากการส�ำรวจอยูท่ รี่ อ้ ยละ 88.18 และคะแนนความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาตัวอย่างต่อ
สถาบันอุดมศึกษาจากการส�ำรวจอยูท่ รี่ อ้ ยละ 71.33 ซึง่ เมือ่ น�ำมาเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 5.0000 และ 2.2660 ตามล�ำดับ
ตาราง 1 คะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามเกณฑ์การประเมินของส�ำนักงาน
ก.พ.ร.
การส�ำรวจ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. ความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษา

ร้อยละของคะแนนความ
พึงพอใจจากการส�ำรวจ
88.18
71.33

คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
5.0000
2.2660

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1.3.2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คะแนน
ที่ได้จากการส�ำรวจอยู่ที่ 4.4090 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 88.18 รายละเอียดปรากฏในตาราง 2
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ตาราง   2 คะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิตสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จ�ำแนกตามประเด็นการประเมิน
คะแนนจาก
การส�ำรวจ
4.4090
4.2732
4.4049
4.5488

ประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. ความรู้ความสามารถพื้นฐาน
2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ร้อยละของคะแนน
จากการส�ำรวจ
88.18
85.46
88.10
90.98

1.3.2.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาพรวมความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย่างต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คะแนนที่ได้
จากการส�ำรวจอยู่ที่ 3.5664 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของ 71.33 คะแนน รายละเอียดปรากฏในตาราง 3
ตาราง 3 คะแนนและร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ�ำแนก
ตามประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
2. อาจารย์ผู้สอน
3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียน
   การสอน
4. สถานที่ส�ำหรับจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการให้บริการ
1. การให้บริการด้านวิชาการ
2. การให้บริการทั่วไป
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 ประเด็น
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คะแนนจาก
การส�ำรวจ
3.7116
3.8490
4.0206
3.5100

ร้อยละของคะแนน
จากการส�ำรวจ
74.23
76.98
80.41
70.20

3.4667
3.4211
3.3927
3.4494
3.5664

69.33
68.42
67.85
68.99
71.33
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1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมดังนี้
1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค�ำปรึกษา
- จัดท�ำฐานข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยข้อมูลครอบครัว ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการ
เรียนและข้อมูลบุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การสืบค้นของอาจารย์ทปี่ รึกษาในกรณีทนี่ กั เรียน
นักศึกษามีปัญหา
- จัดบริการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทัง้ ทางด้านวิชาการด้าน
การศึกษาต่อ ด้านอาชีพ/การงาน ด้านส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการแนะแนวและ
ให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งสถาบันฯ คณะและหน่วยงานในสังกัด
- มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการจัดท�ำคูม่ อื อาจารย์
ที่ปรึกษา คู่มือนักเรียน คู่มือนักศึกษา และแบบบันทึกการให้ค�ำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ใช้ใน
การให้ค�ำปรึกษา
- มีการแต่งตัง้ ครู/อาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาทัง้ ด้านวิชาการและช่องทางติดต่อ
ครู/อาจารย์ทางโทรศัพท์ E- mail และ Facebook เผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบันทึกผลการให้
ค�ำปรึกษาในแบบบันทึกการให้ค�ำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ด้านการเรียนการใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาและ
ในสถาบันฯ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แนะแนว
- จัดห้องพยาบาลเพื่อให้บริการเบื้องต้นแก่ นักเรียน นักศึกษาและมีการส่งนักเรียน
นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่มีปัญหาป่วยรุนแรง
2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น
- จัดท�ำข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด เว็บไซต์ ส�ำหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กบั นักเรียน นักศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้นกั ศึกษาทราบข่าวสาร ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
แก่นักเรียน นักศึกษา เช่น ข้อมูลทะเบียน กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ ข่าวสาร สุขภาพและอื่นๆ
- มีชอ่ งทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล การด�ำเนินงานของหน่วยงานและข่าวสารทีเ่ ป็น
ประโยชน์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ป้ายไวนิล และเสียงตามสาย
- จั ด ท� ำ คู ่ มื อ นั ก เรี ย น คู ่ มื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ด้ า นหลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน ระเบียบข้อบังคับ ปฏิทินการศึกษา บริการ สวัสดิการต่างๆ ของสถานศึกษา และ
สถาบันฯ
- มีการจัดท�ำคูม่ อื กิจกรรมนักเรียน คูม่ อื กิจกรรมนักศึกษา เพือ่ ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรม เช่น การจัดตั้งชมรม การท�ำโครงการ เป็นต้น
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- จัดให้มีการด�ำเนินงานชมรม สโมสรนักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมใน
สังกัดสโมสรนักศึกษาเพื่อให้การด�ำเนินงานของชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
- จัดให้มหี น่วยงานเพือ่ ให้บริการประสานการด�ำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การ
ศึกษา
3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในระดับอุดมศึกษา ทางสถาบันฯ ได้จัดรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพในหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) และรายวิชาการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาไว้ในหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) ดังนี้
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใช้เวลาฝึก 2 เดือน
- คณะศิลปวิจิตร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาฝึก 1 เดือนครึ่ง
- คณะศิลปศึก ษา จั ด โครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู โดยส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก
ประสบการณ์ การสอนเป็นครูผชู้ ว่ ยสอน และส่งนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 ไปฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 1 ปี
- จัดสายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร  และรายวิชาการปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดงานโครงการนิทรรศการทางด้านทัศนศิลป์
- โครงการแสดงผลงานนักเรียน ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2556 โดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ อีกทั้งเชิญศิษย์เก่ามาอภิปรายให้ข้อคิด เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
4) การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรมแก่สังคมภายนอก โดยสถาบันฯ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้
(1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   ได้แก่ (1)โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2557 (2)โครงการสัมมนาทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ ปีการ
ศึกษา 2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (3)โครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา
ปีการศึกษา 2556 (4)โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและพัฒนาศักยภาพ
แกนน�ำนักศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (5) โครงการสัมมนาศิษย์เก่า
ด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขานาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (6) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2556 (7) โครงการสานสัมพันธ์ฉนั ท์พนี่ อ้ ง (8) โครงการชมรมศิลปะ
และนันทนาการ โครงการ “ภาพร่าง-ร่างภาพ” (9) โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา “กิจกรรมคารวะครู
อาจารย์” ประจ�ำปีการศึกษา 2556
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พิธีไหว้ครูสามัญ ประจ�ำปีการศึกษา 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงละครแห่งชาติ
(2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพของ
นักศึกษาและบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (2) โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา                 
“มหาบัณฑิตเกมส์”ประจ�ำปีการศึกษา 2556

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การส่งเสริมทักษะด้านกีฬาเพื่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จังหวัดนครปฐม
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(3)  กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ให้ชุมชน : กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปะ (2) โครงการศึกษางานด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
ชุมชน  วัดจุฬามณี วัดภุมรินทร์ วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคกลาง วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม (3) ชมรม
ศิลปะสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (4) โครงการทัศนะศึกษาและเข้าค่ายวิชาการ “กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม”

โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน : กิจกรรมการฝึกอบรมด้านศิลปะ
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ (1) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามกรอบ TQF (2) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

บรรยากาศการเลือกตั้ง คณะกรรมบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ (1) โครงการสวดสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” (2) โครงการสวดสรภัญญะ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์” (3)
โครงการสวดสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “85 พรรษา  5 ธันวามหาราช” (4)
โครงการทัศนศิลป์ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูศลิ ปินทัศนศิลป์ (5) โครงการตามรอยโบราณคดี และประวัตศิ าสตร์
ศิลป์ชมรมตามรอยศิลปไทยประจ�ำปีการศึกษา 2556 (6) โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา : กิจกรรมเสริม
สร้างศิลปวัฒนธรรมโครงการดนตรีเพื่อการพัฒนา (Music progress)

การสวดสดุดีท�ำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
และสวดสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณลานประติมากรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายเกษม ศรีสมบูรณ์ เยาวชนดีเด่น
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
(ประกายเพชร) ประจ�ำปี 2557 ด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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นายปุญญพัฒน์ นาสมชัย รองกุลบุตรกาชาด
เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
ประจ�ำปี 2557 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
(ประกายเพชร) ประจ�ำปี 2557
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

		 2. สร้างงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทีเ่ ป็นองค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคณ
ุ ค่า
แก่สังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รบั งบประมาณแผ่นดินเพือ่ พิจารณาให้ทนุ งานวิจยั และ งานสร้างสรรค์
โดยส่งเสริมให้ผู้รับทุนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อส่งเสริม การเรียนการสอน
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีฐานความคิดจากความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สถานศึกษาต่างๆ
ของสถาบันฯ ตั้งอยู่ การพิจารณาให้ทุนในปีงบประมาณนี้ มุ่งเน้นให้เกิดผลงานที่ดี และการพัฒนานักวิจัย
ของสถาบันฯ ไปพร้อมกัน การพิจารณาให้ทุนดังกล่าว ประกอบด้วยคณะกรรมการ จากภายนอกและคณะ
กรรมการจากภายในของสถาบันฯ ซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในสาขาแตกต่างกัน ทั้งสาขาทัศนศิลป์
สาขานาฏศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์ และสาขาการศึกษาทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโครงการ
และค�ำแนะน�ำระหว่างด�ำเนินงานต่อผูไ้ ด้รบั ทุนเพือ่ พัฒนาผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ของตนเอง เพือ่ น�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายชื่อดังนี้
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งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ได้รับทุนวิจัย งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2557
ล�ำดับ
หน่วยงานต้น
ชื่องานวิจัย
ผู้เสนอ
ที่
สังกัด
1 เรือ่ ง การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ นายชนัย
ส�ำนักงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดับอุ ด มศึ ก ษา วรรณะลี
อธิการบดี
แห่งชาติ ของหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขา
นาฏศิลป์ไทยคณะ ศิลปนาฏดุริยางค์
ส�ำนักงาน
2 เรือ่ ง การสร้างแบบวัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายโพธิพันธ์
ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒน
พานิช
อธิการบดี
ศิลป์
วิทยาลัย
3 เรือ่ ง การใช้สอื่ ประสมพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการ นางสาว
นาฏศิลป
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ รัชฏาภรณ์
จันทร์ทอง
อ่างทอง
6 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
4 เรื่อง หน้าทับไม้ประดน กรณีศึกษาการใช้หน้า นายสหวัฒน์ คณะศิลปศึกษา
ทับกับกลุ่มเพลงหน้าพาทย์
ปลื้มปรีชา
5 เรื่อง กระบวนการสร้างเครื่องปั้นดินเผาเทคนิค นายจรัญ
วิทยาลัย
โบราณ (เตาฟืน)
หนองบัว
ช่างศิลป
6 เรื่อง ศึกษารูปแบบเครื่องแต่งกายของชาวไทย นายพรเทพ วิทยาลัยนาฏ
มุสลิมแบบราชส�ำนักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุญจันทร์เพ็ชร์ ศิลปพัทลุง
7 เรื่อง โครงการพัฒนาส่วนผสมเนื้อดินจากแหล่ง นายโอภาส คณะศิลปวิจิตร
ดิน นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เผาที่อุณหภูมิ
นุชนิยม
1,200 องศาเซลเซียส
8 เรื่อง ศึกษามือฆ้องมอญและการแปรท�ำนอง นายดุษฎี คณะศิลปศึกษา
เพลงพิธีกรรมในงานอวมงคล
มีป้อม
9 เรื่อง อาศรมศึกษา: กลวิธีการขยับกรับขับเสภา นายนพคุณ คณะศิลปนาฏ
ของครูศิริ วิชเวช
สุดประเสริฐ
ดุริยางค์
10 เรื่อง การน�ำเสนอรูปแบบการปรับโครงสร้าง นางสาว
คณะครุศาสตร์
องค์กรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อุบลวรรณ
จุฬาลงกรณ์
หงษ์วิทยากร มหาวิทยาลัย
รวม
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(บาท)
100,000

140,000
131,200
150,000
250,000
100,000
200,000
200,000
150,000
950,000
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งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทางการศึกษา และงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 : เริ่มต้นการวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัย งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2557
ล�ำดับ
ชื่องานวิจัย
ที่
1 ศึกษากลวิธีการใช้เท้าในเพลงหนุมานลงสรง
2
3

4

5
6
7

8

หน่วยงานต้น งบประมาณ
สังกัด
(บาท)
นายบัณฑิต   คณะศิลปศึกษา 20,000
เข็มทอง
การพัฒนาทักษะการใช้อาวุธ “ทวน”
นายนิติพงศ์ คณะศิลปะนาฏ 20,000
ทับทิมหิน
ดุริยางค์
การวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ง านศิ ล ปะที่ นายนรินทร์ คณะศิลปวิจิตร 20,000
เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนการสอนใน
อ้วนด�ำ
รายวิชาพืน้ ฐานศิลปะของนักศึกษา คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้ นางทนิตตา
วิทยาลัย
20,000
กระบวนการสืบเสาะความรู้ 5 E ที่มีต่อผล
บุญมี
นาฏศิลป
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เสนอ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องนาฏยศัพท์ที่ใช้ นายเสฎฐวุฒิ
ในกระบวนท่ารบโขนลิงของวิทยาลัยนาฏศิลป ช่างห้วยหมาก
เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศึกษาเทคนิคและวิธีการร�ำเพลงช้าปี่ตัวพระ นายสุรสิทธิ์  
วิเศษสิงห์
การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการ นางสาวสุพจี  
ในรายวิ ช าผู ้ น� ำ นั น ทนาการของนั ก ศึ ก ษา
สุภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ห้องเรียนเครือข่าย
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ นางเพชร
แบบจิก๊ ซอว์  กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ค�ำแหง
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
63

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่

20,000

วิทยาลัย
นาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

20,000

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่างทอง

20,000

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด

20,000
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ล�ำดับ
ชื่องานวิจัย
ที่
9 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน นักศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ เฉพาะเครื่ อ งสายไทย  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
10 การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพลงแม่บท
ใหญ่โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาขานาฏศิลป์ไทยโขน
พระ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
11 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีพนื้
เมืองภาคเหนือ แบบ 4 MAT ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 การศึกษาสภาพปัญหาเด็กนักเรียนร้องเพลง
ไทยเพี้ยน
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง นาฏยศัพท์โขน
ลิง ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
14 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
15 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การล�ำเลียงสารเข้าและออก
จากเซลล์ โดยใช้ผังมโนทัศน์ ในการสรุปบท
เรียน ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีท  ี่ 1
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัย
ช่างศิลปนครศรีธรรมราช
16 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีส่ อน
ด้วยวิธีวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รวม
64

ผู้เสนอ
นายบัณฑิต
ศรีบัว

หน่วยงานต้น งบประมาณ
สังกัด
(บาท)
วิทยาลัยนาฏ
20,000
ศิลปสุโขทัย

นายธราดล
ชัยเดชโกสิน

วิทยาลัย
นาฏศิลป
กาฬสินธุ์

20,000

นางสาวปภาอร
แก้วสว่าง

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี

20,000

นายวุฒิเดช คีรี วิทยาลัยนาฏ
แลง
ศิลปจันทบุรี
นายทวีศักดิ์   วิทยาลัยนาฏ
วีระพงศ์
ศิลปสุพรรณบุรี

20,000

นางปัติมา    วิทยาลัยช่างศิลป
โฆษิตเกษม
สุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป
นางสาว
นครศรีธรรมราช
บุญเรือน
จันทร์แก้ว

นางสาว
อุษาภรณ์
บุญเรือง

ส�ำนักงาน
อธิการบดี

20,000
20,000
20,000

20,000

320,000

รายงานประจ�ำปี 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Annual Report 2014

งานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ได้รับทุนสร้างสรรค์ งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน: ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา ผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม
ล�ำดับ
หน่วยงานต้น
ชื่องานวิจัย
ผู้เสนอ
ที่
สังกัด
1 การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์โดย นางสาว มินทร์ลดา คณะศิลปวิจิตร
ใช้คุณลักษณะความต่างของน�้ำและ
จักรชัยอนันท์
น�้ำมัน เรื่องครอบครัว
2 วิถีชนบทไทย
นายวิทยา  ชลสุวัฒน์ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
3 ท่วงท�ำนองแห่งถ้อยค�ำ
นางสาว กานต์ชลี วิทยาลัยช่างศิลป
สุขส�ำราญ
สุพรรณบุรี
4 นาฏยประดิษฐ์ชุดร�ำลงสรงโทนสุหรา
นางสาวขวัญใจ
คณะศิลปนาฏนากง
คงถาวร
ดุริยางค์
5 ผลงานสร้างสรรค์ชุดระบ�ำเยื่อเคย
นายประกิจ
วิทยาลัยนาฏ
พงษ์พิทักษ์
ศิลปจันทบุรี
6 สัญลักษณ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์กับ นางสาว พัชรินทร์ วิทยาลัยช่างศิลป
ความรักจากอิทธิพลแนวความคิดของ
อนวัชประยูร
Frida Kahlo
7 ความเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายและ นางสาวศันสนีย์ วิทยาลัยช่างศิลป
ดอกไม้บนระนาบสองมิติ
รุ่งเรืองสาคร
8 การสร้างสรรค์ผลงานสามมิติกับการ นางสุมาลี เอกชนนิยม คณะศิลปวิจิตร
แสดงออกส่วนบุคคล
9 งานสร้างสรรค์ ชุด ระบ�ำอัศวลี ล า นายสุขสันติ แวงวรรณ วิทยาลัยนาฏ
นาฏ-ดนตรี
ศิลปอ่างทอง
10 งานสร้างสรรค์ ชุด ระบ�ำมณีสุวรรณ
นางนพวรรณ
วิทยาลัย
จันทร์ทิพสิตา
รุจิภักดิ์
นาฏศิลป
11 งานสร้ า งสรรค์ ชุ ด ระบ� ำ วิ จิ ต รา
นายจารุชา
วิทยาลัยนาฏ
อาเซียน
จันทสิโร
ศิลปอ่างทอง
12 ปรากฏการณ์แสง
นางอรนิต
วิทยาลัยช่างศิลป
วาศภูติดะห์ลัน
รวม
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งบประมาณ
(บาท)
100,000
70,000
100,000
150,000
130,000
150,000
150,000
140,000
150,000
150,000
150,000
150,000
1,590,000
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งานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทางการศึกษา
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 5 : การวิจัยการเรียนการสอน ที่ได้รับทุนสร้างสรรค์
งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน: ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม
ล�ำดับ
หน่วยงานต้น งบประมาณ
ชื่องานวิจัย
ผู้เสนอ
ที่
สังกัด
(บาท)
1 บ้านดุริยประณีต ส�ำนักดนตรีไทยใน
นายชรินทร์
คณะศิลปศึกษา 20,000
ชุมชนบางล�ำพู
พรหมรักษ์
2 ระบ�ำโบราณคดีกับความสัมพันธ์ของ นายวิศรุต  อาษาศรี คณะศิลปนาฏ
20,000
ชุมชน
ดุริยางค์
3 ศิลปกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของสองริม นายกิตติ  บุญมี
คณะศิลปวิจิตร 20,000
ฝั่งคลองมหาสวัสดิ์
4 แนวทางในการอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน นางสาวขนิษฐา
วิทยาลัย
20,000
ประเพณี ก ารตั ก บาตรท้ อ งน�้ ำ ของ
พงศ์เพ็ชร์
นาฏศิลป
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
5 การศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชน นายค�ำรณ สุกใส
วิทยาลัยนาฏ
20,000
เวี ย งกุ ม กามภายใต้ กิ จ กรรมบริ ก าร
ศิลปเชียงใหม่
วิ ช าการของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
เชียงใหม่
6 นาฏยาบูชาบูชาพระธาตุของวิทยาลัย นางสาวกิตติมา
วิทยาลัย
20,000
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช สู่โรงเรียน
กองมะลิแก้ว
นาฏศิลป
ชุมชนต�ำบลท่าเรือ
นครศรีธรรมราช
7 ม้าร�ำ  : นันทนาการในเทศกาลเข้า นางชโลมใจ กลั่นรอด วิทยาลัยนาฏ
20,000
พรรษาของชุ ม ชนวั ด เกาะ จั ง หวั ด
ศิลปอ่างทอง
อ่างทอง
8 ผลของฟ้อนร�ำวงสมมาน�้ำคืนเพ็งเส็ง นางวรัทยา ด้วงปลี
วิทยาลัยนาฏ
20,000
ประที ป ที่ มี ต ่ อ ชุ ม ชนในเขตเทศบาง
ศิลปร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ด
9 การพัฒนารายได้และคุณภาพชีวติ ของ
จ่าเอกสุรศักดิ์
วิทยาลัยนาฏ
20,000
ชุมชนดอนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปวะภูสะโก
ศิลปกาฬสินธุ์
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ล�ำดับ
ชื่องานวิจัย
ผู้เสนอ
ที่
10 การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม นายฤทธิชัย  แก้วใหม่
การแสดงพื้ น บ้ า นของ อ� ำ เภอขลุ ง
จังหวัดจันทบุรี
11 การสร้างนวัตกรรมการออกก�ำลังกาย นายส�ำเนา เปี่ยมดนตรี
ด้วย ท่าเต้น และท่าบรรเลงดนตรี
ของผู้สูงวัย
12 การศึกษาประเพณีท้องถิ่น   อ�ำเภอ นายสมศักดิ์  บัวบุตร
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
13 การจั ด สถานที่ แ ละตกแต่ ง บ้ า นที่
นายศักดิ์ชาย
บุญอินทร์
สะท้อนวิถชี วี ติ และความเชือ่ ของคนใน
ชุมชนริมน�้ำตลาดเก่าหัวตะเข้
14 การอนุรักษ์ลายหมอนไทยทรงด�ำ 
นางกาญจนา
ชลสุวัฒน์
วัดบางกุ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
15 การพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของ นางวณิชยา นวลอนงค์
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมะยิง
รวม

หน่วยงานต้น งบประมาณ
สังกัด
(บาท)
วิทยาลัยนาฏ
20,000
ศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบุรี

20,000

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยช่างศิลป

20,000

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

20,000
20,000
20,000
300,000

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนจึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนา และโครงการน�ำเสนอ
ผลงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้
		 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทางการศึกษา
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 : การเขียนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจากผลประเมินความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมอบรมพบว่า มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพืน้ ฐานในการพัฒนางานวิจยั ทางการศึกษา
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการ ฯลฯ ในระดับดีมาก ดังนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ จึงด�ำเนินการจัดการอบรมดังกล่าวอีกครั้งเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากร
ของสถาบันฯ มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการเขียนบทความวิจยั และงานสร้างสรรค์ สามารถน�ำบทความทางศิลป
วัฒนธรรมไปเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นความคิดและ
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ทัศนคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียน
บทความระหว่างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนบทความ
ของบุคลากรในสถาบันฯ ที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งจากผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรมพบว่า มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาและ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการ ฯลฯ ในระดับดีมาก ดังนั้น ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ จึงด�ำเนินการจัดการอบรมดังกล่าวอีกครั้งเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อให้บุคลากรของ
สถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ สามารถน�ำบทความทางศิลป
วัฒนธรรมไปเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นความคิดและ
ทัศนคติที่ดีต่อการเขียนบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียน
บทความระหว่างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนบทความ
ของบุคลากรในสถาบันฯ ที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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		 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทางการศึกษา และ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 4 : เริ่มต้นการวิจัย
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีหน่วยงาน
ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเริ่มต้นการวิจัยหรือการสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึ้นจากความ
ต้องการของชุมชน โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้น�ำความรู้ที่เกิดขึ้น ไปเป็นแนวทางในการสร้างงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามกระบวนการวิธีวิทยาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสืบไป ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ประเด็นความต้องการการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องวิธีวิทยาการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับชุมชน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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		 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทางการศึกษา และ
งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 5 : การวิจัยการเรียนการสอน
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา คือ “การวิจยั ” เนือ่ งด้วย
เป็นกระบวนการศึกษา การค้นคว้าเพื่อพัฒนาหรือแสวงหาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการด�ำเนินกิจกรรมทางการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่องค์
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติอันสูงค่าทั้งผลงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการด�ำเนิน
กิจกรรมทางการศึกษาและการบริหารจัดการที่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการ
วิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการเรียนการสอน  ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาของสถาบันฯ และนักเรียนผู้สืบสานองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมทั้งดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์
และทัศนศิลป์ต่อไป
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3. การเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

		 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความเป็นเลิศด้านศิลปะ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และช่างศิลป์  
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เอกสารต�ำรา เครื่องมือ ฯลฯ
โดยมีรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีความหลากหลาย เช่น การจัดการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี การจัด
นิทรรศการทางศิลปะ การจัดอบรม/สัมมนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการที่ปรึกษา/สอบวิทยานิพนธ์แก่
สถาบันอื่น ฯลฯ
		 สถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศักยภาพความรู้และความสามารถของบุคลากรของ
สถาบันฯ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและ
สังคม โดยเน้นเรื่องนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วยัง
ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ น�ำมาสู่การพัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับชาติและ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นโครงการที่อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปในตัวอีกด้วย ซึ่ง
มีโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
			

1) โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้บริการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยหน่วย
งานในสังกัดของสถาบันฯ ทั่วประเทศ โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจ�ำปี
2557 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม
2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุงและเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติสู่สาธารณชน
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2) โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการแข่งขันใน
การสร้างผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์   อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของศิลปะสาขาต่าง ๆ ท�ำให้ได้ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนไว้เป็นสมบัติของชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2557 และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเปิดการแสดงนิทรรศการฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
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3) โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา

โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้หน่วยงานในสังกัดทัว่ ประเทศได้สร้างเครือข่าย แลกเปลีย่ นองค์ความ
รู้กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ  อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์  สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย  โดยมีโครงการสร้างเครือข่ายส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ในปี พ.ศ. 2557 ดังนี้
2557
ล�ำดับ
1
2
3
4

3.1) โครงการพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

หน่วยงาน
ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปวิจิตร

ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเวียดนาม

5
6

วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

7
8
9
10
11

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

12
13
14

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

15
16
17

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
บรูไนดารุสซาลาม
ประเทศมาเลเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเทศมาเลเซีย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศเวียดนาม
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ระยะเวลาด�ำเนินงาน
12-16 กุมภาพันธ์ 2557
11-13 มีนาคม 2557
7-13 เมษายน 2557
24-26 ธันวาคม 2557
18-24 กุมภาพันธ์ 2557
27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2557
9-15 มีนาคม 2557
23-25 มกราคม 2557
16-20 เมษายน 2557
25-28 พฤษภาคม 2557
27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2557
26 ก.พ. – 3 มี.ค. 2557
2-4 เมษายน 2557
20-23 กุมภาพันธ์ 2557
23-25 มกราคม 2557
10-12 กุมภาพันธ์ 2557
24-26 ธันวาคม 2557
18-24 กุมภาพันธ์ 255
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ล�ำดับ
หน่วยงาน
18 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรราช
19 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
20

บัณฑิตวิทยาลัย

ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระยะเวลาด�ำเนินงาน
1-6 เมษายน 2557
9-12 กุมภาพันธ์ 2557
4-6 กุมภาพันธ์ 2557

3.2) การท�ำ  MOU ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ คณะศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
3.3) การท�ำ  MOU ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ สถาบันศิลปะกวางสี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการพัฒนาความร่วมมือและการเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 2557
		

4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ จัดการ
ศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้ สูง ด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ช่างศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิน่ และระดับชาติ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการอนุรกั ษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ และด�ำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ สถาบันฯ มีการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ มีการรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลิตวารสารด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ พัฒนาองค์ความรูเ้ ป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่สเู่ ยาวชน ประชาชน
และสังคม อีกทัง้ ยังเสริมสร้างให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ เกิดการพัฒนามีประสบการณ์
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และด�ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติสืบไป
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้มกี ารเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์
คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทย และสากล จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ จ�ำนวน 1,079 ครั้ง ตลอดจนได้
มีโอกาสจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในวาระส�ำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ การแสดงนาฏศิลป์ในงานเลีย้ งต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผูน้ ำ�
ต่างประเทศ เผยแพร่นาฏศิลป์-ดนตรีไทย การแสดงโขน ละคร ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และนอกจาก
นี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้มีการด�ำเนินการการจัดโครงการนาฏศิลป์-ดนตรีเพื่อประชาชน
และโครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยทัง้ ชาติ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการส�ำคัญ ตาม Roadmap
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และถือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย
ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี ส�ำนึก ในความเป็นคนไทย

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน โมกขศักดิ์
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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การเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรีในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 13 -17 พฤศจิกายน 2556

การจัดกิจกรรมโครงการนาฏศิลป์-ดนตรีเพื่อประชาชน เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน
ตามนโยบายของ คสช.
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จัดการแสดงละครพูดสลับล�ำ เรื่อง สามัคคีเภท เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชนตามนโยบายของ คสช.

งานเลี้ยงต้อนรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชีย ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
(6th AMCDRR)วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
		

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

			

5.1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้การบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยยึดหลักในการบริหารกิจการของสถาบัน ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ประกอบด้วย
1) หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ในการบริหารงานของสถาบัน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลีย่ น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเพือ่ การบริหารจัดการ
ที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถาบัน (Inner) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
จัดประชุมผู้บริหารสถาบันและผู้บริหารสถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ เข้าพบและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
รวมทัง้ ขอค�ำปรึกษาในประเด็นปัญหาการปฏิบตั ริ าชการได้ทกุ เมือ่ ตลอดจนจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สาร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร จากหลากหลายช่องทาง อาทิ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน ทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เป็นต้น
2) หลักความโปร่งใส (Accountability) มีระบบและกลไกการตรวจสอบ โดยมีการจัดท�ำ
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยมีงานตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ท�ำหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่นและให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของส่วนราชการอย่างถูกต้อง การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน ทัง้ นี้ การตรวจสอบภายในเป็นกลไกส�ำคัญของผูบ้ ริหาร
ของสถาบัน ทีใ่ ช้ชอ่ งทางการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปีตาม
ทีอ่ ธิการบดีเป็นผูเ้ ห็นชอบและอนุมตั ิ ครอบคลุมทุกส่วนราชการในสังกัด เป็นบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการก�ำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล โดยก�ำหนดให้งานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขึน้ ตรงต่อ
อธิการบดี เพือ่ ให้เกิดอิสระในการปฏิบตั งิ าน การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ อธิการบดีรบั ทราบและ
เป็นผู้พิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจทราบและด�ำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ มีกระบวนการ
ติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และอธิการบดีได้พิจารณาให้เผยแพร่สรุปข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบภายใน ให้ทุกส่วนราชการ และผู้บริหารทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3) หลักคุณธรรม (Morality) โดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงามและได้ท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่
ดี แก่บคุ ลากรในหน่วยงาน รวมทัง้ รณรงค์ปลูกฝังให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีใ่ ช้หลักนีใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่
เป็นตัวอย่างแก่นกั เรียน นักศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพือ่ ให้บคุ ลากร
มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของประเทศชาติ
4) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส�ำคัญ
5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ผู้บริหารสถาบันตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส�ำคัญ
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท�ำของตน
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness)  ผู้บริหารได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจน โดยการ
มอบนโยบายแก่ผู้บริหารทุกระดับ  ในการบริหารกิจการของสถาบัน โดยวางระบบการก�ำกับดูแลตนเองที่ดี
และออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ประหยัดการใช้กระดาษ
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ค่าจัดส่งไปรษณีย์ และประหยัดเวลาการปฏิบัติงาน   การจัดประชุมทางไกล ระบบ Video Conference
ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม และประหยัดเวลา ท�ำให้ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคมีเวลาใน
การปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอ�ำนาจให้ผบู้ ริหารทุกระดับ สามารถสัง่ การได้ตามกรอบแนวทาง
และอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากร
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผบู้ ริหารทุกระดับในการบริหารหน่วยงานในความรับผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพ บรรลุเป้า
หมายขององค์กรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี
จากการด�ำเนินการ ดังกล่าวข้างต้น ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา            
ตามอ�ำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ นับตั้งแต่มารับต�ำแหน่งอธิการบดี ได้แสดงความ
รับผิดชอบในภารกิจต่างๆ ของสถาบันฯ ต่อเนื่องจากผู้บริหารชุดเดิม โดยด�ำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม โดยการหารือกับผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ หาข้อสรุปในการด�ำเนินการ อย่างถูกต้องและยุตธิ รรม และเกิดความคุม้ ค่าและประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ
		

5.2 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

			

5.2.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันฯ ได้น�ำการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและ
หลักความรับผิดชอบของบุคลากร ซึง่ สถาบันฯ ได้กำ� หนดให้ทกุ หน่วยงานในสังกัดของสถาบันน�ำระบบ PDCA
มาใช้ในการบริหารจัดการของทุกกระบวนการท�ำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน โดยบุคลากรทุกหน่วยงานจะต้องมีสว่ นร่วมในการบริหารงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามหลัก PDCA ซึ่งสถาบันฯ ได้น�ำระบบ PDCA มาบรรจุอยู่ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 20
ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานน�ำระบบ PDCA ไปใช้กับทุกกระบวนการในหน่วยงาน ตัวอย่างการน�ำระบบ PDCA
มาบริหารงานของสถาบันฯ อาทิเช่น กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
P : Plan =
D : Do
=
C : Check =
A : Action =

การวางแผน
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ตรวจสอบ / ประเมินผลและน�ำผล
ประเมินมาวิเคราะห์
น�ำผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข
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กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ. 2553 - 2556
(ฉบับปรับปรุง 2)

P

2. แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ. 2555 - 2559
3. น�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ. 2555 - 2559
เสนอสภาสถาบันฯ พิจารณา
4. สถาบันฯ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันฯ
พ.ศ.2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (น�ำแผนไปปฏิบัติ)

D

5. จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(น�ำเข้าสภาและน�ำแผนไปปฏิบัติ)
6. จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(น�ำเข้าสภาและน�ำแผนไปปฏิบัติ)
7. ติดตามประเมินผลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

C

A

8. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เสนอต่อ
สภาสถาบันฯ
9. น�ำผลการประเมินและค�ำแนะน�ำของสภาสถาบันฯ มาปรับปรุงแก้ไข
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5.2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการให้การ
ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานทั่วไป การบริหารงานของสถาบันฯ จึงต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างการบริหารงานวิชาการที่
มีลักษณะเฉพาะ กับการบริหารสถาบันทางการศึกษาทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการบริหารงาน
วิจัยเพื่อการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและน�ำไปใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนต่อไป
การจัดการความรู้   เป็นการจัดการเพื่อให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องที่มี
ส่วนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลา เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ก็คอื เป็นฐาน
องค์ความรูห้ ลักในการพัฒนาบุคลากรรุน่ ใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ในการท�ำงานของคนรุน่ เดิม
ไปสูค่ นรุน่ ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพือ่ ประสิทธิภาพโดยรวมในการด�ำเนินกิจกรรมการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งในการ
ด�ำเนินการจัดการความรูใ้ นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุง่ เน้นทีจ่ ะรวบรวมมวลสรรพสิง่ ทีม่ อี ยูร่ อบตัว ซึง่ อยูใ่ น
ตัวของบุคลากรที่เป็นทั้งความรู้ ทั้งประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ของ
กลุม่ น�ำมาจัดสรรจัดล�ำดับเพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้ น�ำไปเผยแพร่ เพือ่ สร้างประโยชน์โดยรวมในภาพลักษณ์ตา่ งๆ
การจัดการความรู้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถวางแนวทางการจัดการความรู้ตามล�ำดับขั้นตอน ได้ดังนี้
1. การสร้างวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับความรู้ สร้างวิสยั ทัศน์ความรูข้ องสถานศึกษา เพือ่ เป็นเข็มทิศ
ในการจัดการความรูข้ องสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น เสาะหาความรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการบริหาร
จัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเก็บความรู้อย่างมีระบบ รวมถึงการสืบค้นและน�ำมาใช้งาน
2. จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การจัดการความ
รู้ต้องด�ำเนินการเป็นทีมและเป็นระบบทั้งหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในบทบาทของทีมในการ
จัดการความรู้
3. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศให้บคุ ลากร หรือผูร้ ว่ มงาน
สามารถหาประสบการณ์ตรงส�ำหรับใช้ในการท�ำงาน โดยเน้นที่ความรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษา
ดูงาน การอบรมสัมมนา การฝึกปฏิบัติ
4. พัฒนารูปแบบการท�ำงาน พัฒนารูปแบบการท�ำงานที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพ
ของงาน ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้
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5. จัดโครงสร้างส่งเสริมการผสมผสานการท�ำงานร่วมกัน จัดโครงสร้างให้มกี ารสอดประสาน
การท�ำงานร่วมกัน เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ยึดหลักการกระจายอ�ำนาจหน้าทีข่ องการท�ำงาน ให้มคี วามเป็นอิสระ
อย่างพอเพียงต่อการปฏิบตั งิ านเพือ่ สร้างวิธปี ฏิบตั ทิ หี่ ลากหลายเหมาะสมกับบริบทของงานในแต่ละหน่วยงาน
ย่อย โดยมีเป้าหมายอันเดียวกัน

ด้านต่างๆ
หมุนเวียนข้อมูล

6. สร้างเครือข่ายความรู้ เช่น
6.1 การมีระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบความก้าวหน้าของความรู้ใน
6.2 การสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การแลกเปลีย่ น

7. ระบบการตรวจสอบการท�ำงาน จัดให้มีระบบการตรวจสอบกระบวนการท�ำงานภายใน
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และ
การปลูกฝังแนวคิดวิธีการท�ำงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสนองนโยบายการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ของบุคลากร การน�ำแก่นความรู้และกระบวนการจัดการ
ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้สนับสนุนทุนการจัดการความรู้ให้กับส�ำนักงานอธิการบดี ทุกคณะและวิทยาลัย
เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดการความรูท้ เี่ หมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน โดยได้ดำ� เนินการการจัดการความรู้ 4 ด้าน
ซึง่ ได้แก่ ด้านการวิจยั ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และด้านสายสนับสนุน รวมทัง้ สิน้ 79 เรือ่ ง
และยังจัดสรรงบประมาณเรื่องละ 10,000 บาท
รายชื่อผลงานการจัดการความรู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายชื่อดังนี้
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การจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ได้รับทุนการจัดการความรู้ งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2557
งบรายจ่ายอื่น: ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ล�ำดับ
ชื่อการจัดการความรู้
ที่
1 หลักการท�ำงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
2 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นความ
สุขของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (ต่อยอด)
3 การศึกษารูปแบบท่าร�ำและดนตรีของ
ครูนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยตาม
แบบแผนราชส�ำนัก
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สายงานสนับสนุน
5 แนวทางการน�ำงานวิจยั ด้านการแสดง
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
6 การจั ด การเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมผู ้ ไ ทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
7 เทคนิควิธีการบรรเลงดนตรีโปงลาง
8 เทคนิคการให้บริการ
9 เทคนิคการสอนดนตรีระดับนาฏศิลป์           
แบบยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
10 เทคนิคการน�ำงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
11 กระบวนการเชื่อมโยงความรู้
ภูมิปัญญา "สงฝาง" กับการสร้าง
คุณค่ากับสังคม
12 มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

การจัดการความ
รู้ด้าน
การวิจัย
การเรียนการสอน

หน่วยงานต้น
สังกัด

10,000
วิทยาลัยนาฏศิลป

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน

งบประมาณ

10,000
10,000

วิทยาลัยนาฏศิลป

การวิจัย

10,000
10,000

การเรียนการสอน วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน
การวิจัย

10,000

การเรียนการสอน

10,000

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน
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วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
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ล�ำดับ
ชื่อการจัดการความรู้
ที่
13 วิธีเขียนโครงร่างเพื่อเสนอขอทุนวิจัย
14 การควบคุมชัน้ เรียน และการแก้ปญ
ั หา
ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
15 กระบวนการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน
16 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
17 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้กจิ กรรมการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา
18 เทคนิคและวิธีการสอนนาฏศิลปไทย
และดุริยางค์ไทย
19 กรรมวิธีการหุ้มทับ
20. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน
21. เทคนิคการเขียนงานวิจัย
22. การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ
23. การจัดเก็บองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้ตอนล่างในจังหวัดปัตตานี
24 เทคนิคการจัดท�ำค�ำของบประมาณที่
มีประสิทธิภาพ
25 การพัฒนากระบวนการวิจัยที่น�ำไปใช้
ประโยชน์ในสถานศึกษา
26 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน
27 วิธีการสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน
อีสานใต้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
28 การบริ ห ารจั ด การโครงการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การจัดการความ
รู้ด้าน
การวิจัย
การเรียนการสอน

หน่วยงานต้น
สังกัด

งบประมาณ
10,000
10,000

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน
การวิจัย
การเรียนการสอน

10,000
10,000
10,000
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

10,000

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

10,000
10,000

การวิจัย
การเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง
สายสนับสนุน

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

การวิจัย

10,000

การเรียนการสอน

10,000

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

สายสนับสนุน
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ล�ำดับ
ชื่อการจัดการความรู้
การจัดการความ หน่วยงานต้น งบประมาณ
ที่
รู้ด้าน
สังกัด
29 การจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์
การวิจัย
10,000
การแสดงหมอล�ำเพลิน
30 การจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค การเรียนการสอน
10,000
การสอนแบบโครงงาน
วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด
31 การจัดเก็บความรู้จากภูมิปัญญาท้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10,000
ถิ่นเรื่องมโหรีอีสาน
32 การจัดการความรู้การปฏิบัติงานสาย สายสนับสนุน
10,000
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
33 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
การวิจัย
วิทยาลัยนาฏศิลป
10,000
สุโขทัย
34 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย การเรียนการสอน
10,000
เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
35 เทคนิคการสร้างกลองมังคละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยนาฏศิลป
10,000
สุโขทัย
36 แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการบริหารงาน สายสนับสนุน
10,000
ทั่ ว ไปที่ ท� ำ ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง
พอใจมากขึ้น
37 กระบวนการน� ำ ผลงานวิ จั ย มาใช้
การวิจัย
10,000
ประโยชน์ในชุมชน
38 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน การเรียนการสอน
10,000
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยนาฏศิลป
39 เทคนิ ค การละเล่ น เพลงอี แซวของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10,000
สุพรรณบุรี
ศิ ล ปิ น ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
40 แนวทางการพัฒนางานที่มี
สายสนับสนุน
10,000
ประสิทธิภาพ
41 เทคนิคการท�ำวิจยั ด้านดนตรีนาฏศิลป์
การวิจัย
10,000
42 การจัดท�ำ มคอ. 3
การเรียนการสอน
10,000
วิทยาลัยนาฏศิลป
43 ลิเกโบราณสืบสานวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10,000
อ่างทอง
44 เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนที่ สายสนับสนุน
10,000
มีประสิทธิภาพ
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ล�ำดับ
ชื่อการจัดการความรู้
ที่
45 ระบ�ำขวัญเกล้าเมาลีศรีเด็กไทย
46 กระบวนการการสืบทอดและถ่ายทอด
ดนตรีไทยของครูน�้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง
47 ผ้าทอ : อ�ำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
48 มีระบบการบริหารการจัดองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
49 การจัดท�ำผลงานสร้างสรรค์งานทัศน
ศิลป์งานวิจัย
50 กระบวนการสอนศิลปะปฏิบตั โิ ดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
51 กระบวนการภูมปิ ญ
ั ญาช่างปัน้ ท้องถิน่
52 การให้ บ ริ ก ารในงานบริ ห ารของ
วิทยาลัยช่างศิลปในเบื้องต้น
53 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ของครูผู้สอนศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช
54 การสอนศิลปะโดยใช้ธรรมชาติเป็นสือ่
55 เทคนิคการท�ำตัวหนังตะลุง
56 การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
57 การจัดท�ำผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศน
ศิลป์เชิงงานวิจัย
58 การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
(ต่อยอด)
59 การหล่อพระพุทธรูปแบบโบราณและ
สมัยใหม่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
60 เทคนิคการปฏิบตั งิ านสายสนับสนุนให้
มีประสิทธิภาพด้วยการท�ำงานเป็นทีม

การจัดการความ หน่วยงานต้น งบประมาณ
รู้ด้าน
สังกัด
การวิจัย
วิทยาลัยนาฏศิลป
10,000
ลพบุรี
การเรียนการสอน
10,000
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน
การวิจัย

10,000
10,000
วิทยาลัยช่างศิลป

10,000

การเรียนการสอน

10,000

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน

10,000
10,000

การวิจัย
การเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน
การวิจัย

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

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

การเรียนการสอน

10,000

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

สายสนับสนุน

10,000
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ล�ำดับ
ชื่อการจัดการความรู้
ที่
61 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การ
รวบรวมข้อมูลในการด�ำเนินการวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพ
62 เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนที่
สร้างความสนใจในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน
63 กลวิธกี ารร�ำของศิลปินแห่งชาติ คุณครู
สุวรรณี ชลานุเคราะห์
64 เทคนิคการท�ำงานให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ
65 เทคนิคและวิธีก ารเขียนผลงานวิ จัย
งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์
66 เทคนิคการผลิตและการใช้สอื่ การเรียน
การสอนด้านศิลปะ
67 การรวบรวมความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาชาว
บ้ า นของชุ ม ชนนครชั ย ศรี เกี่ ย วกั บ
เครื่องเคลือบดินเผา
68 เทคนิคการให้บริการแก่คณาจารย์และ
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
69 แนวคิดและองค์ประกอบส�ำคัญของ
งานวิจัยสร้างสรรค์
70 เทคนิคการเรียนการสอนของศิลปิน
ต้นแบบ
71 เทคนิคการสอนของศิลปินแห่งชาติ
72 เทคนิคและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
73 การสือ่ สารองค์ความรูด้ า้ นบริหารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของสถาบันฯ

การจัดการความ
รู้ด้าน
การวิจัย

หน่วยงานต้น
สังกัด

งบประมาณ
10,000

การเรียนการสอน

10,000
คณะศิลปศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000

สายสนับสนุน

10,000

การวิจัย

10,000

การเรียนการสอน

10,000

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศิลปวิจิตร

10,000

สายสนับสนุน

10,000

การวิจัย

10,000

การเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน
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คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

10,000
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10,000
10,000
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ล�ำดับ
ชื่อการจัดการความรู้
ที่
74 เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการ
ความรู้ด้าน
สายสนับสนุน

หน่วยงานต้นสังกัด

งานวิเทศสัมพันธ์,
โครงการบัณฑิตศึกษา,
งานกิจการสภา, งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ,
งานกิจการโรงละครและ
หอศิลป์และงานห้องสมุด
สายสนับสนุน ฝ่ายบริหารงานกลาง
กองกลาง
สายสนับสนุน
งานประกันคุณภาพ

75 การจัดการความรู้ด้านการบริหาร
หนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพ
76 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่
มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
77 การจัดท�ำงบประมาณที่ผลักดัน
สายสนับสนุน
ให้การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
บรรลุเป้าหมาย
78 การจัดการความรู้ เรื่องการยืม
สายสนับสนุน
เงินและการหักล้างเงินยืม ที่มี
ประสิทธิภาพ
79 การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้าง สายสนับสนุน
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กองนโยบายและแผน
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัสดุ

งบประมาณ
10,000

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

790,000

นอกจากนี้ สถาบันฯ มีการก�ำหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของ  การจัดการความรู  ้ ตามพันธกิจ
ของสถาบันฯ ทั้ง 5 ข้อ โดยเฉพาะในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้สร้างสรรค์
ผลงานการวิจยั และการสร้างสรรค์ เพือ่ เป็นองค์ความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าแก่สงั คม โดยได้จดั โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
การการจัดการความรู้ เพือ่ ตอบสนองพันธกิจดังกล่าวซึง่ เริม่ ต้นจากการให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการจัดการ
ความรู้ โดยได้ด�ำเนินการการจัดการความรู้ 4 ด้าน ซึ่งด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน มีรายละเอียดดังนี้
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		 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม
ที่ 1 การพัฒนาต่อยอดการจัดการความรู้เดิมและส่งเสริมงานประกันคุณภาพด้านการศึกษา
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้ และน�ำไปด�ำเนิน
การตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านการ
ศึกษาของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
ศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้
ของสังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของบุคลากร
ด้านวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 1
และ 2 อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
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		 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมที่ 2
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) การจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพ Knowledge Facilitator
ของสายสนับสนุน
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้ และน�ำไปด�ำเนิน
การตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้าน
สายสนับสนุนของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิง
องค์ความรูข้ องสังคม และเป็นทีย่ อมรับทัง้ ด้านสายสนับสนุนและวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการจัดการความ
รู้ของบุคลากรด้านสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม 2556
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และห้องประชุม 1 และ 2 อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 2 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
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		 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรม
ที่ 3 การน�ำเสนอผลการจัดการความรู้
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
วิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุนของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของบุคลากร ส่งผล
ต่อการสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรูข้ องสังคม และเป็นทีย่ อมรับทัง้ ด้านการวิจยั
ด้านการเรียนการสอน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้านสายสนับสนุน และเป็นแนวทางในการจัดการความรู้
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2557 ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
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		 - โครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายการจัดการความรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการพลศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ บริการองค์ความรูด้ า้ นต่างๆ สูส่ าธารณชนและเป็นเวทีให้ผทู้ สี่ นใจแลกเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกัน ซึง่ ได้ดำ� เนิน
โครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

			

5.2.3 การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

1) การพัฒนาคุณวุฒิของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้พฒ
ั นาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคณ
ุ วุฒแิ ละพัฒนาผลงานเลือ่ นวิทยฐานะและต�ำแหน่งทางวิชาการให้สงู ขึน้ ตามเป้าหมายของสถาบัน
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด ดังนี้
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การจัดสรรทุนการศึกษาให้กบั คณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ�ำปี
2557 โดยมีรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้
		 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสัจจะ ภู่แพ่งสุทธิ์
นายช�ำนาญ แก้วสว่าง
นางสาวอภิษฐา  อิ่มปิติวงษ์
นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน
นางสาวเสริมทรัพย์ เต็มใจ
นางสาวสุวิมล  แสวงการ
นางสาวคองศิลป์  อุ่นน้อย

วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

		 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1.
2.
3.
4.

นางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง
นายบุญเลิศ กร่างสะอาด
นางสาวนพรัตน์  บัวพัฒน์
นางปัติมา  โฆษิตเกษม

คณะศิลปนาฏดุริยางค์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ที่มา : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		
ศึกษา

2) การเลือ่ นต�ำแหน่งทางวิชาการ และการเลือ่ นวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ

		 โดยในปีงบประมาณ 2557 ทางสถาบันมีค�ำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการและ
เลื่อนวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
		

การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
วิทยฐานะเดิม

ครู
ครูช�ำนาญการ
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ผอ.ช�ำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะใหม่
ครูช�ำนาญการ
ครูช�ำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ผอ.เชี่ยวชาญ
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2
1
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		 บุคลากรทางการศึกษา
ระดับเดิม
ปฏิบัติการ
ช�ำนาญการ

ระดับใหม่
ช�ำนาญการ
ช�ำนาญการพิเศษ

จ�ำนวน (คน)
5
1

ที่มา : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		

3) การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดำ� เนินการพัฒนาอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทักษะการท�ำงาน โดยสถาบันฯ ได้ด�ำเนินโครงการที่พัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของอาจารย์
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้มีการ
พัฒนาอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ จ�ำนวน  928  ราย ดังนี้
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวติ มี ผูเ้ ข้าร่วมจ�ำนวน 150 คน
2. โครงการร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากร มีบุคลากรที่เข้าร่วมจ�ำนวน 160 ราย
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจ�ำนวน 300 ราย
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (ส�ำหรับผูบ้ ริหารสายสนับสนุน)  
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 2 ราย
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ด้านปีพาทย์และเครื่องสายไทย มีบุคลากรร่วมโครงการจ�ำนวน 316 ราย
		

5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555 - 2559 (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความส�ำคัญในการจัดเก็บข้อมูล ด้านนักเรียน/
นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร ข้อมูลการเงิน ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลห้องสมุด และฐานข้อมูลในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริหารใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ส�ำหรับการบริหารจัดการและ
น�ำมาใช้ในการตัดสินใจส�ำหรับผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กร โดยมีระบบสารสนเทศ
จ�ำนวนทั้งหมด 8 ระบบได้แก่ 1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 2) ระบบทะเบียนและประมวลผล 3) ระบบ
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 4) ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 5) ระบบจองตั๋วการแสดงออนไลน์ 6) ระบบสืบค้น
ข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์ 7) ระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 8) ระบบสอบถามความ
พึงพอใจออนไลน์
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ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์

ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

5.4 การบริหารความเสี่ยง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารการศึกษา จ�ำนวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (2) ด้านบุคลากรและ
ธรรมาภิบาล และ (3) ด้านการปฏิบัติงาน (4) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ทั้งนี้ สถาบันจึงได้มีการจัดท�ำแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด�ำเนินการตามแผน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ (การพัฒนากฎหมาย), (2) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล), (3) ด้านการปฏิบัติงาน (การด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา) (4) ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การบริหารเงินรายได้) ซึ่งได้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อสภาสถาบัน
ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
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ผลการด�ำเนินงานสภา สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดประชุม จ�ำนวน 7 ครั้ง
ได้มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ในสภาสถาบันฯ ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง ข้อบังคับ ในการพัฒนากระบวนการ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
พร้อมทั้งมี การก�ำกับติดตาม การด�ำเนินงานของผู้บริหารสถาบัน โดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล การด�ำเนินงาน
ของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด�ำเนินการโดยผ่านการประชุมเป็นหลักส�ำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะกรรมการสภาสถาบันมีการประชุมรวม 7 ครั้ง สรุปผลดังนี้
1) ครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
2) ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
3) ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
4) ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557
5) ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557
6) ครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
7) ครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
ซึ่งสภาสถาบันมีกรรมการเข้าประชุมเฉลี่ยร้อยละ 80.95 มีการส่งเอกสารให้กรรมการก่อนการ
ประชุมเฉลี่ย 6.71 วัน และใช้เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 20 นาที
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตขิ อง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้
1.) วางนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ภาคเอกชน และชุมชน ในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม
การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินงานและการใช้เงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
การประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การเปรียบเทียบเกณฑ์การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
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2.) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ�ำนวน 8 ฉบับ
การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ..
เรือ่ ง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ....
เรื่อง ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าบ�ำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ...
เรือ่ ง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ....
เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ�ำส�ำนัก ศูนย์ หรือส่วน
ราชการที่เรียกชืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
เรื่อง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
เรือ่ ง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการ
สภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
การประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
เรือ่ ง ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ....
การประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
เรือ่ ง ร่างข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการคณาจารย์ประจ�ำ 
พ.ศ. ....
การประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง แก้ไขข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551
3.) การอนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

2556

การประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง การอนุมัติปริญญาบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เรื่อง การอนุมัติปริญญาบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
การประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
เรื่อง การอนุมัติปริญญาบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
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เรื่อง การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3
ปีการศึกษา 2556
4.) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง การขออนุมัติจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 หลักสูตร
-  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
-  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
5.) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การคัดเลือกผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
เรื่อง การสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
เป็นกรณีพิเศษ
การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
เรื่อง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอก�ำหนดจ�ำนวนต�ำแหน่งรองคณบดีเพิ่ม
การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
เรื่อง การสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เรื่อง การคัดเลือกผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
เรื่อง การคัดเลือกผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปะร้อยเอ็ด
การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง การคัดเลือกผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
เรื่อง การคัดเลือกผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
เรื่อง การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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6.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน
การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เพิ่มเติม)
เพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส�ำนักงาน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เพิ่มเติม) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ
(ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส�ำนักงาน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เพิม่ เติมครัง้ ที่ 3) เพือ่ จ่ายคืนค่าปรับให้แก่ผรู้ บั จ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
7.) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความ
เห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่ของสภา
สถาบัน
การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การปรับปรุงค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ปีการศึกษา 2555
การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง ร่างค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ปีการศึกษา 2556
การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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8.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
การประชุมครั้งที่ 8/2556 และการประชุมครั้งที่ 1-6/2557
เรื่อง รายงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล
- การโอนย้ายข้าราชการ
- การบรรจุข้าราชการ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการและอาจารย์
- การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับต�ำแหน่ง/วิชาชีพ
การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2556
การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง เห็นชอบ รายงานประจ�ำปี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เรื่อง เห็นชอบ สรุปผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
เรื่อง เห็นชอบ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในรอบ 1 ปี ปีการศึกษา 2555
เรื่อง เห็นชอบ แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555-2559 (ที่จะน�ำไปใช้
ในการเสนอของงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรือ่ ง การปรับปรุงแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา
2556
การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 กันยายน 2557
เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
เรื่อง แผนปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรือ่ ง แผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

100

รายงานประจ�ำปี 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Bunditpatanasilpa Institute Annual Report 2014

9.) ให้ค�ำปรึกษาและข้อแนะน�ำในกิจการของสถาบันต่ออธิการบดี
การประชุมครั้งที่ 8/2556 และการประชุมครั้งที่ 1-6/2557
เรื่อง รายงานการติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน เพื่อเป็นการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของสถาบัน และการน�ำข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารต่อไป
การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีและผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์
เป็นกรณีพิเศษ
การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การเปรียบเทียบเกณฑ์การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
เรื่อง การขออนุมัติทูลเกล้าฯ ถวายเงินพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ในการเสด็จไปทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 9 และประทานรางวัล
แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการประกวด
การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 11 กรกฎาคม 2557
เรือ่ ง สภาถาบันติดตามผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทัง้ 18
แห่ง
การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
เรื่อง การประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง การเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
10.) การประเมินตนเองของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดล่วงหน้าสภาสถาบัน โดยสภาสถาบันได้ดำ� เนินการโดย
การประเมินตนเองของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามค�ำสั่งสภาสถาบันที่ 15/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2557 และคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินตนเองของกรรมการสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 โดยได้ก�ำหนดประเด็นหัวข้อการประเมิน 5 ประเด็น ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

การท�ำหน้าที่ของกรรมการสภาสถาบัน
ความสัมพันธ์กรรมการสภาสถาบัน กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การประชุมสภาสถาบัน
ความรับผิดชอบของกรรมการสภาสถาบัน
การใช้หลักธรรมาภิบาล

และเสนอสภาสถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 จากนั้นคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ได้ด�ำเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินตนเองของสภา
สถาบัน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการด�ำเนินงานสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี 2557
ก�ำหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1  
ครั้งที่ 2  

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

เรื่องส�ำคัญที่สภาวิชาการด�ำเนินการ มีดังนี้
1. การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนศิลปะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเห็นชอบให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการและน�ำเสนอสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งสภาสถาบันฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนของสถาบันต่อไป
2. การพิจารณาเห็นชอบการจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ ช่างสิปปหมู่ (ช่างรัก) เพือ่ รองรับ
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับมหาวิทยาลัยโทยาม่า ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มีนกั ศึกษา
จากมหาวิทยาลัยโทยาม่ามาเข้าอบรมตามหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ ๑/๑๕๕๗ ณ วิทยาลัยช่างศิลปะ
3. การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ปรับปรุง            
ตามค�ำแนะน�ำจากคุรุสภา
4. การพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะศิลปศึกษา โดยให้เสนอต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
4.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา
4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา
4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์
ไทยศึกษา
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4.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์

สากลศึกษา
5. การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ...) คณะศิลปวิจิตร โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และน�ำเสนอสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป
6. การเตรียมคัดเลือกและสรรหากรรมการสภาวิชาการ ชุดที่ 3 แทนกรรมการสภาวิชาการชุดที่
จะหมดวาระในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยก�ำหนดปฏิทินด�ำเนินงานพร้อมน�ำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อจัด
ท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงนามในการประชุมเดือนธันวาคม 2557

ผลการด�ำเนินงานสภาคณาจารย์และบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี 2557
ก�ำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และบุคลากร ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1   
ครั้งที่ 2   
ครั้งที่ 3  

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 5 ส�ำนักงานอธิการบดี (ศาลายา)
วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
วันอังคารที่ 10 – วันพุธที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)

เรื่องส�ำคัญที่สภาคณาจารย์และบุคลากรด�ำเนินการ มีดังนี้
1. นางธีรารัตน์   ลีลาเลิศสุระกุล ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และกรรมการลาออกเพื่อไปรับต�ำแหน่งผู้บริหาร จึงมีการ
คัดเลือกประธานสภาฯและผู้แทนต�ำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สายทองค�ำ
2) นางสาวสุกัญญา  ชมภูรัตน์
3) นางมารศรี  เชาวลิต
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ
5) นายภูริ  วงศ์วิเชียร
6) นางพีรนุช  รุ่งศรี
7) นางขวัญใจ  พิมพิมล
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2. ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าร่วมการประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน ซึ่งการประชุมมีการเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้ในกรณีที่การประชุมในสถาบันที่ใกล้เคียงวิทยาลัยนาฏศิลป/
วิทยาลัยช่างศิลป ในจังหวัดใด มีมติมอบกรรมการสภาฯในส่วนภูมิภาคใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย
3. ส�ำรวจพบปัญหาข้อร้องเรียนของคณาจารย์ในสถานศึกษา ผ่านคณะกรรมการ โดยสภาฯ
น�ำเสนอฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- ปัญหาการติดตามผลงานวิชาการ/การโอนย้าย
- ต�ำแหน่งงานบางต�ำแหน่งขาดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
4. ด�ำเนินการส�ำรวจความต้องการของคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับความ
ต้องการในการพัฒนาตนเอง พบว่ามีความต้องการตามล�ำดับดังนี้
1) การอบรมความรู้ด้านกฎหมายระเบียบวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) การอบรมเกี่ยวกับความรู้ และความชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงาน
3) การสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอก
5. ให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบ การปรับข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารได้มาซึง่ กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจ�ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยฝ่ายนิติกรน�ำมติเสนอสภาสถาบันเพื่อปรับใน พ.ร.บ.ต่อไป
6. จัดท�ำโครงการเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ�ำปี 2557
และจัดพิธีมอบรางวัลในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ จังหวัดพัทลุง ผู้ได้รับรางวัลประจ�ำปี
2557 มีดังนี้
อาจารย์ดีเด่น :
ครูผู้สอนดีเด่น :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  ประเสริฐยิ่ง
นายวัชรพงษ์  ทองงาม (ด้านวิชาการศึกษาทั่วไป)
นางทัศนีย์  ศิวบวรวัฒนา (ด้านวิชานาฏศิลป์)
นายวีระศักดิ์  กลั่นรอด (ด้านวิชาดนตรีคีตศิลป์)
กลุ่มพนักงานและลูกจ้างประจ�ำดีเด่น : นายชาญศิริ  ฤกษ์ผ่องศรี
  
นางสาวยุบภดี  อาจแก้ว
นอกจากนี้เห็นชอบให้ผู้เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการได้รางวัลชมเชยจ�ำนวน 6 ราย คือ
นางสุวิมล  โรจนกุศล
นางพัชรวลัย  เลิศณัฐปคัลภ์
นายอุกฤษณ์  พานิชกิจ
นายบัณฑิต  ศรีบัว
นางสาวพิมลรัตน์  ขาวฉลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ
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7. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปวมท. ประจ�ำปี 2557  เรื่อง “อุดมศึกษา สร้างคน สร้างชาติ อดีต
ปัจจุบัน อนาคต ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
โดยได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 6,000 บาท
ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

หน่วย

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการประเมิน
5

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น�้ำหนัก

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล

3.9521

1

ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง ระดับ
น�ำ้ หนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง

10

1

2

3

4

5

4.7268

4.7268

0.4727

2

ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ระดับ
ถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา

0

1

2

3

4

5

0.0000

0.0000

0.0000

3

ระดับความส�ำเร็จของการเตรียมความ ร้อยละ
พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ)

5

40

50

60

80

100

0.0000

1.0000

0.0500

4

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ
ภายในตามพั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น
อุดมศึกษา

45

4.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ ระดับ
แผนด�ำเนินการ

7.5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3750

4.2 การผลิตบัณฑิต

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

3.7550

3.7550

0.2816

4.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.3000

4.4 การวิจัย

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

2.1430

2.1430

0.1607

4.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.7500

4.7500

0.3563

4.6 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3750
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เกณฑ์การให้คะแนน

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

หน่วย

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการประเมิน
5

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น�้ำหนัก

5

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ ร้อยละ
ใช้บัณฑิต

5

65

70

75

80

85

88.18

5.0000

0.2500

6

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ร้อยละ
นิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

5

65

70

75

80

85

71.33

2.2660

0.1133

มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
7

3.7177

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

2.5

7.1 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบ ร้อยละ
ประมาณตามแผน

0.5

7.2 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบ ร้อยละ
ประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก

0.5

7.3 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบ ร้อยละ
ประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน

0.5

92

93

94

95

7.4 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบ ร้อยละ
ประมาณรายจ่ายลงทุน

1

72

74

76

8

ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุน ระดับ
ต่อหน่วยผลผลิต

3

1

2

9

ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ ระดับ
ตามาตรการประหยั ด พลั ง งานของ
สถาบันอุดมศึกษา

3

1

10 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ
ภายในเกีย่ วกับการเงินและงบประมาณ

6.5

1

92

93

94

95

96

87.58

1.0000

0.0050

37.07

1.0000

0.0050

96

85.50

1.0000

0.0050

78

80

35.74

1.0000

0.0100

3

4

5

3.0000

3.0000

0.0900

2

3

4

5

3.9220

3.9220

0.1177

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3250

44.02 46.46 48.91 51.36 53.80

การพัฒนาสถาบัน

4.1535

11 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ
ภายในเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการ
จัดการ

7.5

1

2

3

4

5

4.3070

4.3070

0.3230

12 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดับ
ภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกลการ
ประกันคุณภาพ

7.5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.3000

น�้ำหนักรวม

คะแนนรวม 3.9153

100

ผลคะแนน ณ สิงหาคม 2557
หมายเหตุ  ผลการประเมินการผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะด�ำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือน สิงหาคม 2558 จึงไม่สามารถน�ำมารายงานในรายงาน
ประจ�ำปี 2557 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้
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5
4.50
3.96
4.25
3.25
4.05
4.60
4.00
4.23
4.00
2.53
4.41
3.44
4.10

6
4.51
5.00
4.55
4.70
4.94
4.91
5.00
4.38
5.00
4.59
4.96
4.93
4.79

10
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

11
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

12
5.00
5.00
4.70
4.90
4.60
5.00
4.00
4.80
4.50
4.60
5.00
4.40
4.71

13
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

14
5.00
5.00
5.00
5.00
4.60
5.00
5.00
4.40
5.00
4.40
5.00
5.00
4.87

15
5.00
5.00
4.60
5.00
4.00
5.00
5.00
4.80
5.00
4.80
5.00
4.20
4.78

หมายถึง การด�ำเนินงานระดับดีเยี่ยม
หมายถึง การด�ำเนินงานระดับดีมาก
หมายถึง การด�ำเนินงานระดับดี
หมายถึง การด�ำเนินงานระดับพอใช้
หมายถึง การด�ำเนินงานระดับปรับปรุง

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

4
5.00
4.96
4.59
5.00
4.58
4.76
5.00
4.29
4.97
4.75
4.55
4.56
4.75

ระดับคุณภาพ

3
5.00
4.94
4.12
4.69
4.55
4.99
5.00
4.92
4.98
4.59
3.76
4.84
4.67

วิทยาลัยนาฏศิลป
วนศ.เชียงใหม่
วนศ.นครศรีธรรมราช
วนศ.อ่างทอง
วนศ.ร้อยเอ็ด
วนศ.สุโขทัย
วนศ.กาฬสินธุ์
วนศ.ลพบุรี
วนศ.จันทบุรี
วนศ.พัทลุง
วนศ.สุพรรณบุรี
วนศ.นครราชสีมา
ภาพรวม

2
5.00
5.00
4.82
4.90
5.00
5.00
5.00
4.96
5.00
4.72
4.90
4.99
4.83

มาตรฐานที่
7
8
9
5.00 5.00 4.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 4.80
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 4.80
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 4.60
5.00 5.00 3.22
5.00 5.00 4.20
5.00 5.00 4.63

1
5.00
4.91
4.65
5.00
4.90
4.90
5.00
4.73
4.97
4.89
4.82
4.95
4.89

หน่วยงาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ  ดังนี้
ระดับคะแนน 5
4.51 – 5.00
ระดับคะแนน 4
3.51 – 4.50
ระดับคะแนน 3
2.51 – 3.50
ระดับคะแนน 2
1.51 – 2.50
ระดับคะแนน 1
1.00 –1.50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ล�ำดับ
ที่

สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับพื้นฐาน

ดีเยี่ยม

96.01
98.77
94.08
92.84
95.02
99.16
89.50
92.61
99.91
92.57
93.60
93.01
94.76

ดีเยี่ยม

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4.92

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

คะแนน เทียบระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
ที่ได้
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ระดับพื้นฐาน คะแนนรวม 4.92
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
โดยมีรายละเอียดมาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานที่มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มี 14 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียน
มีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียน
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มาตรฐาน
ที่ 6 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการท�ำงาน รักการท�ำงาน สามารถท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้และมีเจตคติทดี่ ตี อ่ อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมาตรฐานที่ 8
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา (คณะกรรมการวิทยาลัย) และผูป้ กครองชุมชนปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก�ำหนดขึ้น และมาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร
3. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ
ดี
ไม่มี
4. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ
พอใช้
ไม่มี
5. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
ไม่มี
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สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับอาชีวศึกษา
ล�ำดับ
ที่
1
2
3

มาตรฐานที่
หน่วยงาน
วิทยาลัยช่างศิลป
วชศ.สุพรรณบุรี
วชศ.นครศรีธรรมราช
ภาพรวม
ระดับคุณภาพ

1

2

3

4

3.00
3.00
4.57
3.52
ดี

3.50
3.25
4.50
3.75
ดี

3.20
4.50
3.90
3.86
ดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้
		 คะแนน
0.00 – 1.50 หมายถึง
		 คะแนน
1.51 – 2.50 หมายถึง
		 คะแนน
2.51 – 3.50 หมายถึง
		 คะแนน
3.51 – 4.50 หมายถึง
		 คะแนน
4.51 – 5.00 หมายถึง

5

6

5.00 5.00 4.50
5.00 4.50 4.00
5.00 5.00 5.00
5.00 4.83 4.66
ดีมาก ดีมาก ดีมาก

7

เฉลี่ย

5.00
3.50
4.00
4.16
ดี

4.17
3.96
4.57
4.25
ดี

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
การด�ำเนินงานระดับพอใช้
การด�ำเนินงานระดับดี
การด�ำเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ระดับอาชีวศึกษา คะแนนรวม 4.25
มีระดับคุณภาพ ดี
โดยมีรายละเอียดมาตรฐาน  ดังนี้
1. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก มี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ และมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย มาตรฐานที่ 6
ด้านการปลูกฝังจิตส�ำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
2. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ ดี มี 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ
พอใช้
ไม่มี
4. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
ไม่มี
5. มาตรฐาน ที่มีระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ไม่มี
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับอุดมศึกษา
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4

หน่วยงาน

เกณฑ์ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ตัวบ่งชี้ สกอ.
5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00
4.89

สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
คณะศิลป
5.00
นาฏดุริยางค์
คณะศิลปวิจิตร 4.00
คณะศิลปศึกษา 5.00
ภาพรวม
4.75
ระดับคุณภาพ ดีมาก

มาตรฐานที่

4.75 5.00 5.00 3.50 4.00 4.75 5.00 5.00

4.67

4.75
5.00
4.87
ดีมาก

4.78
4.78
4.76
ดีมาก

5.00
5.00
4.87
ดีมาก

4.50
4.50
4.75
ดีมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพมี 5 ระดับ ดังนี้
		 คะแนน
0.00 – 1.50 หมายถึง
		 คะแนน
1.51 – 2.50 หมายถึง
		 คะแนน
2.51 – 3.50 หมายถึง
		 คะแนน
3.51 – 4.50 หมายถึง
		 คะแนน
4.51 – 5.00 หมายถึง

5.00
5.00
4.62
ดีมาก

5.00
5.00
4.75
ดีมาก

4.75
4.75
4.75
ดีมาก

5.00
4.00
4.75
ดีมาก

5.00
4.00
4.75
ดีมาก

การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
การด�ำเนินงานระดับพอใช้
การด�ำเนินงานระดับดี
การด�ำเนินงานระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับอุดมศึกษา
ภาพรวมได้คะแนน 4.76 ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก
1. รายละเอียดคุณภาพทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�ำเนินการ ได้คะแนน 4.75
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ได้คะแนน 4.87
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้คะแนน 4.87
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ได้คะแนน 4.75
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ ได้คะแนน 4.62
องค์ประกอบที่ 6 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนน 4.75
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ได้คะแนน 4.75
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ได้คะแนน 4.75
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได้คะแนน  4.75
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2.
3.
4.
5.

องค์ประกอบ ที่มีระดับคุณภาพในระดับดี ไม่มี
องค์ประกอบ ที่มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้ ไม่มี
องค์ประกอบ ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง ไม่มี
องค์ประกอบ ที่มีระดับคุณภาพในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ไม่มี

ตาราง ป.1 ผลการประเมินจากคณะกรรมการตามรายตัวบ่งชี้ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการด�ำเนินงาน
คะแนน
การบรรลุ
ระดับ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์% เป้าหมาย ประเมินโดย คุณภาพ
คณะกรรมการ
ตัวหาร หรือสัดส่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
8
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
4
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ร้อยละ 6 10.53 x 5 =  8.77
อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
6

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ร้อยละ 3 41.90 x 5 =  3.49
อาจารย์ประจ�ำที่ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
60
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
3
ข้อ 1, 3, 4, 6, 7
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพ
แวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ระดับความส�ำเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต

×

3.49

พอใช้

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1
ร้อยละ
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
80
ตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2
4
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3
ร้อยละ 1
ผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4
ผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือ เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14
การพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ระบบและกลไกการให้ค�ำปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการพัฒนางามวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ�ำนวนอาจารย์
ประจ�ำและนักวิจัย

ผลการด�ำเนินงาน
คะแนน
การบรรลุ
ระดับ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์% เป้าหมาย ประเมินโดย คุณภาพ
คณะกรรมการ
หรือสัดส่วน
ตัวหาร
417 x 100
ร้อยละ
417
417
417
96.88
417
4.46+4.66
2

=  4.56

√

4.56

ดีมาก

=  5.00

√

5.00

ดีมาก

-

-

-

3.28

X

2.73

ต้อง
ปรับปรุง

5

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

√

5

ดีมาก

5

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6

√

5

ดีมาก

5

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

√

5

ดีมาก

3

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

-

344

25000 30,140.17 x5
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการด�ำเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์%
หรือสัดส่วน

ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5
ร้อยละ 5 40.5 X 100
ร้อยละ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
38.57
105
ได้การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6
ร้อยละ 9 X 100 8.57 x 5 = 2.14
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�ำ
10
105
20
ไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7
ร้อยละ 5.25 X 100
5
ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
10
105
รับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
กระบวนการบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8
ร้อยละ 100 x 5
=  16.67
ผลการน�ำความรู้และ
10
30
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน/หรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ผลการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ผลการชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้
ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ผลการชี้น�ำ ป้องกัน หรือแก้
ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน

113

คะแนน
การบรรลุ
ระดับ
ประเมินโดย
เป้าหมาย
คุณภาพ
คณะกรรมการ
√

5

ดีมาก

X

2.14

ต้อง
ปรับปรุง

X

2.50

ต้อง
ปรับปรุง

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

X

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10
การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สบศ. 1*
ส่งเสริมสนับสนุน ด้านศิลป
วัฒนธรรม ให้สถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ
ตัวบ่งชี้ สบศ. 2*
ผลส�ำเร็จของการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ภาวะผู้น�ำของสภาสถาบันและผู้
บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12
การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13
การปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน

5

ผลการด�ำเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์%
หรือสัดส่วน
ตัวหาร
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

5

เป้า
หมาย

คะแนน
การบรรลุ
ระดับ
ประเมินโดย
เป้าหมาย
คุณภาพ
คณะกรรมการ
√

5

ดีมาก

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

5

ดีมาก

2

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

4

ดีมาก

3

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

4

ดีมาก

3

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

5

ดีมาก

7

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

√

5

ดีมาก

4

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

5

ดีมาก

4

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

5

ดีมาก

6

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

X

4

ดี

5

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

√

5

ดีมาก

4

ผลประเมิน 4.43

X

4.43

ดี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้า
หมาย

ผลการด�ำเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์%
หรือสัดส่วน
ตัวหาร
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
7
ระบบและกลไกการเงินและงบ
ประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
9
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
3.51
น�ำคะแนนที่ได้จาก 23 ตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
สกอ. มาเฉลี่ย
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ผลการบริหารสถาบันให้เกิด
อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2
3
ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17
3
ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ = 112.49 คะแนน
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ตัวบ่งชี้ = 64.34 คะแนน
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ. 38 ตัวบ่งชี้ = 207.3 คะแนน
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คะแนน
การบรรลุ
ระดับ
ประเมินโดย
เป้าหมาย
คุณภาพ
คณะกรรมการ
√

5

ดีมาก

√

5

ดีมาก

X

4.14

ดีมาก

√

5

ดีมาก

-

4.47

ดี

√

5

ดีมาก

4.89
4.28
4.71

ดีมาก
ดี
ดีมาก
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม

ผลการประเมิน
“0.00<=1.50 การด�ำเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�ำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก”

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
“เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ“
ผลการประเมิน

3.83
5.00
4.12

5.00
5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
4.75
5.00
5.00
4.89

4.46
3.21
5.00
4.50
4.72
4.31

การด�ำเนิน การด�ำเนิน การด�ำเนิน
งานระดับดี งานระดับ งานระดับดี
ดีมาก
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5.00
4.48
4.50
4.11
5.00
4.67
4.74
5.00
5.00
4.58

การด�ำเนินงานระดับดีมาก
การด�ำเนินงานระดับดี
การด�ำเนินงานระดับดี
การด�ำเนินงานระดับดี
การด�ำเนินงานระดับดีมาก
การด�ำเนินงานระดับดีมาก
การด�ำเนินงานระดับดีมาก
การด�ำเนินงานระดับดีมาก
การด�ำเนินงานระดับดีมาก
การด�ำเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ
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1. ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

เป้าประสงค์

3.ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช.
และ ปวส.ที่ได้งานท�ำ
ตรงตามสาขาวิชา/
ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อภายในระยะ
เวลา 1 ปี

95

1. ร้อยละผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ
2. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ
95
การศึกษาระดับพื้นฐานที่
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
อิสระ (ตรงตามสาขา)

ตัวชี้วัด

100

99.2

-

-

-

-

-

-

-

-

เป้าหมาย กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด เป้าหมาย
2557
มาตรการ
2557
แผน ผล
แผน ผล
100 100
-

- จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน ทั้งหมด 2,376 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น 1,150 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,226 คน
- ศึกษาต่อจ�ำนวน 2,355 คน คิดเป็นร้อยละ 99.12 .
- ประกอบอาชีพ อิสระ (ตรงตามสาขา) จ�ำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.08 .
- ประกอบอาชีพ ไม่ตรงสาขา จ�ำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - .
- ไม่ศึกษาต่อ ไม่ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.80 .
- ติดตามผลไม่ได้จ�ำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - จ�ำนวนผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทัง้ หมด 199 คน
- ระดับ ปวช. 143 คน
- ระดับ ปวส. 56 คน
- ศึกษาต่อจ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 93.97 .
- ประกอบอาชีพ อิสระ (ตรงตามสาขา) จ�ำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.03 .
- ประกอบอาชีพ ไม่ตรงสาขา จ�ำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - .
- ไม่ศึกษาต่อ ไม่ประกอบอาชีพ จ�ำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - .
- ติดตามผลไม่ได้จ�ำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - .

- ผู้ส�ำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้ที่มีความ
รู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน ในทุกระดับ การศึกษาเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการด�ำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดของ แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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4. ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งาน
ท�ำตรงตามสาขา
วิชา/ประกอบ
อาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด
-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
-

ผลการด�ำเนินงาน

- ผู้ส�ำเร็จการศึกษาส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ�ำนวน 417 คน
- คณะศิลปวิจิตร 62 คน
- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 70 คน
- คณะศิลปศึกษา 285 คน
- มีงานท�ำตรงสาขาและประกอบอาชีพอิสระ 404 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.88 .
- ศึกษาต่อ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.12 .
- ไม่มีงานท�ำและไม่ได้ศึกษาต่อ - คน  คิดเป็นร้อยละ - .
- ติดตามผลไม่ได้จ�ำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -   .
100 100 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้มีการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุก 1. ร้อยละของ
ระดับตามมาตรฐาน หลักสูตร ทุกระดับที่
พัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา
ระดับชาติ
ได้รับการพัฒนา
ระดับอาชีวะศึกษา ระดับพื้นฐาน
2. พัฒนาผู้ส�ำเร็จ
2. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ 90 91.77 - ระดับพื้นฐาน
การศึกษา ให้ส�ำเร็จ การศึกษาที่ส�ำเร็จการ
มัธยมศึกษา 1-3
การศึกษาตามเวลาที่ ศึกษาภายในเวลาที่
ปีการศึกษา 1/2553 มีนักเรียนจ�ำนวน 1,473 คน
ก�ำหนดตามหลักสูตร ก�ำหนดตามหลักสูตร
ปีการศึกษา 2/2556 มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 1,010 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57 .
ออกกลางคัน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 31.16 .
ค้างหลักสูตร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 .
มัธยมศึกษา 4-6 / ปวช
ปีการศึกษา 1/2553 มีนักเรียนจ�ำนวน 1,948 คน
ปีการศึกษา 2/2556 มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 1,185 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83 .
ออกกลางคัน 630 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34 .
ค้างหลักสูตร 133 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 .

เป้าหมาย
2557
กลยุทธ์ / มาตรการ
แผน ผล
90 100
-

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
กลยุทธ์ / มาตรการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
ปวส.
ปีการศึกษา 1/2554 มีนักเรียนจ�ำนวน 96 คน
ปีการศึกษา 2/2556 มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 57.29 .
ออกกลางคัน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 .
ค้างหลักสูตร 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 .
- ระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปีการศึกษา 1/2553 มีนักศึกษาจ�ำนวน 214 คน
ปีการศึกษา 2/2556 มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 166 คน (ปี4) คิดเป็นร้อยละ 77.57 .
ออกกลางคัน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 .
ค้างหลักสูตร 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.49 .
ปริญญาตรี 5 ปี
ปีการศึกษา 1/2552 มีนักศึกษาจ�ำนวน 492 คน
ปีการศึกษา 2/2556 มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 364 คน (ปี5) คิดเป็นร้อยละ 73.98 .
ออกกลางคัน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 .
ค้างหลักสูตร 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12 .
ปริญญาโท
ปีการศึกษา 1/2554 มีนักศึกษาจ�ำนวน 35 คน
ปีการศึกษา 2/2556 มีนักเรียนส�ำเร็จการศึกษา
จ�ำนวน 10 คน (ปี2) คิดเป็นร้อยละ 28.57 .
ออกกลางคัน - คน คิดเป็นร้อยละ - .
ค้างหลักสูตร 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 .
รวมผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด ทุกระดับการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 91.77.
(ไม่นับรวมนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน)

ผลการด�ำเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล

เป้าหมาย
ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
2557
กลยุทธ์ / มาตรการ
ตัวชี้วัด
ผลการด�ำเนินงาน
อุปสรรค
แผน ผล
รองอธิการบดี
3.พัฒนาผู้เรียนให้เป็น *3. ร้อยละของผู้รับ 90 95.4 - ผู้ได้รับประเมินทั้งหมด จ�ำนวน 2,564 คน
- พึงพอใจจ�ำนวน 2,446 คน
(นายเฉลิมศักดิ์)
ไปตามคุณลักษณะที่ บริการ ที่มีความพึง
- ไม่พึงพอใจจ�ำนวน 58 คน
พึงประสงค์
พอใจ ในระดับมาก
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.40 .
รองอธิการบดี
95 96.13 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่วางแผนจ�ำนวน 155 กิจกรรม
*4.ร้อยละของ
- ด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จ�ำนวน 149 กิจกรรม
(นายเฉลิมศักดิ)์
กิจกรรม/ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 96.13 .
ที่พัฒนาผู้เรียน
โครงการ/กิจกรรมที่จัดเช่น
ให้เป็นไปตาม
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะที่
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พึงประสงค์
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาออกแบบ คณะ
- โครงการชมรมภาพพิมพ์อาสาสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาการ
วิชาชีพศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทางทัศนศิลป์
- โครงการชมรมศิลปะและนันทนาการ
- โครงการชมรมศิลปะสู่ท้องถิ่น
- โครงการชมรมตามรอยศิลปไทย
- อบรมคุณธรมม จริยธรรม
- การต่อต้านยาเสพติด
รองอธิการบดี
4. พัฒนาด้านภาษา 5.ร้อยละของผู้เรียน 100 100 - จ�ำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งหมด 3,115 คน
(ผศ. ยุพา)
ต่างประเทศและใเทค ที่ได้รับการพัฒนา
จ�
ำ
นวนผู
เ
้
รี
ย
นที
ผ
่
า
่
นเกณฑ์
3,115
คน
โนโลยีสารสนเทศ
และใช้ภาษาต่าง
- คิดเป็นร้อยละ 100.
ประเทศได้และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษา
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
ตัวชี้วัด

6. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี ได้และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสถาน
ศึกษา
7. จ�ำนวนผลงานที่ได้รับ
5. ส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษาเข้า รางวัลการแข่งขันทาง
แข่งขันทางด้านศิลป ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
วัฒนธรรมในระดับ ระดับชาติ/นานาชาติ
ชาติ/นานาชาติ

กลยุทธ์ / มาตรการ

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

27

- ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลการแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติ/นานาชาติ จ�ำนวน 27  รางวัล
อาทิเช่น - รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 3 การประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
- รางวัลที่ 1 และ 3 นริศรานุวัดติวงค์
- รางวัลมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
- รางวัลนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
- รางวัลทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- รางวัลทุนคุณครูทองดี สุจริตกุล
- รางวัลทุนมูลนิธิหลวงไพเราะเสียงซอ
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- รางวัลชนะเลิศ รายการ คนไทยขั้นเทพ
- รางวัลพุทธศาสนสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัม
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนอาสาพระราชด�ำริ

ทั้งหมด 3,115 คน
- จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ 3,115 คน
- คิดเป็นร้อยละ 100.

7

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ผลการด�ำเนินงาน

100 100 - จ�ำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
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2557
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แผน ผล
ตัวชี้วัด

6. ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 8. จ�ำนวนสื่อ/นวัตกรรม
ช่วยสอน เพื่อ
ที่ได้รับการพัฒนา
พัฒนาการเรียนการ
สอน

กลยุทธ์ / มาตรการ

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
15
20
- จ�ำนวนสื่อ/นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจ�ำนวน 20 เรื่อง ได้แก่
1. คู่มือการสอนวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
2. เทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยการท�ำงานเป็นทีม
3. การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
4. การหล่อพระพุทธรูปที่อ�ำเภออู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. การจัดท�ำผลงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เชิงงานวิจัย
6. คู่มือประกอบการสอนร�ำตรวจพล 18 มงกุฎ
7. ระบบสุริยะ ดวงดาวในระบบสุริยะ
8. ใบงาน บัตรเกมรวมพลังความคิดในการให้ความรู้เรื่องอาหาร
และโภชนาการเมนูอาหารส�ำหรับ 1 สัปดาห์ บัตรภาพวัสดุ
ท้องถิ่น ธงโภชนาอาหาร
9. แผนผังความคิดในการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ โดยการใช้
กระบวนการท�ำงานPDCA เช่นการตอนกิ่งไม้
10. Power Point วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
11. หนังสือประกอบการเรียน Recent Northern Thai Music
and Dance in Brief
12. เพลงเถา
13. ร�ำเพลง หน้าพาทย์ตระนิมิตร
14. สังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา)
15. คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
16. ชุดฝึกหัดการเป่าปี่ในเบื้องต้น รายวิชาปี่พาทย์ 3 (ปี่ใน)
17. ชุดการสอนขับร้องเพลงไทย รายวิชาคีตศิลป์ไทย 1
18. วีดิทัศน์ประกอบการสอนรายวิชาเครื่องสายไทย 2
19. เทคนิคการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
20. แบบวัดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ผลการด�ำเนินงาน

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค
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เป้าหมาย
2557
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แผน ผล

10. จ�ำนวนมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ทุกระดับ
ที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง

9. จ�ำนวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มี
การด�ำเนินงานเกิดผล
สัมฤทธิ์และเกิดผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม

7. น�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน
ให้เป็นรูปธรรม

8. ปรับปรุง
มาตรฐานวิชาชีพ
ของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ทุก
ระดับ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ / มาตรการ

4

-

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
7
12
- กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ กี ารด�ำเนิน
งานเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม จ�ำนวน 12
กิจกรรม/โครงการ ได้แก่
- โครงการพลังท�ำดีน้อมจิตเฉลิม พระเกียรติองค์ราชันย์ 5 ธันวา
มหาราช
- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอด สารพิษ
- โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นมือ อาชีพด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการน�ำความรู้เสริมสร้างอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ

ผลการด�ำเนินงาน

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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5. จ�ำนวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์

2. งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านศิลป
วัฒนธรรม มีคุณค่า
เป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ

6. จ�ำนวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือได้
รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

9. พัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับการ ท�ำงาน
วิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม

-

11

11. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับความรู้และทักษะ
เพื่อสามารถท�ำงานเกี่ยว
กับการท�ำงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

15

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ / มาตรการ

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
50 52

80

-

80

-

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มี
จ�ำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์ ทัง้ หมดจ�ำนวน 52 เรือ่ ง โดยแบ่งเป็น
- งานวิจัย 40 เรื่อง
- งานสร้างสรรค์ 12 เรื่อง
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มี
จ�ำนวนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ได้รบั
การตีพมิ พ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
จ�ำนวนทั้งหมด 15 เรื่อง
- งานที่เผยแพร่ในระดับชาติจ�ำนวน 5 เรื่อง
- งานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติจ�ำนวน 10
เรื่อง
- สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการจัดโครงการส่งเสริม
สนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
เพื่ อ ให้ ค รู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาของสถาบันฯ ได้รับความรู้และทักษะ
เพื่อให้สามารถท�ำงานเกี่ยวกับงานวิจัย งาน
สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ ด� ำ เนิ น การ
จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพด้านการสร้างงานวิจัยทางการศึกษา
และงานสร้างสรรทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ผลการด�ำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์)

ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
ตัวชี้วัด

12. จ�ำนวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม จากนักวิจัย
รุ่นใหม่
13.จ�ำนวนงานวิจัย/
10. ส่งเสริมให้มี
การประดิษฐ์คิดค้น งานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัลในเวที
นวัตกรรมการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปนาฏศิลป์ 14. จ�ำนวนครั้งที่จัด
ดุริยางคศิลป์  และ ประชุม วิชาการระดับ
ทัศนศิลป์ ตาม
ชาติ หรือนานาชาติ
แนวทางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 15.จ�ำนวนผลงานที่ได้รับ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม น�ำ
ไปต่อยอดหรือพัฒนา

กลยุทธ์ / มาตรการ

9

1

1
2

15

3

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
19
24
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรของสถาบันฯ ขอรับทุนในการในการจัดท�ำงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งมีนักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับทุน
ทั้งหมด 24 คน
- มีงานวิจยั /งานสร้างสรรค์นวัตกรรม ทีไ่ ด้รบั รางวัลในเวที ระดับ
ชาติและนานาชาติ จ�ำนวน 15 เรื่อง
- งานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติจ�ำนวน 5 เรื่อง
- งานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติจ�ำนวน 10 เรื่อง
- โครงการสัมมนาและน�ำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ผลงานที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม น�ำไปต่อยอดหรือพัฒนา
ทั้งหมดจ�ำนวน 9 เรื่อง ได้แก่
- น�ำผลงานระบ�ำปัทมชาติมาต่อยอด และพัฒนา เพือ่ น�ำมาบรรจุ
ในหลักสูตรสถานศึกษา และบรรจุไว้ในเนือ้ หาการบริการวิชาการ
แก่โรงเรียนเครือข่าย
- น�ำผลงานการศึกษาร�ำวงโบราณของหมู่บ้านตะปอนใหญ่ มา
ต่อยอดและพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- งานวิจยั เรือ่ งการใช้วสั ดุนอกประเพณีนยิ มในการเขียนสีนำ 
�้ น�ำ
ไปบริการวิชาการชุมชน
- ชุดการแสดงเสน่ห์มนตราลีลาป๊ะโทน
- ชุดการแสดงชุดหัตถศิลป์ถิ่นบูรพา
- การจัดท�ำสือ่ บริการทางวิชาการออนไลน์ โดยการ download
ทางเว็บไซต์
- ชุดการแสดงระบ�ำปัทมชาติ
- ชุดการแสดงระบ�ำแววพัชนี

ผลการด�ำเนินงาน

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์)

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
ตัวชี้วัด
16. จ�ำนวนนักวิจัยที่ได้
รับทุนวิจัยงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก

17.จ�ำนวนองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์  นวัตกรรมที่
ได้รับการจัดการ อย่าง
เป็นระบบ

กลยุทธ์ / มาตรการ

11. จัดหาทุน
สนับสนุนในการ
ด�ำเนินการท�ำวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรมภายนอก

12. จัดท�ำแผนการ
จัดการ องค์ความรู้
และด�ำเนินการ ตาม
แผนและติดตาม
ประเมินผล

20

79

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
10
5
- นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก จ�ำนวน  5 เรื่อง ได้แก่ 1การพัฒนาเนื้อกาวอัดส�ำหรับ
งานสกรีน (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
2. การพัฒนาหมึกพิมพ์ Plastisolในการอบอุณหภูมิต�่ำ
3. หมึกพิมพ์เชือ่ น�ำ้ ส�ำหรับงานสกรีน (วิจยั ร่วม) คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4.การเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมศิลปินไทย รุ่นที่ 5 โดยกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
5. งานสร้างสรรค์บุคลากรในของคณะศิลปวิจิตรชุดศิลปกรรม
แลกเปลี่ยนไทย-เวียดนาม
- สถาบันฯได้ด�ำเนินการจัดท�ำองค์ความรู้  ด้านงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
ทั้งหมดจ�ำนวน 79 เรื่อง

ผลการด�ำเนินงาน

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์)

ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค

127

5.เป็นสถาบันรองรับ
มาตรฐานวิชาชีพ ด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์และ
ทัศนศิลป์

7. ร้อยละของผู้รับบริการ
สามารถน�ำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ได้

3.มีบริการทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่
หลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับ
บริการ อย่างแท้จริง
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลป
วัฒนธรรมที่ เป็นที่ยอมรับ
ของท้องถิ่น

9.จ�ำนวนมาตรฐาน
วิชาชีพที่ได้ด�ำเนินการ จัด
ท�ำส�ำเร็จ

8. จ�ำนวนครั้งของการ มี
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ที่มี
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

1

-

-

-

-

-

150

163

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์ /
2557
มาตรการ
แผน ผล
85 94.83
-

-

-

-

-

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
ผลการด�ำเนินงาน

- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
อาทิเช่น
ศูนย์การจัดเก็บข้อมูลด้านนาฏศิลป์ดนตรี
โครงการเปิดบ้านวันวิชาการ
แหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม และแหล่งเรียนรู้เวียงท่ากาน
นิทรรศการนาฏดุริยางคศิลป์งานวันวิชาการ
โครงการเสนอ ผลงานชมรม การอบรมศิลปะส�ำหรับบุคล
ภายนอกการเยี่ยมชม จากสถานศึกษาอื่นๆ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภายในและ
ภายนอกสถานที่
โครงการศิลปะเพื่อเด็กพิการและด้อยโอกาส
โครงการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ม นธรรม และการบริ ก าร
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
- อยู่ในช่วงระหว่างการด�ำเนินการ

- ผูร้ บั บริการสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 94.83.

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม

รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
อุปสรรค

128

เป้า ตัวชี้วัด
ประสงค์

เป้าหมาย
2557
แผน ผล

54

25

18

16.จัดท�ำบริการ 21. จ�ำนวนกิจกรรม
ที่สามารถสร้างราย
วิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ ได้ให้กับสถาบันฯ
สร้างรายได้ ให้กับ
สถาบันฯ

15. สร้างระบบ
เครือข่ายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในและต่าง
ประเทศ

36

85

20. จ�ำนวนเครือ
ข่าย ทางด้านศิลป
วัฒนธรรม ของ
สถาบันฯ

14. มีการประเมิน 19. ร้อยละของ
ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ
การบริการวิชาการ
ผู้รับบริการ

ผลการด�ำเนินงาน

สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัด ได้มีเครือข่ายทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วม
ท�ำงานกับสถานศึกษา หน่วยงาน ราชการ เอกชน ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศในกลุม่ อาเซียน ส�ำนักศิลปากร คณะโขนศาลา
เฉลิมกรุง โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตามจังหวัด
ของสถานศึกษาในสังกัด  เทศบาลต่าง ๆ หน่วยงานระดับจังหวัด ส�ำนักการ
สังคีต ฯลฯ เป็นต้น
สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมและโครงการที่เป็นบริการ
วิชาการที่สามารถสร้างรายได้จ�ำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ -กิจกรรม
หารายได้ นาฏศิลป์ดนตรีป้องกันยาเสพติด (3แห่ง)
- โครงการอบรมครูนาฏศิลป์เครือข่าย  - กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์-ดนตรี และ
ทัศนศิลป์ภาคฤดูร้อน (18 แห่ง) - การอบรมครูทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การบริการความรู้ออนไลน์ - โครงการสัปดาห์
วิชาการ - โครงการบริการทางวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ดนตรี สู่แหล่งเรียนรู้
เวียงกุมกาม

- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มีการบริการ วิชาการด้านศิลป
วัฒนธรรมซึ่งเป็นการบริการ วิชาการให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อ
ก่อให้เกิดเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
และก่อให้เกิดความเข้มแข็งความภาคมิภใู จ แก่ชมุ ชนและผูร้ บั บริการ ตัวอย่าง
เช่น จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์สชู่ มุ ชน ท�ำให้ผรู้ บั บริการสามารถน�ำความรู้
ทีไ่ ด้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้และทักษะนาฏศิลป์-ดนตรี แก่ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กับสถานศึกษาและชุมชนได้ โครงการ
บริการวิชาการนาฏศิลป์ดนตรีสู่แหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม เป็นต้น
95.44 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการ ของสถาบันฯ
คิดเป็นร้อยละ 95.44.

เป้าหมาย
2557
ตัวชี้วัด
แผน ผล
49
13. จัดกิจกรรม 18. จ�ำนวนกิจกรรม   36
โครงการที่บริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ ด้านศิลป
ด้านศิลป
วัฒนธรรมแก่สังคม
วัฒนธรรมแก่
สังคม ตามความ ตามความต้องการ
ต้องการของชุมชน ของชุมชน ที่ด�ำเนิน
การได้ผลส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ /
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)
รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

1. บุคลากร รองอธิการบดี
มีจ�ำนวน
(นางนิภา)
น้อย
รองอธิการบดี
2. ยังส�ำรวจ (ผศ. ยุพา)
กิจกรรม
ที่ชุมชน
ต้องการได้
ไม่ทั่วถึง

ปัญหา/
อุปสรรค

129

6.เป็นแหล่งวิทยบริการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
สามารถให้บริการองค์
ความรู้ สู่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

11.จ�ำนวนเครือข่าย
ความรู้ ด้านศิลป
วัฒนธรรมเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
สร้างคุณค่ากับสังคม

15

27

-

เป้าหมาย
กลยุทธ์ /
2557
ตัวชี้วัด
มาตรการ
แผน ผล
10.จ�ำนวนครั้งของการ 350 1,079
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในเวทีต่างๆที่สามารถ
สร้างคุณค่าให้กับชุมชน
สังคม

-

-

ตัวชี้วัด

-

-

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ และ หน่วยงาน
ในสังกัดได้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเวทีต่างๆ เพื่อ
แสดงความสารถของนักเรียน นักศึกษา ของสถาบันฯ และ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจต่อชุมชนและสังคม
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์-ดนตรีไทย การแสดง
โขน ละคร ของสถาบันฯและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ
แสดงนิทรรศการศิลปกรรม-ศิลปะต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ และหน่วยงานใน
สังกัดได้มีการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างคุณค่าให้กับสังคมจ�ำนวน 27
เครือข่าย ตัวอย่างเช่น - การสร้างเครือข่ายของ วนศ.อ่างทอง
กับหมู่บ้านท�ำกลองเอกราช เพื่อร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเครือข่ายเกีย่ วกับการท�ำ
กลอง -กิจกรรมผสานรากผสานเราของวนศ.นครศรีธรรมราช
ได้ร่วมมือสร้างเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง (หนัง
สุชาติ ทรัพย์สิน) เพื่อร่วมเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ทางภาคใต้ ชุมชนนครชัยศรีในการรวบรวมความรู้ และ
ภูมิปัญญา เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา ชุมชนเวียงกุมกาม
อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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เป้า ตัวชี้วัด
ประสงค์

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
22.จ�ำนวนครั้ง
ของการ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่
เวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

17.ส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่ ศิลป
วัฒนธรรมเพื่อ
สร้างชื่อเสียงให้
กับสถาบันฯ

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
35
98
- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มกี ารเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสูเ่ วทีระดับ
ชาติจ�ำนวนทั้งสิ้น 98 ครั้ง ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ณ จังหวัดสุโขทัย งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ มหาราช ณ จังหวัดลพบุรี การเข้าร่วมในการแสดงโขน
พระราชทาน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ
ระหว่างประเทศ ผลงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่ในสูจบิ ตั รนิทรรศการ ไทย-ญีป่ นุ่
พิธีเปิดกีฬาซีเกม ครั้งที่ 27 สาธารรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ฯลฯ เป็นต้น
- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มกี ารเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมเพือ่ เทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ได้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าว จ�ำนวน 67
ครั้ง ตัวอย่างเช่น การจัดงานเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติของทุกหน่วย
งานในสังกัด กิจกรรมรัฐพิธี เช่น การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต้อนรับคณะ
ฑูตานุฑูต จากประเทศต่างๆ  เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน

67
23.จ�ำนวนครั้งของ 60
การเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมเพื่อ
เทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาติ รวมทั้งงาน
พระราชพิธีและ
รัฐพิธี
24.จ�ำนวนครั้งของ 350 1,079 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มีการเผย
แพร่ศลิ ปวัฒนธรรมในเวทีตา่ งๆ เพือ่ แสดงความสารถของนักเรียน  นักศึกษา
การ เผยแพร่ศิลป
ของสถาบันฯ และก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความภาคภูมิใจต่อชุมชนและ
วัฒนธรรม
สังคม ตัวอย่างเช่น  กิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์-ดนตรีไทย ของสถาบันฯ และ
สู่สาธารณชน
หน่วยงานในสังกัดทัว่ ประเทศแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรม-ศิลปะต่างๆ ทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น
25.ร้อยละของผู้รับ 95 95.94 - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.94
บริการ ที่มีความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ /
มาตรการ

ปัญหา/
อุปสรรค

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

ผู้รับผิดชอบ

131

เป้า
ประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
26.จ�ำนวนองค์
ความรู้ ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ที่
จัดเก็บสร้างคุณค่า
ให้กับสังคม

18.พัฒนา
แหล่งวิทย
บริการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

27.จ�ำนวนวารสาร
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับ ชาติของ
สถาบันฯ
28.จ�ำนวนหน่วย
งานที่มีการ น�ำองค์
ความรู้ทางศิลป
และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น มาบูรณาการ
พันธกิจต่างๆ  ของ
สถาบันฯ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ /
มาตรการ

2

18

4

18

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
50
29
ปัญหา/อุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มีการจัดท�ำองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทีจ่ ดั เก็บสร้างคุณค่าให้กบั สังคมประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ทั้งหมด จ�ำนวน 29 องค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น ศีรษะ
โขนพร้อมรูปภาพประกอบการบรรยาย ฟ้อนผีตาโขน การแสดง
พุทธบูชาพระธาตุยาคู ฟ้อนพุทธบูชามาลัยข้าวตอก การจัดการเรียน
การสอนด้านศิลปะ การรวบรวมความรู้ และภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านของ
ชุมชนนครชัยศรีเกีย่ วกับเครือ่ งเคลือบดินเผา การเผยแพร่องค์ความ
รู้และนิทรรศการศิลปกรรมของ อ.วิโชค มุกดามณี และ อ.ช่วง มูล
พินิจ ภูมิปัญญาลิเกโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทย ผ้าทอ  อ�ำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กระบวนการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น
- วารสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
- วารสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(วันที่ 11 ก.ค. 56) ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

องค์ความรู้ด้านศิลป
รองอธิการบดี
วัฒนธรรมที่สร้าง คุณค่าให้
(นางนิภา)
กับสังคม เป็นการจัดเก็บ
องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหน่วย
งานในสังกัดหลาย
แห่งประสบปัญหาในการ
ค้นหาตัวบุคคลที่เป็นแหล่ง
ความรู้ที่มีความเชียวชาญ
เฉพาะด้าน
เนือ่ งจากมีเกณฑ์ ในการจัดท�ำ  รองอธิการบดี
หลายขั้นตอน และสถาบันฯ (นางนิภา)
ยังขาดจ�ำนวนบุคลากรที่รับ
ผิดชอบงานโดยตรง
- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มีการจัดน�ำองค์ความรู้ทาง
รองอธิการบดี
ศิลปะและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาบูรณาการพันธกิจต่างๆ ของสถาบันฯ  
(นางนิภา)
มีจ�ำนวนหน่วยงานที่มีการน�ำองค์ความรู้ทางศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ มาบูรณาการพันธกิจต่างๆ ของสถาบันฯ จ�ำนวน 9 หน่วยงาน
ได้แก่ วนศ.อ่างทอง วนศ.ลพบุรี วนศ.ร้อยเอ็ด วนศ.นครศรีธรรมราช
วนศ.เชียงใหม่ วนศ.จันทบุรี วนศ.พัทลุง วนศ. วชศ.  ตัวอย่างเช่น
วนศ. ได้น�ำองค์ความรู้เรื่องระบ�ำมณีสุวรรณ ทิพสิตา มาบูรณาการ
กับพันธกิจการจัดการเรียนการสอนฯของสถาบันฯ  
- การน�ำองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมมา
บูรณาการกับพันธกิจการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ของสถาบันฯ เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน
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เป้า ตัวชี้วัด
ประสงค์

เป้าหมาย
2557
แผน ผล

19.สร้างเครือข่ายทาง ด้านศิลป
วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และช่างศิลป์กับองค์กร ศิลป
วัฒนธรรมของต่างชาติ ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ / มาตรการ

เป้าหมาย
2557
ตัวชี้วัด
แผน ผล
19
29.จ�ำนวนเครือข่าย 5
ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
ประเทศที่มีกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได้ด�ำเนินการสร้าง
เครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนจ�ำนวน 19 เครือข่าย ได้แก่จนี กัมพูชา อิน
โดนีเชีย ลาว มาเลเซีย บูรไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร
(หนึ่งประเทศอาจมีมากกว่าหนึ่งเครือข่าย) ตัวอย่างเช่น
การเผยแพร่ศิลปกรรมของอาจารย์และศิลปินของไทยใน
ประเทศลาว อินโดนีเชีย จีน การแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรี
ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา ลาว เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

ผู้รับผิดชอบ
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7. มีระบบการบริหาร
จัดการ องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

13.จ�ำนวนหน่วยงาน
ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
และบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพที่สร้าง
ประโยชน์ และความ
พึงพอใจให้กับบุคลากร
และผู้มีส่วนได้เสีย

12.ร้อยละความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

19

19

-

-

-

-

เป้าหมาย
เป้าหมาย
กลยุ
ท
ธ์
/
2557
2557
มาตรการ ตัวชี้วัด
แผน ผล
แผน ผล
80 88.46
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

- ตัวชีว้ ดั ของเป้าประสงค์ ทัง้ หมด 13 ตัวชีว้ ดั บรรลุเป้าหมาย 12
ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ ทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 34 ตัว
ชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด
   - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ และ หน่วยงานใน
สังกัดได้มกี ารประเมินทีมผูบ้ ริหารทุกชุด ได้แก่ อธิการบดี คณบดี
ผอ.วิทยาลัย โดยดูจากเกณฑ์คุณภาพภายในและประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งหน่วยงานที่มีการประเมินทีม
ผู้บริหาร ได้แก่
1 ส�ำนักงานอธิการบดี      2 คณะศิลปศึกษา
3 คณะศิลปนาฎดุริยางค์   4 คณะศิลปวิจิตร
5 วิทยาลัยนาฏศิลป         6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
9 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
10 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
11 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
12 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   
13 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบบุรี
14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   
15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
17 วิทยาลัยช่างศิลป
18 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
19 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ผลการด�ำเนินงาน

รองอธิการบดี
ทุกท่าน

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์)

ปัญหา/
อุปสรรค ผู้รับผิดชอบ
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เป้า ตัวชี้วัด
ประสงค์

เป้าหมาย
2557
แผน ผล

เป้าหมาย
2557
กลยุทธ์ / มาตรการ
ตัวชี้วัด
ผลการด�ำเนินงาน
แผน ผล
70 77.63 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ และ
20.ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงาน 30. ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด ได้น�ำระบบ PDCA ไปใช้ใน
น�ำระบบ PDCA ไปใช้กับทุก กระบวนการ ที่น�ำ
การบริหารจัดการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
กระบวนการในหน่วยงาน ระบบ PDCA ไปใช้
1. การวางแผนในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. น�ำปฏิบัติตามแผนที่ได้ก�ำหนด
3. การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานตาม
แผนที่ก�ำหนด
4. การน�ำผลประเมินมาทบทวนและปรับปรุง
แก้ไข
100 100 - สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัดได้มีการ
31.ร้อยละของครู
21.พัฒนาศักยภาพครู
พัฒนาศักยภาพให้แก่ ครู อาจารย์ และ
อาจารย์ ที่ได้รับอบรม
อาจารย์ และบุคลากร
บุคลากรทาง การศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้
การพัฒนา
ทางการศึกษา
32.ร้อยละของบุคลากร 100 100 ด้านการเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน ด้าน
เทคนิคการสอน
ทางการศึกษาที่ได้รับ
ด้านการวิจัย ด้านการจัดท�ำองค์ความรู้
การอบรมพัฒนา
85 90.37 ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการส่งเสริม
33.ร้อยละความ
สนับสนุน
พึงพอใจ ของบุคลากร
ทุนในการศึกษาต่อ การส่งเสริมการท�ำผลงาน
ในการ ปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนขั้นวิทยฐานะ
ภายในหน่วยงาน
22.จัดตั้งวิทยาเขตของ
34.จ�ำนวนวิทยาเขตที่
2
สถาบันฯ
จัดตั้ง
23.จัดอบรมบุคลากรด้าน 35.ร้อยละของบุคลากร 40 44.32 - มีการด�ำเนินการจัดอบรมพัฒนาด้านภาษา
ต่างประเทศ (การจัดอบรมภาษาอังกฤษ) ให้
ภาษาต่างประเทศ
ที่ได้รับการอบรม
กับบุคลากรของสถาบันฯ  คิดเป็นร้อยละ
พัฒนาด้านภาษาต่าง
44.32
ประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

บางหน่วยงานยังไม่มีการ
ด�ำเนินการจัดอบรม
บุคลากรด้านภาษาต่าง
ประเทศ ให้แก่บุคลากร

รองอธิการบดี
ทุกท่าน
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

- สถาบันฯ ยังไม่สามารถ รองอธิการบดี
น�ำระบบ PDCA ไปใช้กับ (น.ส.อุษาภรณ์)
ทุกกระบวนการได้ เนื่อง
จากบุคลากรยังขาดความ
เข้าใจในการท�ำงานตาม
ระบบ PDCA และสถาบันฯ
ยังขาดบุคลากรในการ
ท�ำงานตามระบบ PDCA
ครบทุกกระบวนการ
รองอธิการบดี
(นายดิษฐ์)

ปัญหา/อุปสรรค

135

เป้า
ประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
ตัวชี้วัด
36.จ�ำนวนช่อง
ทางที่ด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย

37.จ�ำนวนระบบฐาน
ข้อมูล สารสนเทศ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่มีการน�ำมาใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ / มาตรการ

24.เพิ่มช่องทางด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
โดยใช้โอกาสจากการเผย
แพร่ ศิลปวัฒนธรรม

25. พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร

5

8

เป้าหมาย
2557
แผน ผล
6
6
สถาบัน ฯ มีจ�ำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- เอกสารแผ่นพับ
- webside
- วิทยุชุมชน
- social network
- วารสาร
- มีการน�ำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ จ�ำนวน
8 ระบบ ได้แก่
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์
- ระบบทะเบียนและประมวลผล
- ระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
- ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ
- ระบบจองตั๋วการแสดงออนไลน์
- ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์รักษ์ศิลป์
- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
- ระบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์

ผลการด�ำเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

รองอธิการบดี
(นายดิษฐ์)

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

ผู้รับผิดชอบ
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เป้า ตัวชี้วัด
ประสงค์

เป้าหมาย
2557
แผน ผล

27.บริหารจัดการเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

26. มีการด�ำเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ / มาตรการ

39.จ�ำนวนกิจกรรม
โครงการ ที่ตอบสนอง
การบริหาร จัดการเชิง
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
และมีผลเป็นรูปธรรม

5

17

เป้าหมาย
2557
ตัวชี้วัด
แผน ผล
19
38. จ�ำนวนหน่วยงานที่ 19
ด�ำเนินการด้านบริหาร
ความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
- หน่วยงานในสังกัด ได้ด�ำเนินการจัดท�ำด้านการบริหาร ความ
เสี่ยงครบทุกขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงโดยมีขั้นตอน  ดังนี้
- ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถานศึกษา
   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัด
ล�ำดับความเสี่ยง
   4. มีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และด�ำเนินการตามแผน
   5. มีการติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน  
และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
   6. มีการน�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาไปวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีต่อไป
- สถาบันฯ และหน่วยงานในสังกัด มีการบริหาร จัดการเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถสร้าง รายได้ให้กับสถาบันฯ
และหน่วยงานในสังกัดซึ่งมี โครงการ กิจกรรม เช่น โครงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
โครงการศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ช่างศิลปเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนา  ผู้เรียน (ชมรม) ซึ่งมีการน�ำผลผลิต/สิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษา ได้ท�ำขึ้นมาสร้างรายได้และเป็นการ
ฝึกฝนให้ นักเรียน นักศึกษา มีรายได้เสริม โครงการอบรม ด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แก่บุคคลและหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  โครงการนิทรรศการทัศน
ศิลป์สร้างสรรค์  โครงการบริการทางวิชาการ ด้านนาฏศิลป์
ดนตรีสู่แหล่งเรียนรู้เวียงกุมกาม การบริหารจัดการ เชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

รองอธิการบดี
ทุกท่าน

รองอธิการบดี
(น.ส.อุษาภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)
พักงานระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2
3

4
5
6
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)
2557
112,706,825.42
6,776,337.48
6,974,009.21
864,660.70
127,321,832.81
1,207,734,983.82
9,208,265.82
1,216,943,249.64
1,344,265,082.45
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หนี้สิน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ก�ำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

18

17,195,815.56
17,107,123.10
1,299,777.12
4,269,153.46
39,871,869.24

4
5

283,661.00
283,661.00
40,155,530.24
1,304,109,552.21

6
7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

140

(หน่วย:บาท)
2557

1,148,730.12
1,302,960,822.09
1,304,109,552.21
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รายได้อื่น
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

หมายเหตุ
11

(หน่วย:บาท)
2557
1,034,764,288.53
1,034,764,288.53
48,960,105.24
155,450.00
15,808,497.72
64,924,052.96
1,099,688,341.49

12

13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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  597,046,088.85
71,574,767.24
10,513,511.58
16,901,536.31
226,378,812.13
31,532,711.35
109,206,585.31
30,426,513.01
73,515.46  
1,093,654,041.24
6,034,300.25
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย:บาท)
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
ปรับปรุงผลสะสมในงวด
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

1,297,000,362.43
(37,513.59)
5,997,973.25

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

1,302,960,822.09
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามเกณฑ์คงค้าง ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและแสดงรายการ
ในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ ก.ค.0410.2/ว 180 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2549,หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค.0423.3/ว210 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค.0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
1.2. หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงรายงานภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับกรม ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล
ภายใต้อำ� นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย ไม่วา่ รายการดังกล่าว จะเป็นรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณ หรือเงิน
นอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่
ภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
1.5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย:บาท)
2557
หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุที่ 3 - เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจ�ำ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนอื่น
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
หมายเหตุที่ 4 - เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนอื่น
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หมายเหตุที่ 5 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ)
144

51,887.26
29,596,146.09
83,058,792.07
112,706,825.42
1,253,208,192.04
226,943,235.82
1,026,264,956.22
322,566,772.12
168,511,994.52
154,054,777.60
27,415,250.00
1,207,734,983.82
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(หน่วย:บาท)
2557
หมายเหตุที่ 6 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(สุทธิ)
หมายเหตุที่ 7 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุที่ 8 - เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เงินทดรองเพื่อโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
เงินทดรองอื่น
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
หมายเหตุที่ 9 - เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท
เงินกู้โดยการออกตราสาร
รวมเงินเงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท
หมายเหตุที่ 10 - เงินกู้ระยะยาว
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท
เงินกู้โดยการออกตราสาร
เงินกู้อื่น
รวมเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท
เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รวมเงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รวมเงินกู้ระยะยาว
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12,968,800.99
(3,760,535.17)
9,208,265.82
9,208,265.82
-
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(หน่วย:บาท)
2557
หมายเหตุที่ 11 - รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รายได้เงินกู้จากรัฐบาล
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณ
หมายเหตุที่ 12 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินเดือนพนักงานราชการ
ค่าจ้าง
เงินรางวัลประจ�ำปี
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุที่ 13 - ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษา
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย

517,362,852.52
53,856,521.00
177,153,768.58
113,005,734.78
134,593,768.52
42,436,608.25
(3,644,965.12)
1,034,764,288.53
  473,162,735.61
360,000.00
32,275,684.50
24,929,860.62
35,757,533.63
30,560,274.49
597,046,088.85
32,983,933.27
4,431,923.75
1,843,327.23
124,183,445.03
62,016,033.16
225,458,662.44
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(หน่วย:บาท)
2557
หมายเหตุที่ 14 - ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 15 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

24,847,802.84
4,311,878.03
2,373,030.48
31,532,711.35
59,340,506.25
49,866,079.06
109,206,585.31

หมายเหตุที่ 16 -รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลผลิตผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
งบบุคคลากร
478,685,500.00
464,770,933.67 13,914,566.33
งบด�ำเนินงาน
37,114,380.00
1,183,958.55 35,408,754.99
521,666.46
งบลงทุน
184,523,420.00 64,411,700.00 63,565,987.90 54,941,157.63 1,604,574.47
งบอุดหนุน
29,105,000.00
249,978.75 24,304,759.52 4,550,261.73
งบรายจ่ายอื่น
630,000.00
622,996.00
7,004.00
รวม 730,058,300.00
64,999,925.20 580,048,601.81 20,598,072.99
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รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลผลิต การวิจัยและ
การบริการสังคม
งบบุคคลากร
60,812,900.00
งบด�ำเนินงาน
7,359,200.00
70,769.60
งบลงทุน
งบอุดหนุน
4,230,400.00
150,000.00
งบรายจ่ายอื่น
11,625,900.00
230,730.99
รวม 84,028,400.00
451,500.59
แผนงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลผลิต สนับสนุน
การจัดการศึกษา
15 ปี เรียนฟรี
งบบุคคลากร
60,812,900.00
งบด�ำเนินงาน
7,359,200.00
70,769.60
งบลงทุน
งบอุดหนุน
4,230,400.00
150,000.00
งบรายจ่ายอื่น
11,625,900.00
230,730.99
รวม 84,028,400.00
451,500.59
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เบิกจ่าย

คงเหลือ

59,335,019.95
6,357,307.00
3,605,587.01
9,674,884.97
78,972,798.93

1,477,880.05
931,123.40
474,812.99
1,720,284.04
4,604,100.48

59,335,019.95
6,357,307.00
3,605,587.01
9,674,884.97
78,972,798.93

1,477,880.05
931,123.40
474,812.99
1,720,284.04
4,604,100.48
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รายการ
งบสุทธิ
การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
แผนงบประมาณ
เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเทียว
โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
งบบุคคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
30,000,000.00 4,000,000.00 8,282,251.50
รวม 30,000,000.00 4,000,000.00 8,282,251.50
แผนงบประมาณ
รองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนา
ความร่วมมือ
งบบุคคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
10,000,000.00
รวม 10,000,000.00
-
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เบิกจ่าย

คงเหลือ

16,222,663.93
16,222,663.93

1,495,084.57
1,495,084.57

9,251,759.82
9,251,759.82

748,240.18
748,240.18
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(หน่วย:บาท)
หมายเหตุที่ 18 - รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม
ภาษีอื่น
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

150

-

468,854.00
4,158,488.26
4,627,342.26
4,627,342.26
103,000.00
4,730,342.26
-
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1. จัดการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ระดับ
พื้นฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพชั้น
สูง ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

พันธกิจ

1.พัฒนาการ
จัดการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และ
ช่างศิลป์ ให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาเป็นผู้
ที่มีความรู้
ความสามารถ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

เป้าประสงค์
55

56

57

เป้าหมาย
58

59

ผู้รับ
ผิดชอบ

3.ร้อยละของ
ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับ
ปวช. และปวส.
ที่ได้งานท�ำตรง
ตามสาขาวิชา/
ประกอบอาชีพ
อิสระ/ศึกษา
ต่อภายในระยะ
เวลา 1 ปี

85

90
2. ร้อยละของ
ผู้ส�ำเร็จ การ
ศึกษาระดับพื้น
ฐาน ที่ศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ (ตรงตาม
สาขา)
90

95

95

95

98

98

98

98

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
1.ร้อยละผู้ส�ำเร็จ 100 100 100 100 100
อธิการบดี
การศึกษาเป็นผู้
(ผศ. ยุพา)
ที่มีความรู้ความ
สามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ

ตัวชี้วัด
ต้องท�ำเกณฑ์
มาตรฐานของ
วิชาชีพแต่ละ
ระดับข้อสอบ
มาตรฐาอุดม/
อาชีวะ

หมายเหตุ
55

56

57

เป้าหมาย
58

59

ผู้รับผิด
ชอบ

85

90

85
*3.ร้อยละ
ของผู้รับ
บริการที่
มีความพึง
พอใจในระดับ
มาก
85
*4.ร้อยละ
ของกิจกรรม/
โครงการที่
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

3.พัฒนา
ผู้เรียนให้
เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

90

2.ร้อยละของ 90
ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา
ภายในเวลาที่
ก�ำหนดตาม
หลักสูตร

90

90

95

90

95 100 100

90

90

- สถาบัน
รับผิดชอบ
- ให้วิทยาลัย
แต่ละแห่ง
ก�ำหนด
รายละเอียด

หมายเหตุ

รอง
อธิการบดี
(นาย
เฉลิมศักดิ์)

รอง
อธิการบดี
(นาย
เฉลิมศักดิ์)

ผู้รับผิด
ชอบนิยาม
กิจกรรม/
โครงการ
ที่พัฒนาผู้
เรียนเป็นไป
ตาม
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ
ก�ำหนด
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

รอง ในหลักสูตร
อธิการบดี ของแต่ละ
(ผศ. ยุพา) ระดับป้องกัน
เด็กออกกลาง
คัน/ไม่จบตาม
หลักสูตร

รอง
1.ร้อยละของ 100 100 100 100 100
อธิการบดี
หลักสูตร
(ผศ. ยุพา)
ทุกระดับที่ได้
รับการพัฒนา

ตัวชี้วัด

2.พัฒนาผู้
ส�ำเร็จการ
ศึกษาให้
ส�ำเร็จการ
ศึกษาตาม
เวลาที่ก�ำหนด
ตามหลักสูตร

1.พัฒนา
หลักสูตรทุก
ระดับตาม
มาตรฐาน
ระดับชาติ

กลยุทธ์ /
มาตรการ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ”
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พันธกิจ

ประเด็น
เป้า
ยุทธศาสตร์ ประสงค์
56
85

55

80
4.ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งาน
ท�ำตรงตามสาขา
วิชา/ ประกอบ
อาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัด
90

57

เป้าหมาย
95

58
98

59
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ผู้รับ
หมายเหตุ
ผิดชอบ
ตัวชี้วัด

10
6

1

10
5

2

9.จ�ำนวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
มีการด�ำเนินงานเกิด
ผลสัมฤทธิ์และเกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
10.จ�ำนวนมาตรฐาน
วิชาชีพด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์
ทุกระดับที่ได้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง

7.น�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นรูปธรรม
8.ปรับปรุงมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ทุกระดับ

6

5

7.จ�ำนวนผลงาน
ที่ได้รับรางวัลการ
แข่งขันทางด้านศิลป
วัฒนธรรมในระดับ
ชาติ/นานาชาติ

8.จ�ำนวนสื่อ/
6.ผลิตสื่อ/นวัตกรรม
ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการ นวัตกรรมที่ได้รับการ
พัฒนา
เรียนการสอน

5.ส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษา
เข้าแข่งขันทางด้านศิลป
วัฒนธรรมในระดับชาติ/
นานาชาติ

-

-

-

-

56

55

6.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาและ
ใช้เทคโนโลยีได้และ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษา

4.พัฒนาด้านภาษาต่าง 5.ร้อยละของผู้เรียนที่
ประเทศ และเทคโนโลยี ได้รบั การพัฒนาและ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
สารสนเทศ
ได้และผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษา

กลยุทธ์ / มาตรการ
58

59

4

7

15

7

-

8

18

8

-

9

18

9

100 100 100

100 100 100

57

เป้าหมาย

หมายเหตุ

รอง นับเป็นด้าน
อธิการบดี แบ่งตามระดับ
(ผศ. ยุพา พื้นฐาน อาชีวะ
(ปวช. ปวส.)
อุดมศึกษา

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา

รอง คณะ/วิทยาลัย
อธิการบดี อย่างน้อยแห่งละ
(ผศ. ยุพา) 1 เรื่อง

รอง นับรางวัลที่ 1-3
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง ก�ำหนดนโยบาย
อธิการบดี และท�ำเกณฑ์
(ผศ. ยุพา) มาตรฐาน

รอง รองวิชาการ
อธิการบดี ก�ำหนดนโยบาย
(ผศ. ยุพา) และท�ำเกณฑ์
มาตรฐาน

ผู้รับผิด
ชอบ
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2. สร้างงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่เป็น
องค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างมีคุณค่าแก่
สังคม

พันธกิจ

5.จ�ำนวน
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์

2.งาน
วิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ด้านศิลป
วัฒนธรรม  
มีคุณค่าเป็น
ที่ยอมรับ
ทั้งใน
และต่าง
ประเทศ

2. ส่งเสริม
สนับสนุน การ
สร้าง งานวิจัย
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
องค์ความ
รู้ด้านศิลป
วัฒนธรรม  
เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่าง
ประเทศ

6.จ�ำนวน
งานวิจัยงาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่
ได้รับการตี
พิมพ์ เผยแพร่
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
หรือได้รับการ
จดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

10

50

45

45

56

55

11

50

57

เป้าหมาย

12

50

58

13

50

59

หมายเหตุ

ผู้ช่วย
อธิการบดี

ผู้ช่วย - น�ำไปใช้
อธิการบดี ประโยชน์
ภายนอกและ
สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
งานสร้างสรรค์
- ติดตามผล
การใช้
ประโยชน์

ผู้รับ
ผิดชอบ
9.พัฒนา
บุคลากร
เกี่ยวกับ
การท�ำงาน
วิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

กลยุทธ์ /
มาตรการ

12.จ�ำนวน
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  
จากนักวิจัย
รุ่นใหม่

11.ร้อยละ
ของบุคลากร
ที่ได้รับความรู้
และทักษะ
เพื่อสามารถ
ท�ำงาน
เกี่ยวกับ
การท�ำงาน
วิจัย งาน
สร้างสรรค์
และ
นวัตกรรม
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

10

55
80

19

56
80

19

57
80

เป้าหมาย

19

58
80

19

59
80

หมายเหตุ

รอง
ขึ้นทะเบียน
อธิการบดี นักวิจัยรุ่นใหม่
(น.ส.อุษาภรณ์) ของสถาบันฯ
ในแต่ละปีแห่ง
ละ 1 เรื่อง *นับ
เฉพาะงานวิจัย
อาจารย์ นับคศ.
3 ด้วย แต่ต้อง
มีหลักเกณฑ์
ในการนับ ต้อง
เป็น 5 บท

รอง
นับทุกที่ รวม
อธิการบดี ทีห่ น่วยงานจัด
(น.ส.อุษาภรณ์) ด้วยตนเอง
และหน่วยงาน
จัดอบรมทุกคน

ผู้รับผิด
ชอบ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555 - 2559
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ”
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พันธกิจ

ประเด็น
เป้า
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ประสงค์

55

56

57

เป้าหมาย
58

ผู้รับ
หมายเหตุ
ผิ
ด
ชอบ
59

1
5

-

15.จ�ำนวนผลงานที่ได้รับ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม น�ำไป
ต่อยอดหรือพัฒนา
16.จ�ำนวนนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนวิจัยงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก
17.จ�ำนวนองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ได้
รับการจัดการอย่างเป็น
ระบบ

11.จัดหาทุนสนับสนุนใน
การด�ำเนินการท�ำวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
ภายนอก
12. จัดท�ำแผนการจัดการ
องค์ความรู้และด�ำเนินการ
ตามแผนและติดตาม
ประเมินผล

19

1

-

14.จ�ำนวนครั้งที่จัด
ประชุม วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ

19

2

-

13.จ�ำนวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ได้
รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ

10.ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลป
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

56

55

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ / มาตรการ

20

10

2

1

3

57

เป้าหมาย

22

15

3

1

4

58

24

20

4

1

5

59

หมายเหตุ

รอง
*ขั้นตอนตาม
อธิการบดี KM*แห่งละ 2
(น.ส.อุษาภรณ์) เรื่อง

(น.ส.อุษาภรณ์)

รอง
ก�ำหนดนโยบาย
อธิการบดี เชิงรุก

(น.ส.อุษาภรณ์)

รอง
อธิการบดี

รอง
สร้างความร่วม
อธิการบดี มือ ภายในและ
(น.ส.อุษาภรณ์) ต่างประเทศ

(น.ส.อุษาภรณ์)

รอง
อธิการบดี

ผู้รับผิด
ชอบ
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3. เป็น
ศูนย์กลาง
บริการ
วิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

พันธกิจ

3. ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนา การ
บริการทาง
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
แก่ชุมชนและ
สังคม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
56
80

55
80

85

57

เป้าหมาย
90

58
95

59
รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ผู้รับ
ผิดชอบ

150 150 150 150 150
รอง
8. จ�ำนวน
อธิการบดี
ครั้งของการ
(นางนิภา)
มีกิจกรรมใน
รอง
แหล่งเรียนรู้
อธิการบดี
ที่มีผู้รับบริการ
(ผศ. ยุพา)

7. ร้อยละของ
ผู้รับบริการ
สามารถน�ำ
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

3.มีบริการ
ทางวิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
ที่หลาก
หลายและ
ตอบสนอง
ความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง

4. มีแหล่ง
เรียนรู้
ด้านศิลป
วัฒนธรรมที่
เป็นที่
ยอมรับของ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

19.ร้อยละ
ของความพึง
พอใจ
ของการ
บริการ
วิชาการ

13.จัด
กิจกรรม
บริการ
วิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
แก่สังคมตาม
ความต้องการ
ของชุมชน

14.มีการ
ประเมินความ
พึงพอใจ
ของผู้รับ
บริการ

ต้องเป็นการบริการ
ทางวิชาการ ไม่ใช่
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดอาชีพใน
ชุมชน สร้างราย
ได้ เป็นต้นแบบเกิด
ความภูมิใจ/ความ
เข้มแข็งในชุมชน

- สัปดาห์วิชาการ
Open House,  
Homecoming
Day, โรงเรียนที่
สนใจ มาเยี่ยม
ชม, กิจกรรม ศิลป
วัฒนธรรมต่างๆ
- มองที่กิจกรรม
ที่มุ่งเน้นที่เยาวชน
ในท้องถิ่น
- ต้องท�ำสม�่ำเสมอ
นับเป็นกิจกรรม
วิทยาลัยแห่งละ 10
กิจกรรม คณะ 3
คณะ รวมกันได้ 20
กิจกรรม

18.จ�ำนวน
กิจกรรม
โครงการ
ที่บริการ
วิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
แก่สังคมตาม
ความต้องการ
ของชุมชน ที่
ด�ำเนินการได้
ผลส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย

กลยุทธ์ /
มาตรการ

หมายเหตุ
ตัวชี้วัด

80

55
18

80

56
36

85

57
36

เป้าหมาย

90

58
36

95

59
36

หมายเหตุ

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

การท�ำงานแบบ
มีเครือข่ายที่
ท�ำงาน ร่วม
กับหน่วยงาน
ภายนอก ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท�ำงานร่วมกัน
ไม่ใช่ ถูกจ้าง
ไปท�ำ

ก่อให้เกิดรายได้
รอง
อธิการบดี ทางเศรษฐกิจ
(นางนิภา) คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นชุมชนเข้ม
แข็งด้านศิลป
รอง
อธิการบดี วัฒนธรรมมาก
(ผศ. ยุพา) ขึ้นกิจกรรม
*โครงการ
ต้องตามความ
ต้องการและ
ส�ำเร็จตามเป้า
หมายที่ก�ำหนด

ผู้รับผิด
ชอบ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555 - 2559
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ”
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4. อนุรักษ์
พัฒนา
สืบสาน
และเผย
แพร่ศิลป
วัฒนธรรม

พันธกิจ

4. ส่งเสริม
สนับสนุน
การอนุรักษ์
พัฒนา
สืบสาน
และเผย
แพร่ศิลป
วัฒนธรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

300 330 350 380 400

90

24.จ�ำนวน
ครั้งของการ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
สู่สาธารณชน
25.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจ

95

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

50

95

60

95

70

95

80

มีหน่วยงาน/
รอง
อธิการบดี บุคคล ขอมา
(นางนิภา) หรือสถาบันฯ
ไปเผยแพร่
สามารถ นับ
ได้ระดับชาติ/
นานาชาติ เช่น
รอง
อธิการบดี จังหวัด ติดต่อ
(นางนิภา) ให้สถาบันฯ
จัดการแสดง  
โดยแยกเป็น 3
ประเด็นขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
30

45

23.จ�ำนวนครั้ง
ของการ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
เพื่อเทิดทูน
สถาบันหลัก
ของชาติ รวม
ทั้งงานพระราช
พิธีและรัฐพิธี

40

30

18

22.จ�ำนวนครั้ง
ของการ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
สู่เวทีระดับชาติ
และนานาชาติ

35

หมายเหตุ

เอาเฉพาะ
รอง
อธิการบดี บริการ วิชาการ
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

17.ส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงให้กับ
สถาบันฯ

18

นับการเผย
แพร่ของ
หน่วยงาน/
สถานศึกษา
ทั้งหมด

3

300 320 350 380 400
รอง
10.จ�ำนวน
อธิการบดี
ครั้งของการ
(นางนิภา)
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
ในเวทีต่างๆที่
สามารถ
สร้างคุณค่าให้
กับชุมชน สังคม
11.จ�ำนวนเครือ
ข่ายความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยง กับ
ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น สร้างคุณค่า
กับสังคม

2

18

59

6.เป็นแหล่งวิทย
บริการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
สามารถให้
บริการองค์ความ
รู้ สู่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1

18

58

18

57

ผู้รับผิด
ชอบ

18

56

55

เป้าหมาย

21.จ�ำนวน
กิจกรรมที่
สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
สถาบันฯ

59

ตัวชี้วัด

16.จัดท�ำ
บริการวิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรมที่
สร้างรายได้
ให้กับสถาบันฯ

58

กลยุทธ์ /
มาตรการ

หมายเหตุ
นับสะสม
นับเป็นด้าน
นาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์

-

-

57

ผู้รับ
ผิดชอบ
รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

56

55

เป้าหมาย

9.จ�ำนวน
มาตรฐาน
วิชาชีพที่ได้
ด�ำเนินการ
จัดท�ำส�ำเร็จ

ตัวชี้วัด

5.เป็นสถาบัน
รองรับ
มาตรฐานวิชาชีพ
ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์  
คีตศิลป์และทัศน
ศิลป์

เป้าประสงค์

159

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด
55

56

57

เป้าหมาย
58

59

ผู้รับ
ผิดชอบ
หมายเหตุ

19.สร้างเครือข่ายทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์
ดนตรี และช่าง
ศิลป์กับองค์กรศิลป
วัฒนธรรมของต่าง
ชาติในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

3

18

4

1

18
28.จ�ำนวนหน่วย
งานที่มีการน�ำองค์
ความรู้ทางศิลป และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการพันธกิจ
ต่างๆ ของสถาบันฯ
3

27.จ�ำนวนวารสาร
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติของ
สถาบันฯ

29.จ�ำนวนเครือข่าย
ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
ประเทศที่มีกับกลุ่ม
ประชาคม
อาเซียน

40

30

26.จ�ำนวนองค์
ความรู้ทางด้านศิลป
วัฒนธรรม
ที่จัดเก็บสร้างคุณค่า
ให้กับสังคม

18.พัฒนาแหล่งวิทย
บริการด้านศิลป
วัฒนธรรม

56

55

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ / มาตรการ

5

18

4

50

57

เป้าหมาย

6

18

5

60

58

7

18

5

70

59

หมายเหตุ

แลกเปลี่ยน
รอง
อธิการบดี นักศึกษา อาจารย์
(นางนิภา)

บูรณาการ 4 ด้าน
รอง
อธิการบดี ของพันธกิจ นับทุก
(นางนิภา) หน่วยงานทุกแห่ง
น�ำไปปฏิบัติ

นับหัวเรื่องวารสาร
รอง
อธิการบดี ต้องผ่านเกณฑ์ที่
(นางนิภา รองรับ
/PEER ปี56
ช่างศิลป์รวมกัน 1
เล่ม คณะรวมกัน 1
เล่ม สบศ 1 เล่ม

ไม่นับ KM ที่
รอง
อธิการบดี สถาบันด�ำเนินการ
(นางนิภา) รวบรวมองค์ความ
รู้ทั้งภายในและ
ภายนอกนับแบบ
สะสม

ผู้รับผิด
ชอบ

160

5. บริหาร
จัดการ
ตามหลัก
ธรรมา
ภิบาล

พันธกิจ

5. พัฒนา
การบริหาร
จัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

7.มีระบบ
การบริหาร
จัดการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
80

19

80

14.จ�ำนวนหน่วย 19
งาน ที่มีการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา
ภิบาล และ
บริหารจัดการ เชิง
คุณภาพที่สร้าง
ประโยชน์
และความพึงพอใจ
ให้กับ บุคลากร
และผู้มีส่วนได้เสีย

13.ร้อยละความ
ส�ำเร็จ
ของการด�ำเนิน
การ
ตามแผนกลยุทธ์

56

55

ตัวชี้วัด

19

80

57

เป้าหมาย

19

80

58

19

80

59

รอง
อธิการบดี
ทุกท่าน

(น.ส.อุษาภรณ์)

รอง
อธิการบดี

ผู้รับ
ผิดชอบ

- ประเมินทีม
บริหาร ทุกชุด
อธิการบดี คณบดี
ผอ.สถานศึกษา  
ผอ.ส�ำนักงาน/กอง
หน่วยงานต่างๆ  
โดยดูจากเกณฑ์
คุณภาพภายใน
- ประเมินความ
พึงพอใจจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

หมายเหตุ

33.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
งานภายใน
หน่วยงาน

85

85

85

85

85

รอง
อธิการบดี
(นายดิษฐ์)

รอง
อธิการบดี
(นายดิษฐ์)

(น.ส.อุษาภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

100 100 100 100 100
32.ร้อยละ
ของบุคลากร
ทางการศึกษา
ที่ได้รับ
การอบรม
พัฒนา

31.ร้อย
ละของครู
อาจารย์ที่ได้
รับอบรมการ
พัฒนา

21.พัฒนา
ศักยภาพ
ครู อาจารย์
และบุคลากร
ทางการศึกษา

80

59

รอง
อธิการบดี
(นายดิษฐ์)

30.ร้อย
ละของ
กระบวนการ
ที่น�ำระบบ
PDCA ไป
ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

70

58

100 100 100 100 100

60

50

57

รอง
อธิการบดี

56

55

เป้าหมาย
85

ตัวชี้วัด

20.ก�ำหนด
ให้ทุกหน่วย
งานน�ำระบบ
PDCA ไปใช้
กับทุก
กระบวนการ
ในหน่วยงาน

กลยุทธ์ /
มาตรการ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555 - 2559
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ”

161

พันธกิจ

ประเด็น
เป้า
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ประสงค์

55

56

57

เป้าหมาย
58

ผู้รับ
หมายเหตุ
59 ผิดชอบ

5

4

19

4

3

19
38.จ�ำนวนหน่วยงานที่
ด�ำเนินการด้านบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
3

26.มีการด�ำเนินการ
ด้านการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
27.บริหารจัดการเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

39.จ�ำนวนกิจกรรม
โครงการที่ตอบสนอง
การบริหารจัดการเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
มีผลเป็นรูปธรรม

37.จ�ำนวนระบบฐาน
25.พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
และการสื่อสาร
การน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ

36.จ�ำนวนช่องทาง
ที่ด�ำเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

4

24.เพิ่มช่องทางด�ำเนิน
การประชาสัมพันธ์ของ
สถาบันฯ โดยใช้โอกาส
จากการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม

30

25

23.จัดอบรมบุคลากร 35.ร้อยละของบุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศ ที่ได้รบั การอบรมพัฒนา
ด้านภาษาต่างประเทศ

56
-

55
-

ตัวชี้วัด

22.จัดตั้งวิทยาเขตของ 34.จ�ำนวนวิทยาเขตที่
สถาบันฯ
จัดตั้ง

กลยุทธ์ / มาตรการ

5

19

5

6

40

2

57

เป้าหมาย

6

19

6

7

50

3

58

7

19

7

8

60

4

59

หมายเหตุ

รองอธิการบดี สถานศึกษาใน
ทุกท่าน
สังกัด 1 เรื่อง/แห่ง

รองอธิการบดี มีแผนบริหาร
(น.ส.อุษาภรณ์) ความเสี่ยงมีการ
ด�ำเนินกิจกรรมมี
การก�ำกับติดตาม
รายงานผล

รองอธิการบดี มีการปรับปรุง
(นายดิษฐ์) ข้อมูลตลอดเวลา
และน�ำมาใช้
ประโยชน์จริง

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

รองอธิการบดี อาจารย์และ
(ผศ. ยุพา) เจ้าหน้าทีท่ ั้งหมด

รองอธิการบดี นับสะสม
ทุกท่าน

ผู้รับผิดชอบ

162

1. จัดการ
ศึกษาด้าน
นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์
ระดับพื้น
ฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มี
คุณภาพ
เป็นที่
ยอมรับ
ระดับ
ชาติและ
นานาชาติ

พันธกิจ

1.พัฒนาการ
จัดการ
ศึกษาด้าน
นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์
และช่างศิลป์
ให้มีคุณภาพ
และ
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ

1.ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา
เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความ
สามารถ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับ
ระดับชาติ

ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
55

56

57

เป้าหมาย
58

85

80

4.ร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งาน ท�ำตรงตาม
สาขาวิชา/ ประกอบ
อาชีพอิสระ/ ศึกษา
ต่อภายใน ระยะเวลา
1 ปี

90

95

3.ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ 85
การศึกษาระดับ ปวช.
และปวส. ที่ได้งานท�ำ
ตรงตามสาขาวิชา/
ประกอบอาชีพอิสระ/
ศึกษาต่อภายในระยะ
เวลา 1 ปี

2. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ 90
การศึกษาระดับพื้น
ฐาน ที่ศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ (ตรงตามสาขา)

90

95

95

95

98

98

หมายเหตุ

ต้องท�ำ
เกณฑ์
มาตรฐาน
ของวิชาชีพ
แต่ละระดับ
ข้อสอบ
มาตรฐาน
98
รอง
อธิการบดี อุดม/อาชีวะ
(ผศ. ยุพา)

59

ผู้รับ
ผิดชอบ

98

98

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
1.ร้อยละผู้ส�ำเร็จการ 100 100 100 100 100
อธิการบดี
ศึกษาเป็นผู้ที่มีความ
(ผศ. ยุพา)
รู้ความสามารถตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ

ตัวชี้วัด

85

90

85

85
*4.ร้อยละ
ของกิจกรรม/
โครงการที่
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

*3.ร้อยละ
ของผู้รับ
บริการที่มี
ความ
พึงพอใจใน
ระดับมาก
3.พัฒนา
ผู้เรียนให้
เป็นไปตาม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

90

2.ร้อยละของ 90
ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา
ภายในเวลาที่
ก�ำหนดตาม
หลักสูตร

90

90

95

90

95 100 100

90

90

เป้าหมาย

รอง
อธิการบดี
(นาย
เฉลิมศักดิ์)

รอง
อธิการบดี
(นาย
เฉลิมศักดิ์)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ผู้รับผิดชอบ
55 56 57 58 59
1.ร้อยละของ 100 100 100 100 100 รองอธิการบดี
หลักสูตร
(ผศ. ยุพา)
ทุกระดับที่ได้
รับการพัฒนา

ตัวชี้วัด

2.พัฒนาผู้
ส�ำเร็จการ
ศึกษาให้
ส�ำเร็จการ
ศึกษาตาม
เวลาที่ก�ำหนด
ตามหลักสูตร

1.พัฒนา
หลักสูตรทุก
ระดับตาม
มาตรฐาน
ระดับชาติ

กลยุทธ์ /
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ
นิยามกิจกรรม/
โครงการ
ที่พัฒนาผู้เรียน
เป็นไปตาม
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ผู้รับผิดชอบ
ก�ำหนด
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ในหลักสูตรของ
แต่ละระดับ
ป้องกัน
เด็กออกกลาง
คัน/
ไม่จบตาม
หลักสูตร

- สถาบันรับ
ผิดชอบ
- ให้วิทยาลัย
แต่ละแห่ง
ก�ำหนดราย
ละเอียด

หมายเหตุ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2555 - 2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
วิสัยทัศน์ : “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ”
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พันธ
กิจ

ประเด็น
เป้า
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ประสงค์

55

56

57

เป้าหมาย
58

ผู้รับ
หมายเหตุ
59 ผิดชอบ

10
6

1

5

2

9.จ�ำนวนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีการ
ด�ำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูป
ธรรม
10.จ�ำนวนมาตรฐาน
วิชาชีพด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ทุกระดับที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง

7.น�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นรูปธรรม
8.ปรับปรุงมาตรฐาน
วิชาชีพของผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และทัศนศิลป์ ทุกระดับ

6

5

7.จ�ำนวนผลงานที่ได้รับ
รางวัลการแข่งขันทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ชาติ/นานาชาติ

10

-

-

6.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีได้และผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสถาน
ศึกษา

8.จ�ำนวนสื่อ/นวัตกรรม
6.ผลิตสื่อ/นวัตกรรม
ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการ ที่ได้รับการพัฒนา
เรียนการสอน

5.ส่งเสริมให้นักเรียน/
นักศึกษาเข้าแข่งขันทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

-

-

5.ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาและใช้
ภาษาต่างประเทศได้
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษา

4.พัฒนาด้านภาษาต่าง
ประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

56

55

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ / มาตรการ
58

59

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4

7

15

7

-

8

18

8

-

9

18

9

100 100 100

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

นับเป็นด้าน แบ่งตาม
ระดับพื้นฐาน อาชีวะ
(ปวช. ปวส.)
อุดมศึกษา

คณะ/วิทยาลัย
อย่างน้อยแห่งละ
1 เรื่อง

คณะ/วิทยาลัย
อย่างน้อยแห่งละ
1 เรื่อง

นับรางวัลที่ 1-3

ก�ำหนดนโยบายและ
ท�ำเกณฑ์มาตรฐาน

100 100 100 รองอธิการบดี รองวิชาการก�ำหนด
(ผศ. ยุพา) นโยบายและท�ำ
เกณฑ์มาตรฐาน

57

เป้าหมาย

164

2.งาน
วิจัย  งาน
สร้างสรรค์  
นวัตกรรม
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
มีคุณค่าเป็น
ที่ยอมรับ
ทั้งใน
และต่าง
ประเทศ

2. สร้างงาน
วิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ที่เป็นองค์
ความรู้
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
อย่างมี
คุณค่าแก่
สังคม

2. ส่งเสริม
สนับสนุน
การสร้าง
งานวิจัยงาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
องค์ความ
รู้ด้านศิลป
วัฒนธรรม
เป็นที่
ยอมรับทั้ง
ในและต่าง
ประเทศ

ประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์

พันธกิจ
56
50

10

55

5.จ�ำนวนงานวิจัย   45
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ที่น�ำไปใช้
ประโยชน์

6.จ�ำนวนงานวิจัย 45
งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้
รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
หรือได้รับการ
จดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ตัวชี้วัด

11

50

57

เป้าหมาย

12

50

58

13

50

59

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

ผู้รับ
ผิดชอบ
- น�ำไปใช้
ประโยชน์
ภายนอก
และสร้าง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์
- ติดตามผล
การใช้
ประโยชน์

หมายเหตุ

10.ส่งเสริมให้
มีการประดิษฐ์
คิดค้น
นวัตกรรมการ
สร้างสรรค์
ผลงานด้าน
ศิลปนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์
และทัศนศิลป์
ตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

9.พัฒนา
บุคลากรเกี่ยว
กับการท�ำงาน
วิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

กลยุทธ์ /
มาตรการ

2

1

14.จ�ำนวนครั้ง
ที่จัดประชุม
วิชาการระดับ
ชาติหรือ
นานาชาติ

19

10

-

56
80

55
80

13.จ�ำนวน
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม ที่ได้
รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

12.จ�ำนวน
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  จาก
นักวิจัยรุ่นใหม่

11.ร้อยละ
ของบุคลากร
ที่ได้รับความรู้
และทักษะเพื่อ
สามารถท�ำงาน
เกี่ยวกับการ
ท�ำงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

1

3

19

57
80

เป้าหมาย

1

4

19

58
80

1

5

19

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

สร้างความร่วม
มือภายในและ
ต่างประเทศ

ต้องเป็น 5 บท

ขึ้นทะเบียน
นักวิจัยรุ่นใหม่
ของสถาบันฯใน
แต่ละปีแห่งละ
1 เรื่อง
*นับเฉพาะงาน
วิจัยอาจารย์ นับ
คศ.3 ด้วย
แต่ต้องมีหลัก
เกณฑ์ในการนับ

ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
59
80 รองอธิการบดี นับทุกที่ รวมที่
(น.ส.
หน่วยงานจัด
อุษาภรณ์) ด้วยตนเองและ
หน่วยงานจัด
อบรมทุกคน

165

3. เป็น
ศูนย์กลาง
บริการ
วิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม

พันธกิจ

3. ส่งเสริม
สนับสนุน
และพัฒนา
การบริการ
ทาง
วิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
แก่ชุมชน
และสังคม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.มีบริการ
ทางวิชาการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
และตอบ
สนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง

เป้า
ประสงค์

7. ร้อยละ
ของผู้รับ
บริการ
สามารถน�ำ
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด

80

55

80

56

85

57

เป้าหมาย

90

58

95

59

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

ผู้รับ
ผิดชอบ

36

19

19

17.จ�ำนวนองค์
ความรู้ด้าน
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์  
นวัตกรรมที่ได้
รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบ
ต้องเป็นการ 13.จัดกิจกรรม 18.จ�ำนวน
บริการวิชาการ กิจกรรม  
บริการ ทาง
โครงการที่
วิชาการ ไม่ใช่ ด้านศิลป
บริการวิชาการ
การเผยแพร่ วัฒนธรรมแก่
ศิลปวัฒนธรรม สังคมตามความ ด้านศิลป
วัฒนธรรมแก่
ก่อให้เกิดอาชีพ ต้องการของ
สังคม ตาม
ในชุมชน สร้าง ชุมชน
ความต้องการ
รายได้  เป็นต้น
ของชุมชน  ที่
แบบเกิดความ
ด�ำเนินการได้
ภูมิใจ/ความ
ผลส�ำเร็จ ตาม
เข้มแข็ง ใน
เป้าหมาย
ชุมชน
12. จัดท�ำ
แผนการจัดการ
องค์ความรู้และ
ด�ำเนินการตาม
แผนและติดตาม
ประเมินผล

18

5

-

16.จ�ำนวนนัก
วิจัยที่ได้รับ
ทุนวิจัยงาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
จากแหล่งทุน
ภายนอก

11.จัดหาทุน
สนับสนุนใน
การด�ำเนินการ
ท�ำวิจัย งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
ภายนอก

1

-

15.จ�ำนวนผล
งานที่ได้รับการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
น�ำไปต่อยอด
หรือพัฒนา

ตัวชี้วัด
56

กลยุทธ์ /
มาตรการ
55

หมายเหตุ

36

20

10

2

57

เป้าหมาย

36

22

15

3

58
รองอธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

36

24

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

ก่อให้เกิดรายได้
ทางเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น ชุมชนเข้ม
แข็ง ด้านศิลป
วัฒนธรรม มาก
ขึ้นกิจกรรม  
*โครงการ
ต้องตามความ
ต้องการ และ
ส�ำเร็จตามเป้า
หมายที่ก�ำหนด

*ขั้นตอนตาม KM
*แห่งละ 2 เรื่อง

20 รองอธิการบดี ก�ำหนดนโยบาย
(น.ส.
เชิงรุก
อุษาภรณ์)

4

59

166

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

5.เป็น
สถาบัน
รองรับ
มาตรฐาน
วิชาชีพ ด้าน
นาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์  
คีตศิลป์และ
ทัศนศิลป์

4. มีแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลป
วัฒนธรรมที่
เป็นที่ยอมรับ
ของท้องถิ่น

เป้า
ประสงค์
55

56

57

เป้าหมาย
58

59

ผู้รับ
ผิดชอบ

9.จ�ำนวน
มาตรฐาน
วิชาชีพที่ได้
ด�ำเนินการ
จัดท�ำส�ำเร็จ

-

-

1

2

3

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

รอง
8. จ�ำนวน 150 150 150 150 150
อธิการบดี
ครั้งของการ
(นางนิภา)
มีกิจกรรมใน
รอง
แหล่งเรียนรู้
อธิการบดี
ที่มีผู้รับ
(ผศ. ยุพา)
บริการ

ตัวชี้วัด

นับสะสม นับเป็น
ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์  

- สัปดาห์วิชาการ
Open House,
Homecoming
Day, โรงเรียนที่
สนใจมาเยี่ยมชม,
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ
- มองที่กิจกรรม
ที่มุ่งเน้นที่เยาวชน
ในท้องถิ่น
- ต้องท�ำสม�่ำเสมอ
นับเป็นกิจกรรม  
วิทยาลัยแห่งละ 10
กิจกรรม  คณะ 3
คณะรวมกันได้ 20
กิจกรรม

หมายเหตุ

16.จัดท�ำบริการ
วิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
สร้างรายได้
ให้กับสถาบันฯ

21.จ�ำนวน
กิจกรรม ที่
สามารถสร้าง
รายได้ ให้กับ
สถาบันฯ

18

18

27

18

20.จ�ำนวนเครือ
ข่ายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันฯ

15. สร้าง
ระบบเครือข่าย
ทางด้านศิลป
วัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ

80

80

19.ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของการบริการ
วิชาการ

14.มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับ
บริการ

56

55

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ /
มาตรการ

18

36

85

57

เป้าหมาย

18

36

90

58

ผู้รับผิดชอบ

การท�ำงานแบบ
มีเครือข่ายที่
ท�ำงานร่วม
กับหน่วยงาน
ภายนอกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท�ำงานร่วมกัน
ไม่ใช่ถูกจ้างไปท�ำ

หมายเหตุ

18 รองอธิการบดี เอาเฉพาะบริการ
(นางนิภา) วิชาการ
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

36 รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

95 รองอธิการบดี
(นางนิภา)
รองอธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

59

167

4. อนุรักษ์
พัฒนา
สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม

พันธกิจ

เป้า
ประสงค์

6.เป็นแหล่ง
วิทยบริการ
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
สามารถให้
บริการองค์
ความรู้สู่
สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

4. ส่งเสริม
สนับสนุน
การอนุรกั ษ์
พัฒนา
สืบสาน
และเผย
แพร่ศิลป
วัฒนธรรม

55

56

57

เป้าหมาย
58

59

ผู้รับ
ผิดชอบ

11.จ�ำนวน
เครือข่าย
ความรู้
ด้านศิลป
วัฒนธรรม
เชื่อมโยงกับ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสร้าง
คุณค่ากับ
สังคม

-

15

15

15

15

นับการเผย
แพร่ของหน่วย
งาน/สถาน
ศึกษาทั้งหมด

หมายเหตุ

เป็นการเก็บ
รอง
อธิการบดี ข้อมูลจาก
(นางนิภา) ชุมชน สังคมที่
เป็น เครือข่าย
ต่อกัน

รอง
10.จ�ำนวน 300 320 350 380 400
อธิการบดี
ครั้งของการ
(นางนิภา)
เผยแพร่
ศิลป
วัฒนธรรม
ในเวทีต่างๆ
ที่สามารถ
สร้างคุณค่า
ให้กับชุมชน
สังคม

ตัวชี้วัด

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)
รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

300 330 350 380 400

90

24.จ�ำนวน
ครั้งของการ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
สู่สาธารณชน
25.ร้อยละของ
ผู้รับบริการ ที่มี
ความพึงพอใจ

95

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

80

95

60

95

70

หมายเหตุ

95

45 รองอธิการบดี มีหน่วยงาน/
(นางนิภา) บุคคลขอมาหรือ
สถาบันฯ ไปเผย
แพร่สามารถนับ
ได้ระดับชาติ/
นานาชาติ เช่น
จังหวัดติดต่อให้
สถาบันฯ จัดการ
แสดง โดยแยก
เป็น 3 ประเด็น
ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
50

40

30

35

23.จ�ำนวน
ครั้งของการ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม เพื่อ
เทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ
รวมทั้งงาน
พระราชพิธีและ
รัฐพิธี

ผู้รับผิดชอบ

30

59

18

58

22.จ�ำนวน
ครั้งของการ
เผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรม
สู่เวทีระดับชาติ
และนานาชาติ

17.ส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสร้างชื่อ
เสียงให้กับ
สถาบันฯ

57

56

เป้าหมาย
55

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ /
มาตรการ

168

พันธกิจ

ประเด็น
เป้า
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ประสงค์
55
56

57

เป้าหมาย
58

59

ผู้รับ
ผิดชอบ
หมายเหตุ

19.สร้างเครือข่ายทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และช่างศิลป์กับองค์กร
ศิลปวัฒนธรรมของต่าง
ชาติในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

18.พัฒนาแหล่งวิทย
บริการด้านศิลป
วัฒนธรรม

กลยุทธ์ / มาตรการ

18

18
28.จ�ำนวนหน่วยงาน
ที่มีการน�ำองค์ความรู้
ทางศิลปและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาบูรณาการ
พันธกิจต่างๆ ของ
สถาบันฯ
29.จ�ำนวนเครือข่ายที่
มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ระหว่างประเทศที่
มีกับกลุ่มประชาคม
อาเซียน

4

3

1

3

40

30
26.จ�ำนวนองค์
ความรู้ทางด้านศิลป
วัฒนธรรม ที่จัดเก็บ
สร้างคุณค่าให้กับสังคม
27.จ�ำนวนวารสาร
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติของสถาบันฯ

56

55

ตัวชี้วัด

5

18

4

50

57

เป้าหมาย

6

18

5

60

58

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

7

18

5

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

รอง
อธิการบดี
(นางนิภา)

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
อาจารย์

บูรณาการ 4 ด้าน
ของพันธกิจ นับทุก
หน่วยงานทุกแห่งน�ำ
ไปปฏิบัติ

นับหัวเรื่องวารสาร
ต้องผ่านเกณฑ์ที่
รองรับ /PEER ปี 56
ช่างศิลป์รวมกัน 1
เล่ม  คณะรวมกัน 1
เล่ม สบศ 1 เล่ม

70 รองอธิการบดี ไม่นับ KM ที่สถาบัน
(นางนิภา) ด�ำเนินการ รวบรวม
องค์ความรู้ทั้งภายใน
และภายนอก นับ
แบบสะสม

59

169

5. บริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมา
ภิบาล

พันธกิจ

เป้า
ประสงค์

7.มีระบบ
การบริหาร
จัดการ
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

5. พัฒนา
การบริหาร
จัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

56
80

19

55

80
13.ร้อยละ
ความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนิน
การตามแผน
กลยุทธ์

19
14.จ�ำนวน
หน่วยงาน ที่
มีการบริหาร
จัดการ ตาม
หลักธรรมา
ภิบาล
และบริหาร
จัดการเชิง
คุณภาพที่สร้าง
ประโยชน์
และความพึง
พอใจให้กับ
บุคลากรและผู้
มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด

19

80

57

เป้าหมาย

19

80

58

19

80

59

30

25
35.ร้อยละของ
บุคลากร ที่ได้รับ
การอบรมพัฒนา
ด้านภาษาต่าง
ประเทศ
23.จัดอบรม
บุคลากรด้าน
ภาษาต่าง
ประเทศ

40

2

50

3

60

4

รอง
อธิการบดี
(ผศ. ยุพา)

อาจารย์
และ
เจ้าหน้าที่
ทั้งหมด

รองอธิการบดี นับสะสม
ทุกท่าน

85 รองอธิการบดี
(นายดิษฐ์)

34.จ�ำนวนวิทยาเขต
ที่จัดตั้ง

85

22.จัดตั้ง
วิทยาเขตของ
สถาบันฯ

85

85
33.ร้อยละความพึง
พอใจ ของบุคลากร
ในการ
ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน

85

100 100 100 100 100 รองอธิการบดี
(นายดิษฐ์)

32.ร้อยละของ
บุคลากร ทางการ
ศึกษาที่ได้รับการ
อบรมพัฒนา

85 รองอธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

100 100 100 100 100 รองอธิการบดี
(นายดิษฐ์)

80

59

31.ร้อยละของครู
อาจารย์ ที่ได้รับ
อบรมการพัฒนา

70

58

21.พัฒนา
ศักยภาพครู
อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

60

57

- ประเมิน
รอง
อธิการบดี ทีมบริหารทุก
ทุกท่าน ชุด อธิการบดี
คณบดี
ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ส�ำนักงาน/
กอง หน่วยงาน
ต่างๆ โดยดู
จากเกณฑ์
คุณภาพภายใน
- ประเมิน
ความพึงพอใจ
จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

56

55

เป้าหมาย
50

ตัวชี้วัด
30.ร้อยละของ
กระบวนการ
ที่น�ำระบบ PDCA
ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ /
มาตรการ
20.ก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงาน
น�ำระบบ PDCA
ไปใช้ กับทุก
กระบวนการใน
หน่วยงาน

หมายเหตุ

รอง
อธิการบดี
(น.ส.
อุษาภรณ์)

ผู้รับ
ผิดชอบ

170

พันธกิจ

ประเด็น
เป้า
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ ประสงค์

55

56

57

เป้าหมาย
58

ผู้รับ
หมายเหตุ
ผิ
ด
ชอบ
59

4

19

3

19
38.จ�ำนวนหน่วยงานที่
ด�ำเนินการด้านบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
3

37.จ�ำนวนระบบฐาน
25.พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่มี
และการสื่อสาร
การน�ำมาใช้ ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ
26.มีการด�ำเนินการ
ด้านการบริหารความ
เสี่ยง อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
27.บริหารจัดการเชิง
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์

4

5

4

24.เพิ่มช่องทางด�ำเนิน 36.จ�ำนวนช่องทาง ที่
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
ของสถาบันฯ  โดยใช้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
โอกาสจากการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

39.จ�ำนวนกิจกรรม
โครงการ ที่ตอบสนอง
การบริหารจัดการเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
มีผลเป็นรูปธรรม

56

ตัวชี้วัด
55

กลยุทธ์ / มาตรการ

5

19

5

6

57

เป้าหมาย

6

19

6

7

58

7

19

7

8

59

มีการปรับปรุง
ข้อมูลตลอดเวลา
และน�ำมาใช้
ประโยชน์จริง

หมายเหตุ

รองอธิการบดี สถานศึกษาใน
ทุกท่าน
สังกัด 1 เรื่อง/
แห่ง

รองอธิการบดี มีแผนบริหาร
(น.ส.อุษาภรณ์) ความเสี่ยงมีการ
ด�ำเนินกิจกรรมมี
การ ก�ำกับติดตาม
รายงานผล

รองอธิการบดี
(นายดิษฐ์)

รองอธิการบดี
(นางนิภา)

ผู้รับผิดชอบ
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การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์

7.มีระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

3.มีบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างแท้จริง

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
บริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

5.เป็นสถาบันรองรับมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์
และทัศนศิลป์

4. มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น

2.งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในและต่างประเทศ

พัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และ ทัศนศิลป์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ

1.ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

6.เป็นแหล่งวิทยบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม สามารถให้บริการองค์
ความรู้สู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์
พัฒนา สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นน�ำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน�ำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
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