


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สําเร็จ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี การศึกษาตามหลักสูตรทุกระดับ  � มี ได้แก่      1. การจัดบริการให้คําปรึกษา ผศ.ประวีนา

คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80        ร้อยละ 1. ..... และแนะแนวแก่ผู้เรียน  เอี่ยมยี่สุ่น
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80        ร้อยละ 2. .....      2. ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
ไทยแลนด์ 4.0   - ระดับอาชีวศึกษา 80        ร้อยละ 3. ..... การดูแลให้คําปรึกษาและแนะแนว

  - ระดับปริญญาตรี 80        ร้อยละ ..........      3. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม 
  - ระดับปริญญาโท  80        ร้อยละ รายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่มี

ผลการเรียน 0 ร  มส. F และผู้ที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละภาคเรียนต่อสถานศึกษา 
ต้นสังกัด 
     4. สถานศึกษาในสังกัดกํากับดูแล
จํานวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 
มส F และผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ลดลง
     5. สถานศึกษาในสังกัดรายงาน
ผลการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 
0 ร  มส. F และผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละปีการศึกษา
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ของทุกระดับการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ที่มีงานทําหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี � มี ได้แก่      1. สถานศึกษารายงานข้อมูล ผศ.ประวีนา

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100      ร้อยละ 1. ..... รายบุคคลของผู้เรียนที่มีการศึกษาต่อ  เอี่ยมยี่สุ่น
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100      ร้อยละ 2. ..... /การมีงานทํา ในแต่ละสถานศึกษา  

  - ระดับอาชีวศึกษา 84        ร้อยละ 3. ..... ให้หน่วยงานในส่วนกลางรวบรวม 

  - ระดับปริญญาตรี 100      ร้อยละ ..........      2. หน่วยงานในส่วนกลางวิเคราะห์ 
  - ระดับปริญญาโท  100      ร้อยละ และสรุปผลข้อมูลเสนออธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําหรือศึกษาต่อ   
เมื่อสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มีนาคม 2563) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 100
     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ร้อยละ 100
     3. ระดับอาชีวศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
     4. ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 100
     5. ระดับปริญญาโท  ร้อยละ 100

3. ร้อยละของการสําเร็จการศึกษา � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ภายในเวลาที่กําหนด  � มี ได้แก่      1. การจัดบริการให้คําปรึกษา ผศ.ประวีนา

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80        ร้อยละ 1. ..... และแนะแนวแก่ผู้เรียน  เอี่ยมยี่สุ่น
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80        ร้อยละ 2. .....      2. ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
  - ระดับอาชีวศึกษา 80        ร้อยละ 3. ..... การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษา
  - ระดับปริญญาตรี 90        ร้อยละ .......... และแนะแนว
  - ระดับปริญญาโท  30        ร้อยละ      3. ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม

รายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่มี
ผลการเรียน 0 ร มส. F และผู้ที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ในแต่ละภาคเรียนต่อสถานศึกษาต้นสังกัด 
     4. สถานศึกษาในสังกัดกํากับดูแล
จํานวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส.
F และผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ลดลง
     5. สถานศึกษาในสังกัดรายงาน
ผลการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 
0 ร  มส.  F และผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ในแต่ละปีการศึกษา
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนด   ในปีการศึกษา 2562 
ดังนี้
     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     3. ระดับอาชีวศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     4. ระดับปริญญาตรี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
     5. ระดับปริญญาโท  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

4. ระดับความสําเร็จของการ 5           ระดับ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จ � มี ได้แก่      1. ติดตามแผนพัฒนาทักษะ ผศ. จุลชาติ 

การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 1. ..... และสมรรถนะของผู้เรียน และผู้สําเร็จ อรัณยะนาค (หลัก)/
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 2. ..... การศึกษาทุกระดับหลักสูตร ผศ.ประวีนา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. ..... ให้เป็นไปตามเกณฑ์  เอี่ยมยี่สุ่น (ร่วม)
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0   .......... นําส่งภายในเดือน พ.ย.

     2. ติดตามผลการจัดกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
       2.1 ทักษะจําเป็นให้รายงาน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
ในทุกระดับหลักสูตร
       2.2 คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ แบ่งการรายงานเป็น 
2 ระดับหลักสูตร ดังนี้
     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา รายงานเมื่อ 
สิ้นภาคการศึกษา
      - ระดับปริญญาตรี รายงาน
ในสัปดาห์สุดท้ายของทุก  
ไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 4 
ให้รายงานภายในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนสิงหาคม
เกณฑ์การประเมินผล
     1. มีแผนการดําเนินงานและ
ระบบกลไกชัดเจน
     2. มีการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการตามแผนฯ
     3. มีการประเมินผลการ 
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และทักษะ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของกิจกรรมทั้งหมด
     4. มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการนั้นๆ หรือกิจกรรม/
โครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
     5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

กลยุทธ์
1. การสร้างคุณภาพและ 5. จํานวนหลักสูตรที่ผ่านการ 36        หลักสูตร � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
มาตรฐานทางวิชาการ ประเมินคุณภาพภายในระดับดี � มี ได้แก่ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ผศ.ประวีนา

1. .....  – มีนาคม 2563)  เอี่ยมยี่สุ่น
2. .....      สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและจัดทํา
3. ..... รายงานผลการดําเนินงาน
.......... ในรอบ 6 เดือน ของแต่ละหลักสูตร 

และรายงานผลการดําเนินงาน 
ต่อสถาบันฯ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 
– กันยายน 2563)
     1. สถานศึกษารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ต่อสถาบันฯ และดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
     2. สถานศึกษาส่งผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
ประเมิน ต่อสถาบันฯ
     3. สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ ทุกหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินผล
     หลักสูตร จํานวน 36 หลักสูตร  
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 กํากับมาตรฐาน
และมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดี ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้
     1. คะแนน 0.01 – 2.00  
ระดับคุณภาพน้อย
     2. คะแนน 2.01 – 3.00  
ระดับคุณภาพปานกลาง
     3. คะแนน 3.01 – 4.00  
ระดับคุณภาพดี
     4. คะแนน 4.01 – 5.00  
ระดับคุณภาพดีมาก

6. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทาง 5           ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
การเรียนของผู้เรียนที่ได้รับ � มี ได้แก่      1. สถานศึกษาสํารวจจํานวนครู  ผศ.ประวีนา

การสอนแบบ STEAM Education 1. ..... อาจารย์ ที่มีการจัดการเรียนการสอน  เอี่ยมยี่สุ่น
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น 2. ..... แบบ STEAM Education

3. .....      2. สถานศึกษารายงานผลการสํารวจ 
.......... ตามข้อ 1 และรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา
 ที่ผู้เรียนได้รับจากการจัดการเรียน



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

การสอน แบบ STEAM Education 
ให้สถาบันฯ ดังนี้
     - ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรกเดือน
เมษายน 2563   
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563)
     - ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรกเดือน
ตุลาคม 2563   
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมินผล
     ประเมินผลการเรียน (เกรด) 
ของนักเรียน/นักศึกษา   
ชั้น ม. 2  ม. 3  ม. 5  ม. 6 ปวช. 2  
ปวช. 3  และ ปวส. 2 แยกแต่ละรายวิชา 
ในรายวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนแบบ STEAM  Education 
เปรียบเทียบผลการเรียน (เกรด)
 รายวิชาเดียวกันในปีการศึกษาที่ผ่านมา
โดย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

7. ร้อยละของผู้เรียนทุกหลักสูตร 50        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ � มี ได้แก่       ๑. สถาบันศึกษารายงานผล ผศ.ประวีนา

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 1. ..... การดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
สารสนเทศ 2. .....       1.1 ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก

3. ..... เดือนเมษายน 2563   
.......... (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม

2562 – 31 มีนาคม 2563)
     1.2 ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก
เดือนตุลาคม 2563   
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2563)
     ๒. สถาบันฯ สรุปผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓  
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔ 
เกณฑ์การประเมินผล
     1. ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้น ม.๓   
ม.๖ ปวช. ๓ และนักศึกษาปริญญาตรี 
ปีที่ ๔ ผ่านเกณฑ์ 



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐
      2. ผลการทดสอบวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน  
ชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ 
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔  
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐

8. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ 5           ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล � มี ได้แก่      โครงการบัณฑิตจัดทําแบบฟอร์ม ผศ.ประวีนา

TCI ฐาน 1 หรือนําเสนอระดับ 1. ..... การกํากับ และติดตามผลการส่งตีพิมพ์  เอี่ยมยี่สุ่น
นานาชาติ 2. ..... เผยแพร่ โดยรายงานผลการดําเนินงาน 

3. ..... ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
.......... เกณฑ์การประเมินผล

     ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่  ในฐานข้อมูล TCI  
ฐาน 1 หรือนําเสนอระดับนานาชาติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนงาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 9. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม 90        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ของผู้เรียน  ที่ส่งเสริมกับทักษะ กิจกรรมเสริมหลักสูตร � มี ได้แก่      1. ติดตามแผนพัฒนาทักษะและ ผศ. จุลชาติ 

ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย 1. ..... สมรรถนะของผู้เรียนฯ ของหน่วยงาน อรัณยะนาค
ไทยแลนด์ 4.0  2. .....  ในสังกัด นําส่งภายใน เดือน พ.ย. 

3. .....      2. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม
.......... ตามแผนพัฒนาฯ โดยให้แต่ละหน่วยงาน

รายงานผล ดังนี้
     - ระดับปริญญาตรี รายงาน
ในสัปดาห์สุดท้ายของ  
ทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาส ที่ 4 
ให้รายงานภายในสัปดาห์สุดท้าย 
ของเดือนสิงหาคม
      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับอาชีวศึกษารายงานเมื่อ  
สิ้นภาคการศึกษา
เกณฑ์การประเมินผล
      นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 
ทักษะและสมรรถนะฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

10. ระดับความสําเร็จของการ 4           ระดับ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
พัฒนาทักษะและสมรรถนะ � มี ได้แก่      1. ติดตามผลการพัฒนาทักษะ ผศ. จุลชาติ 

ของผู้เรียนที่ส่งเสริมทักษะ 1. ..... และสมรรถนะของผู้เรียน  อรัณยะนาค
ในศตวรรษ ที่ 21 2. ..... ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 3. ..... ตามรูปแบบการติดตาม 

.......... โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผล ดังนี้
     - ระดับปริญญาตรี รายงาน
ในสัปดาห์สุดท้ายของ  
ทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาส ที่ 4 
ให้รายงานภายในสัปดาห์สุดท้าย 
ของเดือนสิงหาคม
     - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับอาชีวศึกษารายงาน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
เกณฑ์การประเมินผล
     ผลการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของผู้เรียนในภาพรวม ไม่ต่ํากว่าระดับ 4

11. จํานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน 200      ชิ้น � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
สร้างขึ้นจาก การเรียนรู้ � มี ได้แก่      สถานศึกษารายงานผล ผศ.ประวีนา

1. ..... การดําเนินงานต่อสถาบัน 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
2. .....      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก
3. ..... เดือนเมษายน 2563   
.......... (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 

2562 – 31 มีนาคม 2563)
     2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก
เดือนตุลาคม 2563   
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมินผล
     1. จํานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน
สร้างขึ้น ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 12 แห่ง 
และระดับอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
รวม 15 แห่งๆ ละ 7 ชิ้น
     2. จํานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน
สร้างขึ้น ระดับอุดมศึกษา 
รวม 17 แห่งๆ ละ 6 ชิ้น



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

3. การส่งเสริมโอกาสและ 12. จํานวนเวทีการแข่งขัน 40        เวที � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ความสามารถของผู้เรียนในเวที ความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี � มี ได้แก่ การรายงานผลการดําเนินการ ผศ.พหลยุทธ 

การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 1. ..... ของสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง  กนิษฐบุตร
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 2. ..... ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม 

3. ..... การแข่งขันในระดับชาติ
.......... ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

(ระยะการติดตามการรายงานผล
การดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง)
เกณฑ์การประเมินผล
     จํานวนเวทีการแข่งขันที่เข้าร่วม
ต่อปี โดยเป็นเวที การแข่งขัน
ที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัลซึ่งเป็น 
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ไม่น้อยกว่า 40 เวที

13. จํานวนรางวัลจากการ 30        รางวัล � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
แข่งขันในเวทีระดับชาติ � มี ได้แก่      การรายงานผล การดําเนินการ ผศ.พหลยุทธ 

หรือนานาชาติ 1. ..... ของสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง   กนิษฐบุตร
2. ..... ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม
3. ..... การแข่งขันใน ระดับชาติ,  
..........  ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ 

(ระยะการติดตามการรายงานผลการ
ดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง)
เกณฑ์การประเมินผล
     จํานวนผลงานการเข้าประกวด
แข่งขันที่ได้รับรางวัล โดยเป็นรางวัล 
ที่ชนะการประกวดในทุกระดับรางวัล  
ไม่น้อยกว่า 30 รางวัล

14. ร้อยละของงานวิจัย  80        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์  งานนวัตกรรม � มี ได้แก่      รายงานผลการดําเนินงานตาม ผศ.ประวีนา

การต่อยอดงานศิลป์ 1. ..... แผนงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุด  เอี่ยมยี่สุ่น /
2. ..... ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ..... ในปีงบประมาณนั้นๆ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
.......... เกณฑ์การประเมินผล

     สถาบันฯ กําหนดให้มีงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
การต่อยอดงานศิลป์ จํานวนรวมทั้งสิ้น   
50 ชิ้นงาน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน ในระดับชาติและนานาชาติ  
หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ 14. ร้อยละของงานวิจัย 80        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์ งานสร้างสรรค์  งานนวัตกรรม � มี ได้แก่      รายงานผลการดําเนินงานตาม ผศ.ประวีนา

บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การต่อยอดงานศิลป์ 1. ..... แผนงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุด  เอี่ยมยี่สุ่น /
และความเป็นไทย และเผยแพร่ 2. ..... ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน ผู้ช่วยอธิการบดี
ผลงาน ในระดับชาติและนานาชาติ 3. ..... ในปีงบประมาณนั้นๆ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร

.......... เกณฑ์การประเมินผล
     สถาบันฯ กําหนดให้มีงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
การต่อยอดงานศิลป์ จํานวนรวมทั้งสิ้น   
50 ชิ้นงาน

15. ร้อยละของการเผยแพร่ 100      ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ � มี ได้แก่      1. คําสั่งคณะกรรมการตีพิมพ์ ผศ.ประวีนา

งานนวัตกรรม ในระดับชาติ 1. ..... เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์  เอี่ยมยี่สุ่น /
หรือนานาชาติ 2. ..... และนวัตกรรมในวารสารในระดับชาติ ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ..... หรือนานาชาติ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
..........       2. รายงานผลการดําเนินการ

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมในวารสารในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
เกณฑ์การประเมินผล
     ดําเนินการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
ในวารสารการประชุมวิชาการ 
หรือเวทีการแสดงในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ร้อยละ 100

กลยุทธ์
1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 16. จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ 20        คน � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี

ที่ได้รับการพัฒนา  � มี ได้แก่       ติดตามผลการส่งข้อเสนอ ผศ.ประวีนา

1. ..... เพื่อขอพิจารณารับทุนสนับสนุน  เอี่ยมยี่สุ่น /
2. ..... การดําเนินการวิจัยและได้รับทุน ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ..... ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่สถาบัน ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
.......... จัดขึ้น

เกณฑ์การประเมินผล
     จํานวนงานวิจัยของผู้เข้าร่วม
โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ในการดําเนินการจากสถาบัน 
ไม่น้อยกว่า 20 คน

ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ
ผลการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2563



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ
ผลการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2563

17. ร้อยละของงานวิจัย 100      ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม � มี ได้แก่ 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผศ.ประวีนา

ของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ตอบสนอง 1. ..... ข้อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์  เอี่ยมยี่สุ่น /
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน 2. ..... และนวัตกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
และความต้องการของสังคม 3. ..... 2. ผลกาพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
และชุมชน .......... ดําเนินการวิจัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน 
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการ
ของสังคมและชุมชน ร้อยละ 100

2. จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัย 18. จํานวนแหล่งทุนภายนอก 3           แหล่งทุน � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
เพื่อผลิตผลงาน ชิ้นใหม่ ในการสนับสนุนทุนงานวิจัย � มี ได้แก่       ติดตามผลความก้าวหน้า ผศ.ประวีนา

งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 1. ..... การหาแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุน  เอี่ยมยี่สุ่น /
2. ..... ทุนงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอก ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ..... เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
.......... รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

ในการดําเนินงานตามแผน
ในปีงบประมาณนั้นๆ
เกณฑ์การประเมินผล
  1. กําหนดแผนการจัดหาแหล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  
  2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน
ที่กําหนด 
  3. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แหล่งทุน 
  4. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 แหล่งทุน 
  5. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 
จํานวนไม่น้อยกว่า 4 แหล่งทุน



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ
ผลการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2563

3. การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 19. ร้อยละของงานวิจัย 100      ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
งานนวัตกรรม  การต่อยอดผลงาน งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม � มี ได้แก่ 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผศ.ประวีนา

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 1. ..... ข้อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์  เอี่ยมยี่สุ่น /
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 2. ..... และนวัตกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
หรือความต้องการของสังคม 3. ..... 2. ผลกาพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
และชุมชน .......... ดําเนินการวิจัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
งานนวัตกรรม ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
หรือความต้องการของสังคมและชุมชน 
ปี 2563 ร้อยละ 100 
ที่กําหนดไว้ในแผน

20. ร้อยละของงานวิจัย 40        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม � มี ได้แก่ 1. ติดตามผลการนํางานวิจัย ผศ.ประวีนา

ที่นําไปบูรณาการกับการเรียน 1. ..... งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม  เอี่ยมยี่สุ่น /
การสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ 2. ..... ไปใช้ประโยชน์ โดยให้สถานศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ..... จัดทํารายงานเอกสารอ้างอิงหรือ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
.......... หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนํางานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ เช่น มคอ. 3  
สื่อการเรียนการสอน ภาพถ่าย 
หรือสื่อวีดีทัศน์
2. สรุปผลการดําเนินการตามแบบการ
ดําเนินที่คณะกรรมการกําหนด 
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
งานนวัตกรรมที่นําไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือนําไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

4. เผยแพร่ผลงานวิจัย 21. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 90        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ � มี ได้แก่ ติดตามการตีพิมพ์บทความสืบเนื่อง ผศ.ประวีนา

ในระดับชาติและนานาชาติ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล 1. ..... จากการไปนําเสนอผลงานวิจัย  เอี่ยมยี่สุ่น /
หรือได้รับการยกย่อง 2. ..... และงานสร้างสรรค์จากผู้วิจัย ผู้ช่วยอธิการบดี
ในระดับชาติหรือนานาชาติ   3. ..... ภายหลังจากไปนําเสนอผลงานนั้นๆ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร

.......... เกณฑ์การประเมินผล
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ
ผลการดําเนินงาน

การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2563

2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับ
ชาติหรือนานาชาติ และได้รับรางวัลหรือ
การเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริการวิชาการ 22. จํานวนชุมชนหรือองค์กร 131      ชุมชน/ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ องค์กร � มี ได้แก่      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา

ชุมชน และสังคม และความสามารถ 1. ..... ดําเนินงานต่อสถาบันฯ ตามแบบฟอร์ม  เอี่ยมยี่สุ่น
ด้านศิลปวัฒนธรรม  2. ..... ที่กําหนด 2 ครั้ง ดังนี้

3. .....      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก
.......... เดือนเมษายน 2563   

(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563
     2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก
เดือนตุลาคม 2563   
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน– 
30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมินผล
     สถานศึกษาจัดบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชน/องค์กร เพื่อพัฒนาความรู้
และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ 
สถานศึกษาละ 7 ชุมชน/องค์กร 
และสถาบันฯ 5 ชุมชน/องค์กร 

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี 23. จํานวนครั้งของการบริการ 270      ครั้ง � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
การบริการวิชาการในสถานศึกษา วิชาการในสถานศึกษา ชุมชน � มี ได้แก่      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา

ชุมชน และสังคม และสังคม 1. ..... ดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
2. .....      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก 
3. ..... เดือนเมษายน 2563  
.......... (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 

2562 – 31 มีนาคม 2563)
     2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก 
เดือนตุลาคม 2563  
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมินผล
     สถานศึกษาจัดบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ 
และมีรายได้ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สถานศึกษาละ 
15 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

2. การให้บริการหลักสูตรระยะสั้น 24. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 30        หลักสูตร � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  � มี ได้แก่      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา

ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์   1. ..... ดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  2. .....      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก 

3. ..... เดือนเมษายน 2563  
.......... (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 

2562 – 31 มีนาคม 2563)
     2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก 
เดือนตุลาคม 2563  
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมินผล
     สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์  ให้บริการ
แก่ผู้สนใจ อย่างน้อยสถานศึกษาละ   
2 หลักสูตร

25. ร้อยละความพึงพอใจ 80        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ของหลักสูตรระยะสั้น � มี ได้แก่      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 1. ..... ดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 2. .....      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก 
ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 3. ..... เดือนเมษายน 2563  

.......... (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
2562 – 31 มีนาคม 2563)
     2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก 
เดือนตุลาคม 2563  
(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
– 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตร
ระยะสั้นที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 26. ระดับความสําเร็จของการ 5           ระดับ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ � มี ได้แก่      1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน ผศ.พหลยุทธ 

ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ 1. ..... ความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม กนิษฐบุตร
และประเทศชาติด้วยทุนทาง มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น 2. ..... กรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม และประเทศชาติด้วย 3. .....      1.1 กํากับ ติดตามการรายงานผล

ทุนทางศิลปวัฒนธรรม  .......... การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด 
ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
 (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง) 
     1.2 สถานศึกษาทุกแห่ง รายงาน
ผลการดําเนินงานต่อสถาบันฯ
 (1 ครั้ง/ปีงบประมาณ) 
     2. สถาบันฯ รวบรวม สรุป 
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
เสนอผู้บริหาร 
เกณฑ์การประเมินผล
     1. มีการกําหนดนโยบาย
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
      2. สถาบันฯ มีแผนงานการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม
     3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน
ทุนทางศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมในเวที
ระดับท้องถิ่น
     4. มีกิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน
ทุนทางศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมในเวที
ระดับระดับชาติ
     5. มีกิจกรรมการดําเนินงาน
ที่นําผลงานทุนทางศิลปวัฒนธรรมไป
เผยแพร่ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับท้องถิ่น 
ประเทศชาติ  (สถานศึกษาละ 4
กิจกรรม)

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

กลยุทธ์
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 27. ระดับความสําเร็จของการ 5           ระดับ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ   จัดกิจกรรมทํานุบํารุง � มี ได้แก่       1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน ผศ.พหลยุทธ 

ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ 1. ..... ความก้าวหน้าการดําเนินงานทํานุบํารุง กนิษฐบุตร
ของชาติ ศาสนา 2. ..... ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนการ
และพระมหากษัตริย์     3. ..... ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

.......... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) 
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
      1.1 การรายงานผลการเผยแพร่
กิจกรรมตามโครงการฯ ของสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด ประจําทุกเดือน 
ซึ่งต้องได้ผลความสําเร็จโครงการฯ 
(ระดับ 5) 
     1.2 กํากับ ติดตาม สรุปผลการ
ประเมินโครงการฯ 4. (ไตรมาสละ 
1 ครั้ง) 
      2. สถาบันฯ รวบรวม สรุป 
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
เสนอผู้บริหาร 
เกณฑ์การประเมินผล
      1. มีการกําหนดแผนงาน กิจกรรม
และโครงการของการจัดกิจกรรมฯ 
ไว้ในแผนปฏิบัติงาน
      2. มีการดําเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ
      3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เผยแพร่สู่สังคม ในเวทีระดับท้องถิ่น
      4. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์เผยแพร่สู่สังคม
ในเวทีระดับชาติ
     5. การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

กิจกรรมมีความตระหนัก  
และเห็นคุณค่าในความสําคัญ
ของวันสําคัญ และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย

2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม 28. ระดับความสําเร็จของการ 5           ระดับ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม � มี ได้แก่       1.  กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ผศ.พหลยุทธ 

และประเทศชาติด้วยทุน และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ 1. ..... นําเสนอรายงานความก้าวหน้าการ กนิษฐบุตร
ทางศิลปวัฒนธรรม   ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม 2. ..... ดําเนินงานสร้างสรรค์ต่อคณะกรรมการ 

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 3. ..... ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 4 ครั้ง 
.......... เพื่อเตรียมเผยแพร่สู่สาธารณะ ในเวที

ระดับชาติ ภายใต้ชื่องานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ให้ดําเนินงาน ดังนี้
     1.1 การนําเสนอหัวข้อผลงาน
 (ครั้งที่ 1) 
      1.2 การนําเสนอผลงาน 50 % 
(ครั้งที่ 2) 
     1.3 การนําเสนอผลงาน 80 % 
(ครั้งที่ 3) 
     1.4 การนําเสนอผลงาน 100 % 
(ครั้งที่ 4) 
     2. สถาบันฯ กํากับติดตามให้
สถานศึกษาทุกแห่งนําส่งผลงาน
สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
     3. สถานศึกษาที่รับผิดชอบเป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
นําส่งรูปเล่มการรายงานผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม
เกณฑ์การประเมินผล
     1. มีแผนงานด้านการสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
     2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
ที่ผ่านกระบวนการประเมินจาก
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
     3. ผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 ผลงาน 
(ผลงาน 1 ชุด/1 สถานศึกษา)
     4. ชุดผลงานสร้างสรรค์มีการ
เผยแพร่สู่สังคม ในระดับท้องถิ่น
หรือระดับชาติ
     5. ชุดผลงานสร้างสรรค์ทุกชุด
ผลงานมีการเผยแพร่และก่อให้เกิด
รายได้ หรือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระดับท้องถิ่น
หรือระดับชาติ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนําสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 29. ร้อยละของความสําเร็จ 90        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ของการพัฒนาองค์กรตามแผน � มี ได้แก่      ใช้รูปแบบการติดตาม ใน 4 มิติ นายอํานวย 

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ พัฒนาองค์กร  1. ..... ประกอบด้วย นวลอนงค์ 
และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิต 2. ..... มิติที่ 1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. ..... (งบประมาณ)เพื่อให้รับทราบถึงการ
ของชาติ และนําสถาบันสู่นานาชาติ .......... ใช้ทรัพยากรในการขับเคลื่อน
บนฐานการบริหารจัดการ แผนพัฒนาองค์กรต้นทุนที่ใช้ดําเนินการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล ความคุ้มค่า ความเหมาะสม

มิติที่ 2 ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลา) 
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
มิติที่ 3 ติดตามปัญหา อุปสรรค 
และผลสะท้อนกลับจากการดําเนินการ 
ประโยชน์ที่ได้
มิติที่ 4 ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดแต่ละแผนหรือแต่ละกลยุทธ์
เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินร้อยละของ
ความสําเร็จของการพัฒนาองค์กร
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 
2564 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กําหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 นําผลการประเมิน
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐาน
การวัดเป็นค่าร้อยละ

กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 30. ร้อยละความสําเร็จในการ 85        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา � มี ได้แก่      ๑. ติดตามการดําเนินการโครงการ นายจิรพจน์

บุคลากรของสถาบันบัณฑิต 1. ..... ฝึกอบรม หลังจากการฝึกอบรม โดยการ จึงบรรเจิดศักดิ์
พัฒนศิลป์ 2. ..... ติดตามผลการประเมินของบุคลากร

3. ..... ที่เข้าร่วมการอบรมในแต่ละหลักสูตร
.......... สําหรับโครงการที่ตัดโอนให้หน่วยงาน

ในสังกัด ติดตามการดําเนินการและ
สรุปผลการดําเนินงานและนํามาสรุป
ในภาพรวมของสถาบัน
     ๒. ติดตามผลการส่งเสริม
ให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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โดยการติดตามการรายงานผล
การศึกษา การเบิกจ่ายทุนการศึกษา 
การจบการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุน
การศึกษา และติดตามการชดใช้ทุน
การศึกษา สําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จ
การศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก 
     3. ติดตามผลการประเมินของ
บุคลากรที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
ให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
และสรุปผลจํานวนผู้ที่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
เกณฑ์การประเมินผล
     1. ด้านการพัฒนาความรู้+ทักษะ 
ประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากร
ให้มีจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมตามเกณฑ์
โดยกําหนดให้บุคลากรในสถาบันฯ
ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าคนละ 1 
หลักสูตร ของบุคลากรทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
     ๒. ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา
ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร
ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - 
ปริญญาเอก ตามที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3
 (สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของบุคลากร
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
      ๓. ด้านการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการและการเลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงขึ้น ประเมินผล
ตามจํานวนบุคลากรที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาบุคลากร แยกตาม
ประเภทบุคลากรของบุคลากร
ทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ดังนี้
      ๓.๑ ตําแหน่งข้าราชการครู 
ประเมินผลจากจํานวนผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนส่งผลงานเพื่อประเมิน
ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 
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      ๓.๒ ตําแหน่งคณาจารย์ 
ประเมินผลจากจํานวนคณาจารย์
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งผลงาน
ประเมินมีตําแหน่งทางวิชาการ 
      ๓.๓ ตําแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ประเมินผลจากจํานวนผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจัดทํา
ผลงาน

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ 31. ร้อยละความสําเร็จของการ 90        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ � มี ได้แก่      1. จัดทําแผนอาคาร สถานที่ นายอํานวย 

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ ระบบสาธารณูปโภค 1. ..... ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม นวลอนงค์ 
ต่อการเรียนและการทํางานอย่างมี สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 2. ..... และภูมิทัศน์ ประกอบด้วย
ความสุข ปลอดภัย ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด 3. .....     1.1 ด้านการปรับปรุงสถานที่  

..........     1.2 ด้านระบบสาธารณูปโภค 
    1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
    1.4 ด้านการสร้างเวทีสังคีตศาลา
     2. คณะ วิทยาลัย ดําเนินการตาม
กระบวนการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ ตามแผน
เกณฑ์การประเมินผล
      ผลการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ ที่ก่อหนี้ผูกพันและมีการ
ดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

32. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ 4.00      ค่าเฉลี่ย � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ใช้อาคารสถานที่และระบบ  � มี ได้แก่       ๑. สถาบันฯ กําหนดปฏิทิน นายจิรพจน์

สาธารณูปโภค พัฒนา 1. ..... การดําเนินการและแนวทางการสํารวจ จึงบรรเจิดศักดิ์
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 2. ..... ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารฯ 
ที่เอื้อต่อการเรียนและการทํางาน 3. ..... ส่งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
อย่างมีความสุข ปลอดภัย .......... พัฒนศิลป์

      ๒. ติดตามแบบสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพ
แวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียน
และการทํางานอย่างมีความสุข 
ปลอดภัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีละ ๑ ครั้ง (ภายในเดือนพฤษภาคม)
      ๓. สรุปและรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
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สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการ 
เรียนและการทํางานอย่างมีความสุข 
ปลอดภัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ภายในเดือนมิถุนายน)
เกณฑ์การประเมินผล
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4.00 โดยกําหนดเกณฑ์
คะแนน (ค่าเฉลี่ย) ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
 = พึงพอใจมากที่สุด
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
 = พึงพอใจมาก  
    ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
 = พึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
 = พึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
 = พึงพอใจน้อยที่สุด

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33. ร้อยละของการพัฒนา 90        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ � มี ได้แก่      ติดตามการรายงานผลการ นายอํานวย 

และจัดการข้อมูลองค์ความรู้ ตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี 1. ..... ดําเนินงานความก้าวหน้าทุกสิ้นไตรมาส นวลอนงค์ 
เผยแพร่สู่ประชาชน และสารสนเทศ 2. ..... เกณฑ์การประเมินผล

3. .....      ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุง
.......... ระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนา

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90  
      โดยจัดทําสื่อสาระองค์ความรู้
ดิจิทัล ให้บริการแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ 
และระบบให้บริการสื่อ สาระ 
องค์ความรู้ออนไลน์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จํานวน 396 สื่อ แบ่งเป็น
 - สื่อภาพเคลื่อนไหว (VDO) 36 สื่อ  
(18 หน่วยงาน ๆ ละ 2 สื่อ) 
 - สื่อการเรียนการสอน   
ออนไลน์ 180 สื่อ 
(18 หน่วยงาน ๆ ละ 10 สือ) 
 - สื่อ e-book หนังสือหายากสําหรับ
นําเข้าระบบห้องสมุดออนไลน์ 180 สื่อ
(18 หน่วยงาน ๆ ละ 10 สื่อ)
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34. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) 40        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ที่ได้รับการเผยแพร่และ � มี ได้แก่      1. ติดตามผลการดําเนินงานการ ผศ.ประวีนา

นําไปใช้ประโยชน์ 1. ..... นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยให้  เอี่ยมยี่สุ่น /
2. ..... สถานศึกษาจัดทํารายงานเอกสาร ผู้ช่วยอธิการบดี
3. ..... อ้างอิงหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ ผศ. ภูริ วงศ์วิเชียร
.......... การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เช่น มคอ. 3  สื่อการเรียนการสอน 
ภาพถ่าย หรือสื่อวีดีทัศน์ 
     2. สรุปผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการดําเนินงาน
ที่คณะกรรมการกําหนด
เกณฑ์การประเมินผล
     การนําผลงานองค์ความรู้ (KM) 
ไปใช้ประโยชน์และมีเอกสารอ้างอิง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลงาน
องค์ความรู้ (KM) ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา

4. การประกันคุณภาพการศึกษา 35. ระดับคุณภาพของผลการ 4           ระดับ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน � มี ได้แก่      ติดตามผลการดําเนินงานทั้ง ผศ.ประวีนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1. ..... 3 ระดับการศึกษา รอบ 12 เดือน  เอี่ยมยี่สุ่น /
2. ..... เกณฑ์การประเมินผล ผู้ช่วยอธิการบดี

 - 3. .....      วัดจากผลการประเมินคุณภาพ นายสมภพ 
.......... การศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่าระดับ 4 เขียวมณี

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับ 5 = ระดับยอดเยี่ยม 
ระดับ 4 =  ระดับดีเลิศ 
ระดับ 3 =  ระดับดี 
ระดับ 2 =  ระดับปานกลาง 
ระดับ 1 =  ระดับกําลังพัฒนา
ระดับอาชีวศึกษา  
ระดับ 5 = 4.51 - 5.00 
ระดับยอดเยี่ยม 
ระดับ 4 =  3.51 - 4.50 ระดับดีเลิศ 
ระดับ 3 =  2.51 - 3.50 ระดับดี 
ระดับ 2 =  1.51 - 2.50 ปานกลาง 
ระดับ 1 =  0.00 - 1.50 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับอุดมศึกษา 
ระดับ 5 = 4.51 - 5.00 
การดําเนินงานระดับดีมาก 
ระดับ 4 = 3.51 - 4.50 
การดําเนินงานระดับดี 



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

ระดับ 3 = 2.51 - 3.50 
การดําเนินงานระดับพอใช้ 
ระดับ 2 = 1.51 - 2.50 
การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
ระดับ 1 = 0.00 - 1.50 
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 36. ร้อยละของบุคลากร 80        ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม � มี ได้แก่      1.  ติดตามการดําเนินงานให้ นายจิรพจน์

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1. ..... เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด จึงบรรเจิดศักดิ์
และความโปร่งใส  2. ..... โดยให้หน่วยงานในสังกัดฯ 

3. ..... รายงานผลการเนินงาน หลังจากที่ได้
.......... ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

      2. ติดตามผลการประเมินของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่ตัดโอน
ให้หน่วยงานในสังกัด
     3. นําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเข้าใจและนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
     4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ในภาพรวมของสถาบัน
เกณฑ์การประเมินผล
     จํานวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากประมาณการผู้เข้าร่วมในแต่ละ
โครงการ และได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส 

37. ร้อยละของผู้บริหารและ 100      ร้อยละ � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี
บุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วม � มี ได้แก่       ติดตามผลแบบประเมินการรับรู้ นายจิรพจน์

รณรงค์ตามค่านิยมองค์กรของ 1. ..... การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร จึงบรรเจิดศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ..... และบุคลากร

3. ..... เกณฑ์การประเมินผล
..........      ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

ที่รับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยมองค์กร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ร้อยละ 100

6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลาง 38. จํานวนเครือข่ายความ 40        แห่ง � ไม่มี การติดตาม รองอธิการบดี



หมายเหตุ/ปัญหา/ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563 ผลการดําเนินงาน เอกสารแนบประกอบ

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

ความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ � มี ได้แก่      1. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / ผศ.ประวีนา

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 1. ..... งานวิเทศน์สัมพันธ์จัดทําแบบฟอร์มการ  เอี่ยมยี่สุ่น (หลัก)
และทัศนศิลป์ในระดับชาติ 2. ..... กํากับและติดตาม  ฝ่ายวิจัยและ
และนานาชาติ  3. .....      2. หน่วยงานในสังกัดรายงาน นวัตกรรม/

..........       2.1 แผนเครือข่ายความร่วมมือ งานวิเทศน์สัมพันธ์ 
กับสถาบันฯทั้งในระดับชาติ (ร่วม)
และนานาชาติ 
      2.2 ผลการดําเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมินผล
      จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันฯ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า  40 แห่ง
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