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 บทสรุปผู้บริหาร 

การประเมินผลด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Control and Evaluation) เป็น 1 ใน 4 
ข้ันตอนสําคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ท่ีมีความจําเป็น เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ อีกท้ังยังเป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีต้ังไว้ 
ท้ังนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลไกของการถ่วงดุลและตรวจสอบ (Check and Balance) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การ (Good Governance) ซ่ึงสอดคล้องตามท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและ
ประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษา 
ชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ในการประเมินแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า มีเป้าหมายท่ีต้องการจะไปให้ถึงและมีการกําหนดกรอบระยะเวลา 

แห่งความสําเร็จท่ีชัดเจน มีความท้าทาย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร โดยวิสัยทัศน์ได้กําหนด
เป้าหมายไว้สูงเนื่องจากการเป็นองค์การชั้นนําในระดับชาติจะต้องขยับไปพร้อมกันทั้งหมดทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง นอกจากนี้ การกําหนดวิสัยทัศน์ยังขาดการนิยามของคําว่า 
“ชั้นนํา” และคําว่า “เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับนานาชาติ” ซ่ึงเป็นคําใหญ่ทําให้ไม่ชัดเจนว่าจะมุ่ง 
เรื่องใดให้มีความสําเร็จ และเรื่องข้อมูลเปรียบเทียบยังขาดความชัดเจนว่าจะเปรียบเทียบกับหน่วยงาน/องค์กรใด 
และขาดการจําแนกว่า งานในเรื่องใดมีเป้าหมายในอนาคตระดับประเทศ และงานในเรื่องใดมีเป้าหมาย
ในระดับนานาชาติ 

ด้านพันธกิจ พบว่า สื่อสารได้ชัดเจนว่ามีหน้าท่ีอะไรบ้าง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในการสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมีการปรับเปลี่ยน 
พันธกิจเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีได้กําหนดไว้ ได้แก่ พันธกิจจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์เพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ด้านยุทธศาสตร์ พบว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ 
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แต่ยังพบว่าตัวชี้วัดกับยุทธศาสตร์ไม่มีความสอดคล้องกันในบางกลยุทธ์
มีขนาดใหญ่และมีน้ําหนักมากกว่ายุทธศาสตร์อีกท้ังไม่สามารถสื่อให้เห็นภาพได้ว่าควรพัฒนาและสร้างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างไรให้บรรลุการเป็นองค์กรชั้นนําในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ การกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ยังไม่ชัดเจนไม่สามารถ 
วัดค่าได้จริง ไม่สะท้อนให้เห็นถึง ผลงานท่ีสามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ตัวชี้วัดบางตัวชี้วัด 
มีความยากในการวัด และไม่ระบุวิธีการคํานวณทําให้ไม่ชัดเจนว่าจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร สําหรับการกําหนด
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ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันฯ มีการระบุเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ท่ีชัดเจน  

จากผลการประเมินแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงให้เห็นว่าความสําเร็จในภาพรวม
ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดําเนินงาน
ในระดับดีมาก โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
สถาบันฯ กําหนดเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจมีการดําเนินงานท่ียังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดบางส่วน เช่น ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมีผลการทดสอบยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดไว้ได้ 
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องเร่งดําเนินการสนับสนุนท้ังงบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เช่น การจ้างครูชาวต่างชาติ การอบรม
พัฒนา ครู อาจารย์ ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ ท่ีส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปและเพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะต้องทุ่มเทในการดําเนินงาน
ร่วมกับการสนับสนุน กํากับ ติดตาม จากผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเข้มข้น เพ่ือให้การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสมบูรณ์และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วิธีดําเนินการประเมินผลกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประเมินผลความสําเร็จตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประเมินปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖4 ซ่ึงผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการติดตามและการประเมินผล
2. วิธีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล
5. เกณฑ์ในการประเมินผล

1. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการติดตามและการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2560-2564 ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการกอง 
และหัวหน้าหน่วยงานท่ีข้ึนตรงกับสํานักงานอธิการบดี  

2. วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2.1 ศึกษาและจัดทําแบบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2.2 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2.3 จัดทําการยกร่างรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2.4 นําร่างรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือพิจารณา 

2.5 สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาต่อไป 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ คือ “แบบรายงานผลการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ
การสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้   

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2. สร้างแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม
พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล
รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง

3. นําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ
ประเมินผลและผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาท่ีต้องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล

4. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

5. จัดทําเป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ
และประเมินผลต่อไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 

ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สร้างแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ฉบับร่าง) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง 

นําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ
รอบ 12 เดือน (ฉบับร่าง) ท่ีผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายติดตามและ

และผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาท่ีต้องการเก็บ

ติดตามและประเมินผล 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จัดทําเป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการติดตาม

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
เนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2560-2564 

กันยายน 2562)” ซ่ึงมีข้ันตอน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
) สําหรับใช้เก็บรวบรวม

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ากหัวหน้าฝ่ายติดตามและ

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาท่ีต้องการเก็บ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ

จัดทําเป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการติดตาม

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2561) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ทําหนังสือราชการถึงหน่วยงานในสังกัดในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

2. หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้กับ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามแบบฟอร์มท่ีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกําหนด 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป 

3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มท่ีกองนโยบายและแผน
กําหนด โดยกําหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

4. กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ร้อยละ ในการอธิบาย แปลผลเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีกําหนด ท้ังนี้การรายงานในรอบ 6 เดือนจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนในรอบ 12 เดือนจะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือดําเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกตก่อนนําข้อมูล
เข้ารายงานต่อสภาสถาบัน ต่อไป 

6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการรายงานข้อมูลการรายงานสรุปผลและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนต่อสภาสถาบัน
เพ่ือดําเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนําข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ต่อไป 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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5. เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2560 - 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มี 3 กรณี
ดังต่อไปนี้ 

1 กรณีตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้เป็นค่า 
ร้อยละ 

ค่าร้อยละความสําเร็จ = ผลการดําเนินงานจริง x 100 
 เป้าหมายตามแผน 

2 กรณีตัวชี้วัด
ท่ีกําหนดไว้เป็น 
ระดับ 

เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสําเร็จ 
ระดับ 1 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระดับ 2 
ปรับปรุง 

ระดับ 3 
พอใช้ 

ระดับ 4 
ดี 

ระดับ 5 
ดีมาก 

<ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60.00 – 
69.99 

ร้อยละ 
70.00 – 
79.99 

ร้อยละ 
80.00 – 
89.99 

ร้อยละ 
90.00 - 100 

3 กรณีตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้เป็น
ครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/กิจรรม/ 
หน่วยงาน 

ค่าร้อยละความสําเร็จ = ผลการดําเนินงานจริง x 100 
 เป้าหมายตามแผน 

ข้ันตอนการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือแสดงความสําเร็จใน
ภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กําหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ 
ข้ันตอนท่ี ๒ นําผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ 
ข้ันตอนท่ี ๓ นําผลการประเมินจากข้ันตอนท่ี ๒ มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสําเร็จตามจํานวนตัวชี้วัด 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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รายงานสรุปผลประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 พบว่าความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
คิดเป็นร้อยละ 98.12  (ระดับ ดีมาก) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางแสดงความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด สรุปผลประเมิน

การดําเนินงาน 
ในภาพรวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ 1 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระดับ 2 
ปรับปรุง 

ระดับ 3 
พอใช้ 

ระดับ 4 
ดี 

ระดับ 5 
ดีมาก 

รวม 

๑. การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

1* - - 1 10 12 94.99 
(ดีมาก) 

๒. การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- - - - 6 6 100 
(ดีมาก) 

๓. การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

- - - - 3 3 100 
(ดีมาก) 

๔. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

- - - - 3 3 100 
(ดีมาก) 

๕. การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์และทัศนศิลป์ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- - - - 8 8 100 
(ดีมาก) 

รวม 1 - - 1 30 32 98.12 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ  * ระดับ ๑ ปรับปรุงเรงดวน ไดแก ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพสอดคลองกับการเรียนรู
      ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ตัวชี้วัดที่ ๗. รอยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
               ปที่ ๓ มัธยมศึกษาปที่ ๖ ปวช. ๓ และนักศึกษาปริญญาตรี ปที่ ๔ 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ

ประเมิน
การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 94.99 ดีมาก
การพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มี 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 2,612 คน การติดตาม ปัญหา อุปสรรค 97.81 ดีมาก รองอธิการบดี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 75      91.41 ร้อยละ แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 1. การจัดบริการให้คําปรึกษา นักเรียนในระดับ ปวช.ของ 100 ผศ.ประวีนา
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย   - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 75      93.47 ร้อยละ รวมผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานจํานวนทั้งหมด 1,807 คน จาก 1,954 คน ทางวิชาการและแนะแนว วิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่งมี 100  เอี่ยมยี่สุ่น
ไทยแลนด์ 4.0   - ระดับอาชีวศึกษา 75      66.78 ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 92.48 โดยแบ่งเป็น การใช้ชีวิตแก่นักเรียน ผลการเรียนกลุ่มทักษะ 89.04

  - ระดับปริญญาตรี 75      93.95 ร้อยละ      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 862 คน จาก 943 คน คิดเป็นร้อยละ 91.41 นักศึกษาทุกระดับ วิชาชีพเฉพาะไม่ถึง 2.0 100
  - ระดับปริญญาโท  75      81.82 ร้อยละ      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 945 คน จาก 1,011 คน คิดเป็นร้อยละ 93.47 2. ปรับปรุงพัฒนาระบบ ทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์การจบ 100

และกลไกการควบคุมการดูแล หลักสูตร (ส่วนหนึ่งเป็น
รวมผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจํานวนทั้งหมด 203 คน จาก 304 คน การให้คําปรึกษาวิชาการและ นักศึกษาที่ตกค้าง)
คิดเป็นร้อยละ 66.78 โดยแบ่งเป็น แนะแนว แนวทางแก้ไข
     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) จํานวน    168 คน จาก 263 คน คิดเป็นร้อยละ 63.78 3. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม โครงการ พัฒนาศักยภาพ
     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) จํานวน 35 คน  จาก 41 คน คิดเป็นร้อยละ 85.37 รายงานผลการเรียน ครูผู้สอนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

ของนักเรียน นักศึกษาที่มี กิจกรรมที่ ๔
รวมผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวนทั้งหมด 602 คน จาก 645 คน ผลการเรียน ร/ มส./F  อบรมครู อาจารย์และ
คิดเป็นร้อยละ 93.33  โดยแบ่งเป็น ในแต่ละภาคเรียน บุคลากรทางการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ต่อสถานศึกษาต้นสังกัด เพื่อให้มีทักษะ
     - ระดับปริญญาตรี(4 ปี) จํานวน 171 คน จาก 193 คน คิดเป็นร้อยละ 88.60 4. สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ การให้คําปรึกษา
     - ระดับปริญญาตรี(5 ปี)  จํานวน 404 คน จาก 419 คน คิดเป็นร้อยละ 96.42 ควบคุม กํากับดูแลจํานวนนักเรียน 
ระดับปริญญาโท นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/มส/F 
     - ระดับปริญญาโท จํานวน 27  คน จาก 33 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ให้ลดลง

5. สถานศึกษาในสังกัดรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละปี
การศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เกณฑ์การประเมินผล
   ผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของปีการศึกษา 2561

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ

ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

2. อัตราการมีงานทําหรือ ข้อมูลการมีงานทําหรือศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ หมายเหตุ :  ปัญหาอุปสรรค 87.68 ดี รองอธิการบดี
ศึกษาต่อภายใน 12 เดือน        - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาต่อ ร้อยละ 100 ข้อมูลภาวะการมีงานทํา การเก็บข้อมูลการมีงานทํา ผศ.ประวีนา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100    100    ร้อยละ        - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อ ร้อยละ 100 รายบุคคล  ณ วันที่ 13 ส.ค.62 หรือศึกษาต่อของนักศึกษา 100  เอี่ยมยี่สุ่น
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100    100    ร้อยละ        - ระดับอาชีวศึกษา ศึกษาต่อร้อยละ 92.50  มีงานทําร้อยละ 6.50  การติดตาม ปริญญาตรี เก็บข้อมูล 100
  - ระดับอาชีวศึกษา 82      99      ร้อยละ ไม่ระบุร้อยละ 1.00 1. รายงานผลการรวบรวมข้อมูลการ ในเดือนสิงหาคม ช่วงวัน 100
  - ระดับปริญญาตรี 100    45.83 ร้อยละ        - ระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อ ร้อยละ 2.90  มีงานทําร้อยละ 51.28 มีงานทําหรือศึกษาต่อของนักเรียน พระราชทานปริญญาบัตร 45.83
  - ระดับปริญญาโท  100    92.59 ร้อยละ ยังไม่มีงานทํา 45.83 นักศึกษา แต่ละระดับ ในแต่ละ แนวทางแก้ไข 92.59

       - ระดับปริญญาโท ศึกษาต่อ 0.00  มีงานทําร้อยละ 92.59 ยังไม่มีงานทํา 7.41 สถานศึกษา ส่งให้หน่วยงาน ปรับปรุงการรายงานข้อมูล

ในส่วนกลางรวบรวม และดําเนินการ การมีงานทําหรือศึกษาต่อ

ในขั้นตอนต่อไป ของนักเรียนนักศึกษา

2. รายงานผลการวิเคราะห์ สรุปผล ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี

เกี่ยวกับการมีงานทําหรือศึกษาต่อ เก็บข้อมูลหลังจาก

ของนักเรียน นักศึกษา แต่ละระดับ สําเร็จการศึกษาแล้ว

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง ในรอบ 6 เดือน และ 1 ปี

เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละการมีงานทําหรือศึกษาต่อ 
ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

3. อัตราของการจบการศึกษา  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2561 มีอัตราของการจบการศึกษา การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ภายในเวลาที่กําหนด ภายในเวลาที่กําหนด ของนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 1. หน่วยงานดําเนินการสํารวจ ผศ.ประวีนา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 75      91.31 ร้อยละ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานจํานวนทั้งหมด 1,789 คน  แบ่งเป็น จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาจนกระทั่ง 100  เอี่ยมยี่สุ่น
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 75      93.42 ร้อยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน นักศึกษา สําเร็จการศึกษา 100
  - ระดับอาชีวศึกษา 75      76.97 ร้อยละ       -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 852 คน จาก 933 คน คิดเป็นร้อยละ 91.31 ภายในเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร 100
  - ระดับปริญญาตรี 85      93.25 ร้อยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมสรุปผลส่งมายังสถาบันฯ 100
  - ระดับปริญญาโท  25      27.27 ร้อยละ      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 937 คน จาก 1,003 คน คิดเป็นร้อยละ 93.42 2. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามรายงาน 100

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจํานวนทั้งหมด 169 คน  แบ่งเป็น ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละ
     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) จํานวน 137 คน จาก 178 คน คิดเป็นร้อยละ 76.97 ภาคเรียนต่อสถานศึกษาต้นสังกัด 
ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) 3. สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ
     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) จํานวน 32 คน  จาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 ควบคุม กํากับดูแลจํานวนนักเรียน 
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวนทั้งหมด 548 คน แบ่งเป็น นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส/ F 
ระดับปริญญาตรี(4 ปี) ให้ลดลง
     - ระดับปริญญาตรี(4 ปี) จํานวน 144 คน จาก 166 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 4. สถานศึกษาในสังกัดรายงานผล
ระดับปริญญาตรี(5 ปี) การเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่มี
     - ระดับปริญญาตรี(5 ปี)  จํานวน 367 คน จาก 382 คน คิดเป็นร้อยละ 96.07 ผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละ
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     - ระดับปริญญาโท จํานวน 9  คน จาก 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล
   -  รายงานระเบียนผลการเรียน
ทุกระดับการศึกษา
   -  เกณฑ์การประเมินผลเด็กจบ
หลักสูตร

4. ระดับความสําเร็จของการ 4        4        ระดับ   1. จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มี ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  1. ติดตามแผนพัฒนาทักษะและ ผศ. สหวัฒน์

คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้   2 ดําเนินกิจกรรม/โครงการ จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาเพื่อดําเนินโครงการยกระดับ ศักยภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ ปลื้มปรีชา (หลัก)/
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย การเรียนรู้พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ ผศ.ประวีนา
ไทยแลนด์ 4.0  และนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0   ดังนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เอี่ยมยี่สุ่น (ร่วม)

1) การอบรมให้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ
โดยครูชาวต่างประเทศ ทุกหน่วยงานให้นําส่งภายในเดือน พ.ย. 

2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 2. ติดตามผลการจัดกิจกรรมตาม
3) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (มืออาชีพงานศิลป์) แผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
4) โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้สําเร็จการศึกษา ให้มีคุณภาพ
 เพื่อสนับสนุนทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

- พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผล
- พัฒนาทักษะด้านการคํานวณ ภายในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- พัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรมความชื่อสัตย์สุจริต (ธ.ค. มี.ค. มิ.ย.) ยกเว้นไตรมาสที่ 4  
- พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้รายงานผลการดําเนินงานภายใน
- พัฒนาทักษะด้านการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา เดือน ก.ค.
- พัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์) 3. กําหนดรูปแบบการรายงานผล

3. ผลการประเมินโครงการในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดโครงการ/กิจกรรม
ระดับปริญญาตรี 4. สถาบันฯ วางรูปแบบการ
     มีการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 67 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ประเมินการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
โดยสถาบันฯ ได้ดําเนินรูปแบบการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรูปแบบการทบทวน ของนักเรียนนักศึกษาตามกรอบ
ผลการจัดกิจกรรม เพื่อติดตามผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วม วัตถุประสงค์ของโครงการโดยหน่วยงาน
กิจกรรม โดยผลการประเมินในภาพรวมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของ จัดทําแบบประเมินตามกรอบ
การพัฒนาทักษะอยู่ที่ 3.82 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 เพื่อวัดการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทุกๆ กิจกรรม

 มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 13,397 คน ของสถานศึกษาในสังกัด เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดเกณฑ์การจัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม 1. มีแผนการดําเนินงานและระบบ
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กลไกชัดเจน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ระดับ 5 2. มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
จากผลการประเมินโครงการในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม สรุปได้ว่า ในแผน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. มีการประเมินการดําเนินงาน
นักเรียนระดับอาชีวะศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมินการดําเนินงานโครงการ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ และบรรลุผล
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไม่น้อยกว่า
คิดเป็นร้อยละ 84.8 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.24 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 ร้อยละ 80ของกิจกรรมทั้งหมด

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. ผู้รับผิดชอบโครงการได้นําผลจากการประเมินโครงการไปปรับปรุง ดังนี้ 4. มีการนําผลการประเมินโครงการ/
- ระยะเวลาในการจัดโครงการ ปรับให้สอดคล้องตามเนื้อหาของโครงการ กิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาการ
- เพิ่มช่วงเวลาใช้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมอภิปรายแสดงความคิดด้วย ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 
- เชิญวิทยากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมอง หรือโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ 

ที่หลากหลาย และการนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ ที่มีลักษณะเดียวกัน
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับการ

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีสู่หน่วยงานอื่นๆ
กลยุทธ์
1. การสร้างคุณภาพและ 5. จํานวนหลักสูตรที่มีการ 2        34      หลักสูตร      ในปี 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรตามกรอบ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
มาตรฐานทางวิชาการ ปรับปรุง/พัฒนาตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิของชาติ จํานวน34 หลักสูตร ดังนี้ 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผศ.ประวีนา

มาตรฐานคุณวุฒิของชาติ   ๑. ระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย ติดตามโครงการ  เอี่ยมยี่สุ่น
    1.1 หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 2. รายงานผลการเนินงาน
    1.2 หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) จัดทําหลักสูตร
๒. ระดับปริญญาโท  2  หลักสูตร  ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินผล

 ๒.1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จํานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
 ๒.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และนําไปใช้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

๓. ระดับปริญญาตรี  28  หลักสูตร  ประกอบด้วย จํานวน 2 หลักสูตร
 ๓.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
 ๓.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)      

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (13 หลักสูตร)
 ๓.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)            

     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (13 หลักสูตร)
 ๓.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)            

     (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
๔. ระดับอาชีวศึกษา ๑ หลักสูตร คือ 

 ๔.๑ หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒
5. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1  หลักสูตร  คือ

5.1 หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 5        7.26   ร้อยละ 1. สถาบันฯ จัดประชุมครูผู้สอน (วิทยาลัยในสังกัดฯ 15 แห่ง)  เพื่อกําหนดแนวทาง การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
นักเรียน/ นักศึกษา ที่ได้รับการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 1.รายงานโครงการอบรมครูผู้สอน ผศ.ประวีนา
สอน แบบ STEAM Education  ดนตรี และทัศนศิลป์ แบบ STEAM Education ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ  เอี่ยมยี่สุ่น
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น และบริบทของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 STEAM  Education ในระดับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) อาชีวศึกษา และระดับการศึกษา
2. สถาบันฯ จัดโครงการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนารุปแบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐานรายงานต่อสถาบัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ แบบ STEAM Education บัณฑิตพัฒนศิลป์
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของท้องถิ่น 2.แจ้งคณะและวิทยาลัยติดตาม
ระหว่างวันที่ 3 - 5  เมษายน 2562 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม รายงานครูผู้สอนที่นําการจัดการเรียน

การสอนแบบ STEAM  Education 
ไปใช้ให้ครบกลุ่มสาระที่ผ่านการอบรม

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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3. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education ในวิชา ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
นาฏศิลปไทยละคร  หน้าที่พลเมือง  เครื่องสายไทย  ออกแบบผลิตภัณฑ์  ปฏิบัติเอก ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม  2562
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษไทย ศิลปะ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2562
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 46 รายวิชา โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 3. วิทยาลัยรายงานผลสัมฤทธิ์

 ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ขึ้นไป จํานวน ๒๓ รายวิชา ทางการเรียนของนักเรียน/ นักศึกษา 
 ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๕ จํานวน ๗ รายวิชา ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM 

Education
เกณฑ์การประเมินผล
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
/นักศึกษา ที่ได้รับการสอน
 แบบ STEAM Education 
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

7. ร้อยละของผลการทดสอบ 50      27.18 ร้อยละ รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 การติดตาม ปัญหา อุปสรรค 54.36 ปรับปรุง รองอธิการบดี
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี แยกตามระดับการศึกษา ๑. สถาบันฯ ติดตามผลการดําเนินงาน  ผลการทดสอบภาษา เร่งด่วน ผศ.ประวีนา
สารสนเทศ ของนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 880 คน กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา อังกฤษของนักเรียนชั้น  เอี่ยมยี่สุ่น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษา   - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 ทุกแห่งเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ทราบถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ปีที่ ๖ ปวช. ๓ และนักศึกษา   - เทคโนโลยี ผ่าน 515 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.52 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 น้อยกว่า
ปริญญาตรี ปีที่ ๔   - ผ่านทั้ง 2 วิชา 108 คน คิดเป็นคนร้อยละ 12.27 ในระหว่างการดําเนินงาน ร้อยละ 50

มัธยมศึกษาปีที่ 6  จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 934 คน ๒. สถาบันฯ สรุปผลการทดสอบ แนวทางแก้ไข
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 12.27   - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ    1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 12.96   - เทคโนโลยี ผ่าน 413 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓  2563 สถาบันบัณฑิต
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 47.16   - ผ่านทั้ง 2 วิชา 121  คน คิดเป็นคนร้อยละ 12.96 และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔ พัฒนศิลป์ สนับสนุน
 ปริญญาตรีปีที่ 4 36.32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 176 คน เกณฑ์การประเมินผล งบประมาณเพิ่มเติมให้

  - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 53.41 ร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สถานศึกษาทั้ง 18 แห่ง
  - เทคโนโลยี ผ่าน 119 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.61 และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ในสังกัด จัดการเรียน
  - ผ่านทั้ง 2 วิชา 83 คน คิดเป็นคนร้อยละ 47.16 ชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ และนักศึกษา การสอนโดยจ้างครูต่างชาติ
ปริญญาตรีปีที่ 4  จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 402 คน ปริญญาตรี ปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐    2. จัดอบรมครู อาจารย์ 
  - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.72 ให้มีความรู้ ทักษะ
  - เทคโนโลยี ผ่าน 225 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.43 การจัดการเรียนการสอน 
  - ผ่านทั้ง 2 วิชา 146 คน คิดเป็นคนร้อยละ 36.32 และทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12



ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

2. การพัฒนาทักษะและศักยภาพ 8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 83      93.1 ร้อยละ 1. การกําหนดเกณฑ์การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่ส่งเสริมทักษะใน การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ของนักเรียนนักศึกษา ที่ส่งเสริม ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ศตวรรษที่ 21 และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยมีกิจกรรมกรมโครงการที่สอดรับ 1. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมตาม ผศ. สหวัฒน์

กับทักษะในศตวรรษที่ 21 จํานวน 1 โครงการ (4 กิจกรรมย่อย) ได้แก่ แผนพัฒนาทักษะศักยภาพของนักศึกษา ปลื้มปรีชา (หลัก)/
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะ ผศ.ประวีนา

กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ ในศตวรรษที่ 21 โดยให้แต่ละหน่วยงาน  เอี่ยมยี่สุ่น (ร่วม)
นักศึกษาและขั้นตอนการติดตามผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนาคุณภาพ รายงานผลภายในเดือนสุดท้าย
ของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของแต่ละไตรมาส (ธ.ค. มี.ค. มิ.ย.) 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานและโครงสร้างกิจกรรมเสริม ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ให้รายงานผลการ
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินงานภายในเดือน ก.ค.
กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชุมทบทวนรายละเอียดการจัดทําคู่มือเสริมหลักสูตรในการพัฒนา 2. สถาบันฯ กําหนดรูปแบบการ
คุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 4 ประชุมพิจารณาการจัดทําร่างคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนา 3. สถาบันฯ วางรูปแบบการประเมิน
คุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 100% ตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
  1.1 ได้คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ โดยหน่วยงานจัดทําแบบประเมิน
"รอบรู้งานศิลป์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวสู่สากล" หรือ SMART ตามกรอบเพื่อวัดการเข้าร่วมกิจกรรม
  1.2. ได้เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา นอกหลักสูตร ทุกๆ กิจกรรม
  1.3. ได้โครงสร้างการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  1.4. ได้ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทําเป็นคู่มือกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผล
2. การจัดทําคู่มือกิจกรรม  ได้ดําเนินการนําข้อมูลรายละเอียดจากข้อ 1. มาจัดทําเป็น   นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ต้นฉบับคู่มือ ดําเนินการแล้วเสร็จ ๑๐0% และศักยภาพที่ส่งเสริมทักษะ
3. สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ฯ โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ว ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
จํานวน 67 โครงการ มีจํานวนนักศึษา เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 7,066 คน ไทยแลนด์ 4.0 และตรงตามอัตลักษณ์
จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 7,587 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์)
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ของสถาบันฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83
    มีการดําเนินการเป็นไปตามแผน เนื่องจากการพัฒนานักเรียนในระดับดังกล่าว 
มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นตัวกําหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลการ
พัฒนาผู้เรียน ผ่าน จึงผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 14,405  คน 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13,397  คน คิดเป็นร้อยละ 93 ของจํานวนนักเรียนที่มีอยู่
จํานวนของนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีที่
เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 21,992  คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
20,463 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1

9. ระดับความสําเร็จของการ 4        4        ระดับ      มีกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ว จํานวน 67 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
พัฒนาทักษะและศักยภาพของ โดยสถาบันได้ดําเนินรูปแบบการประเมิน ของผู้เข้าร่วมโครงการ และรูปแบบการทบทวน 1.ติดตามผลการพัฒนาทักษะ ผศ. สหวัฒน์

นักเรียน นักศึกษาที่ส่งเสริม ผลการจัดกิจกรรม เพื่อติดตามผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วม และศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วม ปลื้มปรีชา (หลัก)/
ทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม ผลการประเมินในภาพรวมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของ กิจกรรมนอกหลักสูตร ผศ.ประวีนา
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาทักษะที่ 3.82 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4  เอี่ยมยี่สุ่น (ร่วม)

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ระดับอาชีวะศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   2. แต่ละหน่วยงานรายงานผลการ
   นักเรียนจํานวน 13,397 คน ของสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยสถานศึกษา พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา 
แต่ละแห่ง กําหนดเกณฑ์การจัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
ของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยที่ 4.65 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทุกๆ 
ระดับ 5 กิจกรรม
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา   3. สถาบันฯ กําหนดรูปแบบ
ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย การประเมินตนเองของนักศึกษา 
ไทยแลนด์ 4.0 มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.24 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 เกณฑ์การประเมินผล

   ค่าเฉลี่ยของพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษาในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.51 

10. จํานวนนวัตกรรม 50      512    ชิ้น      นวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้ จํานวน 18 แห่ง การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้น รวม 512 ชิ้น ดังนี้    สถานศึกษารายงานผล ผศ.ประวีนา
จากการเรียนรู้ 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาวิทยาศาสตร์) จํานวน 126 ชิ้น ดังนี้ การจัดทําผลการดําเนินงานของ  เอี่ยมยี่สุ่น

1.1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  1 ชิ้น สถานศึกษาแก่สถาบันฯ ภาคเรียนละ 
1.2 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 31 ชิ้น 1 ครั้ง 
1.3 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 11 ชิ้น เกณฑ์การประเมินผล
1.4 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 7 ชิ้น   1. จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้น 
1.5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3 ชิ้น สถานศึกษาละ 1 ชิ้นงาน (ระดับ
1.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 3 ชิ้น การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
1.7 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 6 ชิ้น ระดับอาชีวศึกษา)
1.8 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 13 ชิ้น   2. จํานวนนวัตกรรมที่นักศึกษา
1.9 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 32 ชิ้น สร้างขึ้น  สถานศึกษาละ 2 ชิ้นงาน 
1.10 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 5 ชิ้น ได้จากการฝึกประสบการณ์สอน 
1.11 วิทยาลัยช่างศิลป (ปวช.) 2 ชิ้น (ระดับอุดมศึกษา)
1.12 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 12 ชิ้น
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาวิทยาศาสตร์) จํานวน 126 ชิ้น
2. ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมสื่อการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑ และ ๒
จํานวน 162 ชิ้น ดังนี้

2.1 คณะศิลปศึกษา 5 ชิ้น 
2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 6 ชิ้น
2.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 11 ชิ้น
2.4 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 8 ชิ้น
2.5 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 3 ชิ้น
2.6 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 52 ชิ้น
2.7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 17 ชิ้น
2.8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 13 ชิ้น
2.9 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 47 ชิ้น

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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3. ระดับอุดมศึกษา จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
จํานวน 224 ชิ้น ดังนี้

3.1 คณะศิลปศึกษา 5 ชิ้น 
3.2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 14 ชิ้น 
3.2 คณะศิลปวิจิตร 89 ชิ้น 
3.3 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 5 ชิ้น
3.4 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 52 ชิ้น
3.5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 6 ชิ้น
3.6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2 ชิ้น
3.7 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 43 ชิ้น
3.8 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 3 ชิ้น
3.9 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2 ชิ้น
3.10 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2 ชิ้น
3.11 วิทยาลัยช่างศิลป 1 ชิ้น

3. การส่งเสริมโอกาสและ 11. จํานวนเวทีการแข่งขัน 36      36      เวที สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ความสามารถของผู้เรียนในเวที ความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี   ความสามารถทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งสถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม      การรายงานผลการดําเนินการ นายจุลชาติ 

การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมสนับสนุน ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  อรัณยะนาค
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้....บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการ

1. ระดับชาติ จํานวน 34 เวที ได้แก่ แข่งขันในระดับชาติภูมิภาคอาเซียน 
1.1 ด้านนาฏศิลป์ และระดับนานาชาติ (ระยะการติดตาม

- การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ การรายงานผลการดําเนินงาน 
1.2 ด้านดนตรี คีตศิลป์ 6 เดือนครั้ง)

- การประกวดสมรรถนะระนาดเอก ระดับชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เกณฑ์การประเมินผล
- การประกวดดนตรีไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       จํานวนเวทีการแข่งขันที่เข้า
 สยามบรมราชกุมารี ร่วมต่อปี โดยเป็นเวทีการแข่งขัน
- ประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม" ที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัลซึ่ง
- การแข่งขันดนตรีสากล (วงซิมโฟนิค)  เป็นเวทีเข้าร่วมการประกวดที่สถาบัน
  Music & Marching Arts International 2019 Concert Band Showcase บัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานภาครัฐ
- การแข่งขันดนตรีสากล Thailand International Band & Orchestra Festival และเอกชนตลอดจนสถานศึกษา
- การประกวดขับร้องประสานเสียงเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน อื่นจัดขึ้น
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
- การประกวดดนตรี “ประลองเพลงประเลงมโหรี”
- การประกวดดนตรีศรทอง
- Korat Marching Band Competition 2019

1.3 ด้านทัศนศิลป์
- ประกวดโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑” ประจําปี ๒๕๖๑  ของมูลนิธิบัวหลวง
- ร่วมเข้าแข่งขัน ประชันหุ่นม้า Acrylic จาก ๑๘ ทีมเยาวชนของประเทศไทย

     Princess's Cup Thailand 2018

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

- เข้าร่วมประกวดโครงการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ 
ประจําปี ๒๕๖๑
- เข้าร่วมประกวดโครงการ SB Interior Contest 2019

- งานประกวด I AM ORIGINAL ครั้งที่ ๓
- การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
- โครงการประกวดวาดภาพ Art painting 
- การประกวดวาดภาพ สัตหีบ ทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีคราม ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ 
  “เพลินศิลป์ถิ่นนาวี”
- การประกวดหุ่นฟาง โครงการเทศการหุ่นฟางโคราช ภายใต้โครงการ
  เมืองศิลปวัฒนธรรม
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๒ 
  (YOUNG ARTISTS TALENT #10)
- โครงการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังค์” 
  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๔ ประจําปี ๒๕๖๒ 
หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” 
- การประกวดจิตรกรรม ยูโอบี ครั้งที่ ๑๐
- ประกวดวาดภาพ Horse Award & NAN MEE fine art Award
  ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

1.4 ด้านอื่นๆ
- เยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2561
- รางวัลความประพฤติดี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ 
- โครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา
- การประกวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน 
“วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” 
- การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประเภทชายล้วน 
- การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยประทาน
  สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา
- การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
 ประจําปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- การประกวดของจังหวัดร้อยเอ็ด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ/ดีเด่น

2. ระดับนานาชาติ จํานวน 2 เวที ได้แก่
2.1 ด้านนาฏศิลป์

 - งาน China (International) Campus Arts Festival

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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ประเมินผล

2.1 ด้านทัศนศิลป์
 - การประกวดภาพพิมพ์นานาชาติที่ประเทศบัลแกเลีย 
   The 20th International Print Biennale - Varna 2019

12. จํานวนรางวัลจากการ 36      38      รางวัล รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันความสามารถ รายละเอียดดังนี้ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
แข่งขันในเวทีระดับชาติหรือ 1. ระดับชาติ จํานวน 37 รางวัล ได้แก่      การรายงานผล การดําเนินการ นายจุลชาติ 
นานาชาติ       1.1 ด้านนาฏศิลป์ ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  อรัณยะนาค

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของมูลนิธิไทย ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการ
1.2 ด้านดนตรี คีตศิลป์ แข่งขันในระดับชาติ, ภูมิภาคอาเซียน 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดสมรรถนะระนาดเอก ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ระยะการติดตาม
- รางวัลจากการประกวดดนตรีไทย ได้แก่ การรายงานผลการดําเนินงาน 
     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบรรเลงรวมวงปี่พาทย์เสภาเครื่องคู่ เกณฑ์การประเมินผล
ระดับประชาชนทั่วไป เกณฑ์ของ สกอ. 
     รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ    จํานวนผลงานการเข้าประกวด
     รางวัลดีเด่น รายเครื่อง จํานวน 8 เครื่องมือ (8 รางวัล) แข่งขันที่ได้รับรางวัลโดยเป็นรางวัล
- รางวัลจากการประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม" ที่ชนะการประกวดในทุกระดับรางวัล 
     รางวัลชนะเลิศ (ภาคกลาง) (รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
     รางวัลชนะเลิศ (ภาคเหนือ) อันดับที่ 1  2 และ 3)
     รางวัลชนะเลิศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  รางวัลชนะเลิศ (ภาคใต้)
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (ภาคกลาง)
- รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันดนตรีสากล (วงซิมโฟนิค)  
- รางวัลจากการแข่งขันดนตรีสากล Thailand International Band & Orchestra 
Festival 
     รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันดนตรีสากล (วงออร์เครสตร้า)

  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันดนตรีสากล (วงซิมโฟนิค) 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวด Korat Marching Band 
  Competition 2019

1.3 ด้านทัศนศิลป์
- รางวัลดีเด่น ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย จากประกวดโครงการแสดงศิลปะ
  เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙
- รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ SB Interior Contest 2019

- รางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
     รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 1
     รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ ๒
- รางวัลศึกษาดูงานด้านศิลปะและการจัดมหกรรมศิลปะ Setouchi Trienale 2019

  ณ ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 2 คน/รางวัล จากการข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
  ศิลปินรุ่นใหม่ประจําปี ๒๕๖๒ (YOUNG ARTISTS TALENT #10)

- รางวัลดีเด่น จากการประกวดวาดภาพ สัตหีบ ทะเลสีฟ้า ท้องฟ้าสีคราม ครั้งที่ ๒ 
  ประจําปี ๒๕๖๒ “เพลินศิลป์ถิ่นนาวี”

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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1.4 ด้านอื่นๆ
- รางวัลเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2561
     1. รางวัลบุคคลต้นเเบบ (ผู้ทําคุณประโยชน์เพื่อสังคม)
     ๒. รางวัลเยาวชนต้นแบบ (ด้านนาฏศิลป์ไทย) ได้รับจํานวน 2 คน/รางวัล
- รางวัลความประพฤติดี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
- รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาลีลาศ จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ 
- รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ จากโครงการประกวดโรงเรียน
  ประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในงาน 
  “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประเภทชายล้วน 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา
  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดของจังหวัดร้อยเอ็ด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
  ต้นแบบ/ดีเด่น

2. ระดับนานาชาติ จํานวน 1 รางวัล ได้แก่
- รางวัลเหรียญทอง จากงาน China (International) Campus Arts Festival

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์  ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
ปัญหา อุปสรรค คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 100 ดีมาก
การวิจัยและการสร้างผลงาน 13. ระดับความสําเร็จของ 4        5        ระดับ  สถาบันฯดําเนินการผลิตนักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ ดังนี้ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 1. จัดทําแผนการดําเนินการผลิตนักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์   รายงานผลการดําเนินงานตาม ผศ.ประวีนา

บนพื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น หรือการต่อยอดงานศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุด  เอี่ยมยี่สุ่น
และความเป็นไทย และเผยแพร่ 2. ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดําเนินการผลิตนักวิจัยและการสร้างสรรค์ ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน
ผลงาน ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อยอดงานศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ในปีงบประมาณนั้นๆ

3. ดําเนินการประเมินการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ และ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
4. ดําเนินการนําผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาการ 1. กําหนดแผนการสร้างงานวิจัย

โดยนักวิจัยดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ จํานวนทั้งหมด 59 เรื่อง ดังนี้ งานสร้างสรรค์ หรือการต่อยอดงานศิลป์
1. วิจัย  18   เรื่อง 2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตาม
2. วิจัยการเรียนการสอน  13  เรื่อง แผนที่กําหนด
3. สร้างสรรค์  28  เรื่อง 3. นักวิจัยดําเนินงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ จํานวน 38 ชิ้น
4. นักวิจัยดําเนินงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ จํานวน 40 ชิ้น
5. นักวิจัยดําเนินงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ จํานวน 42 ชิ้น

14. ระดับความสําเร็จของการ 4        5        ระดับ  สถาบันฯดําเนินการผลิตนักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ ดังนี้ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ 1. จัดทําแผนการดําเนินการผลิตนักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์  รายงานผลการดําเนินงานตาม ผศ.ประวีนา

หรือนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุด  เอี่ยมยี่สุ่น
2. ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดําเนินการผลิตนักวิจัยและการสร้างสรรค์ ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผน

ต่อยอดงานศิลป์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ ในปีงบประมาณนั้นๆ
       - โครงการการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ
ครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อ 1. กําหนดแผนการเผยแพร่ผลงานใน
มวลมนุษยชาติ” วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ระดับชาติหรือนานาชาติ
     3 ผลการดําเนินกิจกรรมมีบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตาม
เข้าร่วมนําเสนอผลงาน จํานวนทั้งหมด 114 ชิ้น แผนที่กําหนด

3. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 40 ชิ้น

4. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 45 ชิ้น

5. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 50 ชิ้น

ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2562 หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ

ประเมินผล

กลยุทธ์
1. พัฒนานักวิจัยและ 15. ร้อยละของงานวิจัย 80      100    ร้อยละ 1. ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จํานวน 18 เรื่อง การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
การสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2. ผลการพิจารณาข้อเสนองานสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย 1. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ผศ.ประวีนา

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 28 เรื่อง ตามกิจกรรม  เอี่ยมยี่สุ่น
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ 3. ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการพิจารณาทุน 2. สรุปผลการตรวจสอบงานวิจัย
และความต้องการของสังคม  วิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 13 เรื่อง งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
และชุมชน  3. จํานวนร้อยละงานสร้างสรรค์

และนวัตกรรม 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และความ
ต้องการของสังคมและชุมชน
หมายเหตุ :   
ร้อยละ 80 เท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 90 เท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100 เท่ากับ ระดับ 5
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ 1 ร้อยละ 60 ของงาน
วิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 2 ร้อยละ 70 ของงาน
วิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 3 ร้อยละ 80 ของงาน
วิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 4 ร้อยละ 90 ของงาน
วิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของงาน
วิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในปีงบประมาณนั้น

2. เผยแพร่ผลงานวิจัยและ 16. ร้อยละของงานวิจัยหรือ 2        7.02   ร้อยละ ผู้วิจัยที่นําเสนอผลงานในโครงการการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หมายเหตุ  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ครั้งที่ 3  และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง “ดนตรีและวัฒนธรรม มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ผศ.ประวีนา

และนานาชาติ หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ สู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อมวลมนุษยชาติ” วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 นําเสนอในโครงการประชุมวิชาการ  เอี่ยมยี่สุ่น
นานาชาติ และได้รับรางวัล ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รางวัลดีเยี่ยม จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง กระบวนท่ารบใน ระดับชาติและนานาชาติฯ ทั้งหมด 
หรือการเชิดชูเกียรติ   การแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชรพลายบัวออกศึก โดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์ 114 เรื่อง ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 เรื่อง 

สุวรรณ์ ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ และนายธวัช บุญฟัก เรื่อง  การเรียนรู้วิชาวาดเส้นโดยใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.02
แผ่นภาพและวีดีทัศน์แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย นายบุญพาด ฆังคะมะโน  คณะศิลปวิจิตร

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2562 หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ

ประเมินผล

เรื่อง   Goolgle Classroom แอปพลิเคชั่นทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การติดตาม
โดย น.ส.ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี    ติดตามการตีพิมพ์บทความสืบเนื่อง
ได้รางวัลดีเด่น 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง  เพลงกล่อมเด็ก บ้านเชตุพนตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จากการไปนําเสนอผลงานวิจัยและ
จังหวัดสุโขทัย โดย รศ.ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติ นายดวงจันทร์ บุญล้ํา นายอัศวิน โลหะการก งานสร้างสรรค์จากผู้วิจัย ภายหลังจาก
และน.ส.รัชชนก ศรีเจริญวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไปนําเสนอผลงานนั้นๆ
เรื่อง  แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์รําเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพรของ เกณฑ์การประเมินผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย รศ.ดร.จินตนา สายทองคํา รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
และ น.ส.พิชญา บวรอิทธิกร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
เรื่อง ฟ้อนออนซอนสาวส่ําน้อย  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดย ดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชร 2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เรื่อง สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย โดย น.ส.วรรณวิสา พัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เรื่อง  การสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ดร.จุติณัฏฐ์  วงศ์ชวลิต และได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

17. ร้อยละของงานวิจัยและ 60      70      ร้อยละ 1. ดําเนินการจัดทําแผนการติดตามการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์ที่นําไป ไปใช้ประโยชน์แล้วเสร็จ      ผู้วิจัยต้องรายงานการนําผลงานวิจัย ผศ.ประวีนา

ใช้ประโยชน์ 2. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ที่ได้รับทุนรายงานการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบันฯ  เอี่ยมยี่สุ่น
ไปใช้ประโยชน์ ตามที่ได้กําหนดไว้ตามแผนฯ

3. ผลการรายงานผลการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จํานวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70 เกณฑ์การประเมินผล
     มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
และมีเอกสารอ้างอิง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลงานวิจัย
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ทั้งนี้ 
การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
การนําผลการวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
หน่วยงาน หรือพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่น
ต่างๆ)

3. จัดหาแหล่งทุนภายนอก 18. ระดับความสําเร็จของการ 4        4        ระดับ 1. จัดทําแผนการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงาน ชิ้นใหม่ จัดหาแหล่งทุนภายนอกในการ 2. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้  ติดตามผลความก้าวหน้า ผศ.ประวีนา

สนับสนุนทุนงานวิจัยและ 3. ได้รับสนับสนุนทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก การหาแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุน  เอี่ยมยี่สุ่น
งานสร้างสรรค์     จํานวน 2 แหล่งทุน ดังนี้ ทุนงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอก 

3.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุด
ระดับปริญญาโท 7 โครงการ งบประมาณ 424,700 บาท ระยะเวลาในการดําเนินงาน
3.2 ทุนอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยการทํา ตามแผนในปีงบประมาณนั้นๆ
 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจําปี ๒๕๖1 - 62   เรื่อง 
“โครงการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเหมือนสร้างสรรค์สําหรับ
และผู้ด้อยโอกาส” โดยมี นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ งบประมาณ 3๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ผลการดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2562 หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ

ประเมินผล

3.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยรุ่น 15 ประจําปีงบประมาณ 2562 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต เกณฑ์การประเมินผล
สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท 1. กําหนดแผนการจัดหาแหล่งทุน
3.4 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2562 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับสนับสนุนจํานวน 8 ทุน และงานสร้างสรรค์ 
 ทุนละ 30,000 บาท 2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน

ที่กําหนด
3. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แหล่งทุน

4. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 แหล่งทุน

5. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 4 แหล่งทุน

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ

ประเมิน
การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 100 ดีมาก
การบริการวิชาการด้าน 19. จํานวนชุมชนหรือองค์กร 92      262    ชุมชน/  สถาบันฯ และสถานศึกษา จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ องค์กร ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชน/องค์กร อาทิ จัดอบรมให้ความรู้สําหรับบุคคลทั่วไป 1. สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ความสามารถ ผู้พิการ ด้อยโอกาส และรับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลงาน และเป็นวิทยากรบรรยาย จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้  เอี่ยมยี่สุ่น

ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยชุมชน/องค์กร และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
ที่ได้รับบริการ จํานวน 267 ชุมชน/องค์กร และให้บริการ จํานวน 220 ครั้ง ดังนี้ ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ 
1. สํานักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา) จํานวน 3 ชุมชน/2 ครั้ง แก่ชุมชน/องค์กรไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2. คณะศิลปศึกษา จํานวน 5 ชุมชน/6 ครั้ง เสนอต่อสถาบันฯ
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จํานวน 6 ชุมชน/9 ครั้ง 2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผลการ
4. คณะศิลปวิจิตร จํานวน 16 ชุมชน/23 ครั้ง จัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้
5. วิทยาลัยนาฏศิลป จํานวน 2 ชุมชน/13 ครั้ง และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จํานวน 9 ชุมชน/10 ครั้ง ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ 
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จํานวน 5 ชุมชน/10 ครั้ง แก่ชุมชน/องค์กร ตามตัวชี้วัด
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จํานวน 24 ชุมชน/11 ครั้ง ในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน 5 ชุมชน/10 ครั้ง เกณฑ์การประเมินผล
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 12 ชุมชน/8 ครั้ง      สถานศึกษาทุกแห่ง  
11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จํานวน 16 ชุมชน/8 ครั้ง ต้องจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
12. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จํานวน 55 ชุมชน/27 ครั้ง ความรู้และความสามารถ
13. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จํานวน 5 ชุมชน/8 ครั้ง ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งแบบมีรายได้
14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จํานวน 14 ชุมชน/12 ครั้ง และไม่มีรายได้ สถานศึกษาละ 
15. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 7 ชุมชน/8 ครั้ง 5 ชุมชน/องค์กร โดยนับจากตัวชี้วัดที่ 
16. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จํานวน 24 ชุมชน/6 ครั้ง 28 และ ตัวชี้วัดที่ 29 รวมกัน 
17. วิทยาลัยช่างศิลป จํานวน 3 ชุมชน/11 ครั้ง ยกเว้นกิจกรรมที่เป็นผู้ประเมิน
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 9 ชุมชน/19 ครั้ง และกรรมการตัดสินผลงาน 
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 47 ชุมชน/19 ครั้ง ในตัวชี้วัดที่ 28 จะไม่นับรวม

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ 20. จํานวนงานบริการ 180    220    ครั้ง  สถาบันฯ และสถานศึกษา จัดบริการวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
บริการวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น  วิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับนานาชาติ จํานวน 220 ครั้ง ดังนี้ 1. ให้สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา
ระดับชาติและนานาชาติ ระดับชาติและนานาชาติ 1. ระดับท้องถิ่น จํานวน 193 ครั้ง ดําเนินงานโครงการส่งเสริมเด็กไทย  เอี่ยมยี่สุ่น

2. ระดับชาติ จํานวน 15 ครั้ง เล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น 
3. ระดับนานาชาติ จํานวน 12 ครั้ง และผลการจัดบริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ 
เสนอต่อสถาบันฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผล
การจัดบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ 
ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ

ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผล
     สถานศึกษาทุกแห่ง  
ต้องจัดบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สถานศึกษาละ 10 ครั้ง 

2. การให้บริการหลักสูตรระยะสั้น 21. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 25      51      หลักสูตร  สถานศึกษาทั้ง 18 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ แบบมีรายได้ และไม่มีรายได้แก่ผู้สนใจ รวม 51 หลักสูตร ดังนี้ 1. สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา
ทัศนศิลป์ที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย และทัศนศิลป์ที่ได้ให้บริการ 1. คณะศิลปศึกษา จํานวน 6 หลักสูตร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เอี่ยมยี่สุ่น
และหลักสูตรนานาชาติ สําหรับกลุ่มเป้าหมาย    2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จํานวน 2 หลักสูตร ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

3. คณะศิลปวิจิตร จํานวน 3 หลักสูตร และทัศนศิลป์ แบบมีรายได้เสนอ
4. วิทยาลัยนาฏศิลป จํานวน 3 หลักสูตร ต่อสถาบันฯ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จํานวน 4 หลักสูตร 2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผล
6. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จํานวน 2 หลักสูตร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
7. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จํานวน 3 หลักสูตร  ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน 3 หลักสูตร และทัศนศิลป์ แบบมีรายได้ตามตัวชี้วัด
9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 2 หลักสูตร ในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จํานวน 2 หลักสูตร เกณฑ์การประเมินผล
11. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จํานวน 4 หลักสูตร      สถานศึกษาทุกแห่ง  
12. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จํานวน 3 หลักสูตร ต้องจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จํานวน 5 หลักสูตร ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 1 หลักสูตร และทัศนศิลป์ แบบมีรายได้
15. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จํานวน 1 หลักสูตร สถานศึกษาละ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
16. วิทยาลัยช่างศิลป จํานวน 1 หลักสูตร
17. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 2 หลักสูตร
18. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 4 หลักสูตร

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ

ประเมิน
การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 100 ดีมาก
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 22. ระดับความสําเร็จของการ 4        4        ระดับ 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้กําหนดนโยบาย เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ    ระดับ 1 มีการกําหนด นายจุลชาติ 
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและบุคลากร นโยบายการขับเคลื่อน อรัณยะนาค
และประเทศชาติด้วยทุนทาง มูลค่าทางเศรษฐกิจ เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุน
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับท้องถิ่น  นําศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความ

และประเทศชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชัดเจน สอดคล้อง
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม  ของชาติ ของสากล และสามารถนําไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อน กับสถานการณ์

โดยการสนับสนุนมุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสร้างสรรค์ชุดผลงานทางด้าน     ระดับ 2 มีการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า สามารถนําผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณชนในระดับท้องถิ่น สนับสนุนให้มีเครือข่ายความ
และระดับชาติได้ โดยได้ถ่ายทอดนโยบาย/แนวทาง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนฯ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี (ศาลายา) รัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อ

โดยรองอธิการบดีเป็นผู้ถ่ายทอด การสืบสานมรดก 
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จัดทําแผนการทํานุบํารุง ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนา สู่สังคม
การท่องเที่ยวมีการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้กับสถานศึกษา     ระดับ 3 สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่งพร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบกํากับดูแล เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ในสังกัดทุกแห่งมีการ
สามารถดําเนินงานเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ จัดกิจกรรมการเผยแพร่
และนานาชาติ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากงหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ชุดผลงานทุนทาง
เข้ามามีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน สู่สังคมในเวทีระดับท้องถิ่น
3. ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมฯ ที่สําคัญ ดังนี้ อย่างต่อเนื่อง

3.1 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น เช่น งานประเพณีต่างๆ งานท่องเที่ยว  ระดับ 4 สถาบันฯ 
ภายในจังหวัด เป็นต้น มีแผนงานการสืบสานศิลป

3.2 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ วัฒนธรรม ประเพณี 
 - การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในการต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นําจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale, Krabi 2018 และพัฒนาการท่องเที่ยว

ณ อุทยานแงชาติหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สู่สังคมในเวทีระดับชาติ
- งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจําปี 2562 ในวันที่ 23 - 27 มกราคม 2562 อย่างต่อเนื่อง
- งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  ระดับ 5 กิจกรรมการ
- งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ทุนทางศิลปวัฒนธรรม
- พิธีเปิดการประชุมสมัชชาคณะทํางานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การ ในเชิงคุณค่าจากสถาบันฯ 
สถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ครั้งที่ 19 สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สินค้าทางศิลปวัฒนธรรม 
- งานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 และพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

3.3 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ยั่งยืนและเข้มแข็ง
 - งานเผยแพร่ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ

ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

- งาน Beijing EXPO 2019 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่

24 - 31 กรกฎาคม 2562

กลยุทธ์
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับ23. ระดับความสําเร็จของการ 4        4        ระดับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้กําหนดแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ท้องถิ่นและระดับชาติ  จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลป งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา  ระดับ 1  มีการกําหนด นายจุลชาติ 

วัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ ในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา แผนงาน กิจกรรมและโครงการ อรัณยะนาค
ของชาติ ศาสนาและ และพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ของการจัดกิจกรรมฯ 
พระมหากษัตริย์     และโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมฯ ที่สําคัญ ดังนี้       ระดับ 2  มีการดําเนิน
- การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ การให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- การแสดงงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์" ของกิจกรรมฯ  

ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒       ระดับ 3 สถานศึกษา
- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในสังกัดมีการจัดกิจกรรมฯ 
 วันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เผยแพร่สู่สังคม ประสาน
- งานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ความร่วมมือกับชุมชนในเวที
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับท้องถิ่น 
2-เม.ย.-62       ระดับ 4 สถานศึกษา
- กิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ในสังกัดมีการจัดกิจกรรมฯ

บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2562 เผยแพร่สู่สังคมในเวที 
- การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับชาติ

พุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562      ระดับ 5  การจัด
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กิจกรรมฯ สามารถ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ส่งเสริมสนับสนุนให้
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 มีความตระหนักและเห็น
- การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร คุณค่าในความสําคัญ 

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของวันสําคัญและ
67 พรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

- การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ 24. ระดับความสําเร็จของ 4        5        ระดับ    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น การสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ในสังกัดทุกแห่งสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม    ระดับ 1 มีกระบวนการ นายจุลชาติ 

และประเทศชาติด้วยทุนทาง และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา นําผลการประเมินจาก อรัณยะนาค
ศิลปวัฒนธรรม   ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานสร้างสรรค์ฯ และกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ จํานวน 3 ครั้ง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งในระดับท้องถิ่น เพื่อนําผลการประเมินจากคณะกรรมการไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสร้างชุดผลงาน ไปปรับปรุงพัฒนาแนวทาง
และระดับชาติ สร้างสรรค์ ดังนี้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 

ครั้งที่ 1 นําเสนอหัวข้อและแนวคิดผลงานสร้างสรรค์ ในวันที่ 22 พ.ย. 61 ให้มีคุณค่าและคุณภาพกับ
ชุดผลงาน

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ
ประเมิน

การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

ครั้งที่ 2 นําเสนอดนตรีประกอบการแสดงและร่างแบบเครื่องแต่งกายการแสดง     ระดับ 2 การนําชุดผลงาน
ในวันที่ 31 พ.ค. 62 ศิลป์สร้างสรรค์ ให้ความ

  ครั้งที่ 3 นําเสนอความก้าวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมการแสดง ในวันที่ 11 ก.ย. 62 ร่วมมือด้านกิจกรรมเผยแพร่
ทั้งนี้ ชุดผลงานสร้างสรรค์ได้มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับสังคมในเวทีระดับ
ภายใต้งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค "บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทําดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันที่ 26 - 27ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
มกราคม 2562 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมภายในงาน    ระดับ 3 ชุดผลงานศิลป์
ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ริ้วขบวนแห่ด้านศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค สร้างสรรค์ สามารถเพิ่ม
การบรรเลงดนตรี – คีตศิลป์ การแสดงพื้นบ้านวิถีไทย 4 ภาค การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
อนุรักษ์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด สร้างสรรค์ และการออกร้านค้าวิถีไทย 4 ภาค โดยมี และส่งเสริมพัฒนา
ชุดผลงานศิลป์สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ จํานวน 18 ชุดผลงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวให้
1. LAMOUR DE PRINCESS วิทยาลัยนาฏศิลป กับชุมชนท้องถิ่น
2. ฟ้อนฮอก วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่      ระดับ 4 มีการ
3. น่อเจียซอ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เผยแพร่ผลงานศิลป์
4. รําขวานนาฏดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สร้างสรรค์ ได้เผยแพร่ในเวที
5. ระบําศรรามาวตาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ระดับชาติหรือนานาชาติ 
6. เพลงยั่วหัวโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี      ระดับ 5 ผลงานศิลป์
7. ระบํานาฏยาชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สร้างสรรค์ ได้เผยแพร่
8. ระบํานครชัยบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และเป็นที่ยอมรับโดยมีการ
9. ฟ้อนยาคูปูรมี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดําเนินการอนุมัติให้สามารถ
10. อีสานลายมังกร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สิน
11. ระบําบัวผุด วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ทางปัญญาได้
12. ระบําพัสตราบาติก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 18 ผลงาน (ผลงาน 1 ชุด/ 
13. ออเจ้าชาวกรุงศรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1 สถานศึกษา)  ไม่น้อยกว่าระดับ 4
14. เริงรื่นชื่นสงกรานต์ คณะศิลปศึกษา
15. โครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ เรือแห่งชีวิต คณะศิลปวิจิตร
16. โครงการวิถีเดินทางของศิลปะ ชุดส่งเสริมภูมิปัญญา” (Art Truck) วิทยาลัยช่างศิลป
17. ผลงานชุด "ประติมากรรมสายน้ํา"  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
18. ผลงานชุด "สายสัมพันธ์บ้านเรา มังคุดบ้านเรา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

   นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น
งานการประชุมทางวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
งานสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 167 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกับวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และได้ดําเนินการจดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาผลงาน 
ชุด ออเจ้าชาวกรุงศรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์  และทัศนศิลป์ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  
ปัญหา อุปสรรค คะแนนการ

ประเมิน
การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ /แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 100 ดีมาก
การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 25. ร้อยละของความสําเร็จ 80      98.12 ร้อยละ       1 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564 การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
จัดการศึกษาชั้นนําด้านนาฏศิลป์ ของการพัฒนาองค์กร      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      ใช้รูปแบบการติดตาม ใน 4 มิติ นายอํานวย 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ตามแผนพัฒนาองค์กร 2. มอบหมายรองอธิการบดีผู้กํากับดูแลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา ประกอบด้วย นวลอนงค์ 
ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มิติที่ 1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ความร่วมมือ ในระดับนานาชาติ 3. จัดทําคู่มือแสดงวิธีการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผลตาม (งบประมาณ)เพื่อให้รับทราบถึงการ
บนฐานการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบนําไปเป็น ใช้ทรัพยากรในการขับเคลื่อน
ตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางปฏิบัติเดียวกัน แผนพัฒนาองค์กรต้นทุนที่ใช้ดําเนินการ 

4. วางระบบแผนการติดตามประเมินผล ความคุ้มค่า ความเหมาะสม
5. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มิติที่ 2 ติดตามการดําเนินงานตาม

พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลา) 
เพื่อรายงานต่อสภาสถาบัน ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลประเมินการดําเนินงาน มิติที่ 3 ติดตามปัญหา อุปสรรค 
ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564 คิดเป็นร้อยละ 93.37 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. พัฒนาประสิทธิภาพการ 26. ร้อยละความสําเร็จในการ 80      100    ร้อยละ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กําหนดมาตรฐานของการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดให้บุคลากร การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา ทุกประเภท/ตําแหน่ง ต้องได้รับการฝึกอบรม ปีงบประมาณละ 1 หลักสูตร/คน ๑. ติดตามการกําหนดเกณฑ์ นายจิรพจน์

บุคลากรของ 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 12 โครงการ มาตรฐานของการพัฒนาบุคลากร จึงบรรเจิดศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละหลักสูตร ดังนี้ แต่ละประเภท

     1.1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. ติดตามผลการส่งเสริมให้บุคลากร
พ.ศ. 2562 ดําเนินการวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ/การติดตาม/เกณฑ์การ
ประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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ประเมินผล

ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 67 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 68 คน ๓. ติดตามผลการจัดสรรทุน
     1.2 โครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2)  - ปริญญาเอก
ดําเนินการวันที่  27 - 28 มีนาคม 2562 ๔. ติดตามผลการประเมิน
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ของบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 84 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 82 คน ในแต่ละหลักสูตร
     1.3 โครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ ๕. ติดตามผลการประเมินของบุคลากร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 3) ที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
ดําเนินการวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2562 ให้มีตําแหน่งทางวิชาการทีสูงขึ้น
ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ๖. สรุปผลการฝึกอบรม/พัฒนา 
ประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 78 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 74 คน และจํานวนผู้ที่จบการศึกษาแต่ละระดับ
     1.4 โครงการฝึกอบมรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกณฑ์การประเมินผล
ดําเนินการวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ๑. การพัฒนาความรู้+ทักษะ 
ณ ภูรัญญา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากร
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 78 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 76 คน ให้มีจํานวนชั่วโมงฝึกอบรมตามเกณฑ์
     1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของข้าราชการครู ๒. การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสามัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากจํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อระดับ
ดําเนินการวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ปริญญาโท - ปริญญาเอก 
ณ สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร 
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 85 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 84 คน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
     1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ (ครูชํานาญการ ๓. การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ครูชํานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ
ดําเนินการวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2562 ให้สูงขึ้น ประเมินผลตามจํานวน
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม บุคลากรที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 100 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 80 คน บุคลากร แยกตามประเภทบุคลากรดังนี้
     1.7 โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ๓.๑ ตําแหน่งข้าราชการครู 
มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ ประเมินผลจากจํานวนผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดําเนินการวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ครบถ้วนส่งผลงานเพื่อประเมิน
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 200 คน    ๓.๒ ตําแหน่งคณาจารย์ ประเมินผล
     1.8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนําองค์กรสู่ศตวรรษ จากจํานวนคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครบถ้วน ส่งผลงานประเมิน
ดําเนินการวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มีตําแหน่งทางวิชาการ
ณ โรงแรมฮอสร์ชูพ้อย รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี    ๓.๓ ตําแหน่งบุคลากร
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 110 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 99 คน ทางการศึกษาอื่น ประเมินผล
     1.9 โครงการพัฒนาดุลยภาพของบุคคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากจํานวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สามารถจัดทําผลงาน
ดําเนินการวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
ณ โรงแรมฮอสร์ชูพ้อย รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 19 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 16 คน
     1.10 โครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 
ดําเนินการวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 90 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 95 คน
     1.11 โครงการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบบริหารทรัพย์สินและการเงินการคลัง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดําเนินการวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
ณ  สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 66 คน
     1.12 โครงการปรับกระบวนการทัศน์พัฒนาเครือข่าย ป้องกันและปราบปราม
และไม่ทนต่อการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2562 
ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัด
ทั้ง 18 แห่ง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,278,100 บาท
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 895 คน
2. ในด้านการติดตามและประเมินผลการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันฯ ได้ดําเนินการ
ส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
โดยมีข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ส่งผลงานเพื่อรับการประเมิน ให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังนี้
     2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 42 ราย
         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 38 ราย
         - รองศาสตราจารย์ จํานวน 4 ราย
     2.2 ชํานาญการ จํานวน 8 ราย
     2.3 ชํานาญการพิเศษ จํานวน 30 ราย
     2.4 เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย
     2.5 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จํานวน  3ราย
3. การจัดสรรอัตราว่าง และการสรรหาบุคลากร ตําแหน่งครูและอาจารย์

3.1 การสรรหาบุคลากร ตําแหน่งครูและอาจารย์
      - การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) เสร็จสิ้นแล้ว 1 ตําแหน่ง
      - การสรรหาครู ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 14 ตําแหน่ง
      - การสรรหาอาจารย์ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 20 ตําแหน่ง
      - การสรรหาพนักงานราชการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 21 ตําแหน่ง
     3.2 จัดสรรอัตราว่าง จํานวน 88 อัตรา ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4,500,000 บาท
โดยพิจารณาให้กับผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อ รวมทั้งสิ้น จํานวน 56 ราย ดังนี้
     - ระดับปริญญาโท จํานวน 26 ราย
     - ระดับปริญญาเอก จํานวน 30 ราย 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 27. ร้อยละความสําเร็จของการ 90      100    ร้อยละ     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา ปรับปรุงอาคาร สถานที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข 1. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ นายอํานวย 
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ ระบบสาธารณูปโภค ปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งหมด 94 รายการ รายงานผลการดําเนินงาน นวลอนงค์ 
ต่อการเรียนและการทํางานอย่าง สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ งบประมาณ 354,541,423 บาท โดยมีการดําเนินการก่อหนี้ผูกพันทั้งหมดทุกรายการ 2. สถาบันฯ ติดตาม
มีความสุข ปลอดภัย และสรุปผลการดําเนินงาน

เกณฑ์การประเมินผล
   ผลการการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานที่หน่วยงานกําหนด 
และบรรลุผลสําเร็จ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

28. ความพึงพอใจต่อการใช้ 3.51   3.61   ค่าเฉลี่ย 1. สถาบันฯ ได้กําหนดปฏิทินการดําเนินการและแนวทางการสํารวจความพึงพอใจ การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
อาคารสถานที่และระบบ นักศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งให้หน่วยงานในสังกัด เพื่อวัดความ   ๑. สถาบันฯ กําหนดปฏิทิน นายจิรพจน์
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพ พึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาสภาพแวดล้อม การดําเนินการและแนวทางการสํารวจ จึงบรรเจิดศักดิ์
แวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ และภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารฯ 
ต่อการเรียนและการทํางานอย่าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยผลการตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้ ส่งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบัน
มีความสุข ปลอดภัย  2. มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นจํานวนทั้งสิ้น 740 คน ประกอบด้วย บัณฑิตพัฒนศิลป์

- นักเรียนและนักศึกษา ในสังกัด จํานวน 377 คน   ๒. ติดตามแบบสํารวจความพึงพอใจ
- ครู อาจารย์ และบุคลากร ในสังกัด จํานวน 363 คน ต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบ

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองกลาง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน รวบรวมข้อมูล สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อม
สรุปผลการดําเนินงาน และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและ

การทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ปีละ ๑ ครั้ง (ภายในเดือนพฤษภาคม)
  ๓. สรุปและรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนและการทํางาน
อย่างมีความสุข ปลอดภัย ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ภายในเดือน
มิถุนายน)
เกณฑ์การประเมินผล
    ระดับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 29. ระดับความสําเร็จของการ 4        5        ระดับ  สถาบันฯ ดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูล การติดตาม ปัญหาและอุปสรรค 100 ดีมาก รองอธิการบดี
เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการ พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ องค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน ดังนี้  ๑. รวบรวมรายงานผลการใช้งาน 1.อุปกรณ์ที่หน่วยงาน นายอํานวย 
ข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน 1. สร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานของทุกหน่วยงานในสังกัด ปัญหาการใช้งานรายเดือน มีอยู่จัดซื้อไว้นาน นวลอนงค์ 

 - ดําเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและหน่วยงานที่ตั้ง จากทุกหน่วยงานในสังกัด แล้วมีชํารุด ทํางาน
ในภูมิภาค รวม ๒๐ หน่วย   ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  ไม่ปกติ และเป็นรุ่นเก่า
 ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร  โดยให้มีการนําเข้า/ปรับปรุงข้อมูลใน ไม่รองรับเทคโนโลยี
ด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ให้สามารถใช้งาน ระบบให้เป็นปัจจุบันและรายงานผล ใหม่ อุปกรณ์ให้บริการ
ได้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ได้แก่ การปฏิบัติงาน ทุก 3 เดือน มีน้อย ติดตั้งเฉพาะ
 - ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดสินใจด้านแผนงานโครงการ งบประมาณ และด้าน  ๓. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ พื้นที่ให้บริการหลัก
การเรียนการสอน ต่อการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ นอกบริเวณจึงใช้
 - ระบบห้องสมุดออนไลน และการบริการระบบเทคโนโลยี งานไม่ได้
 ๓. จัดทําช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล สื่อ สาระ องค์ความรู้และการให้บริการ สารสนเทศของสถาบันฯ ปีละ 1 ครั้ง และเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๔. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล มีไม่เพียงพอ และขาด
 - ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์สถาบันฯ การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ความรู้ ความเข้าใจ
 - จัดทําระบบสนับสนุนเอกสารการประชุมผู้บริหาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ
 - จัดทําระบบจัดเก็บสื่อ องค์ความรู้ ของสถาบัน ฯ ในการให้บริการ และจัดทําสรุปรายงาน เบื้องต้น
 - สนับสนุนการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการทํางานของระบบฯ ทุก 6 เดือน แนวทางแก้ไข
 ๔. ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจัดทําแบบสํารวจความต้องการ จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม
และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และครื่องสํารองไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเก่า ต่อพ่วงอื่น ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้
ติดตั้งสมาร์ทบอร์ด และติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ และสรุปรายงานผลสํารวจ ปีละ ๑ ครั้ง ผู้ใช้บริการเข้าใจ
สําหรับสํานักงานอธิการบดี เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อจํากัดการให้
 ๕. แนะนํา ให้ความรู้ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด ระดับสูงของสถาบันฯ บริการ

ได้แก่ การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ  ๕. จัดทําแบบประเมินผลการ 2.ปัญหาและอุปสรรค
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครุอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียน ให้คําแนะนํา ให้ความรู้ และการแก้ไข มีความหลากหลาย
 นักศึกษา โดยมีการอบรมหลักสูตร ดังนี้ ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากเกินไป ดูแลได้
   1 หลักสูตรการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เดือนละ ๑ ครั้ง ยาก 
   2 หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการสําหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์วัดระดับความสําเร็จ แนวทางแก้ไข
   3 หลักสูตรการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อสารองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน งานวิจัย ๑. สร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้ระบบเช่า
และงานสร้างสรรค์ ให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 3.ปัญหาและอุปสรรค
   4 หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษา(ระบบทะเบียนและประมวณผลระดับอุดมศึกษา ของทุกหน่วยงานในสังกัด มีข้อจํากัดด้านเวลา
ระดับบัณฑิตศึกษา) ๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และสถานที่จัดโครงการ
   6 ดําเนินการดูแลรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สารสนเทศด้านองค์ความรู้ ทําให้พัฒนาได้ครั้ง
รวมถึงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ของสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานใน ด้านการบริหารจัดการองค์กร ละเล็กน้อย 
สังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แนวทางแก้ไข

และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที จัดทําคู่มือ เป็นสื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน ออนไลน์ และต้อง
ทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดความรู้

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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๓. จัดทําช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล 4.ปัญหาและอุปสรรค
สื่อ สาระองค์ความรู้และการให้บริการ หน่วยงานในสังกัด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ห่างไกลกัน ไม่
๔. ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบ สะดวก ลงแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ในพื้นที่ 
และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แนวทางแก้ไข
และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ พัฒนาทักษะให้
ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในที่ตั้ง
๕. แนะนํา ให้ความรู้ แก้ปัญหา ให้สามารถดําเนิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเบื้องต้นเองได้
แก่บุคลากรในสังกัด  

4. การประกันคุณภาพการศึกษา 30. ผลการประเมินคุณภาพ ดี ดี ระดับ 1. งานประกันคุณภาพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินการให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมี การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
สู่มาตรฐานระดับชาติ การศึกษา ระบบในการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 3 ระดับ ผศ.ประวีนา

ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การศึกษา รอบ 12 เดือน  เอี่ยมยี่สุ่น
2. งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดําเนินการกํากับ ติดตาม เกณฑ์การประเมินผล
ให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ร้อยละ 80 ของหน่วยงานมีผล
ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี
3. งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้ดําเนินการกํากับ ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา โดยที่มีผลการประเมินดังนี้
ระดับพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 5 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ  
มีผลการประเมินอยู่ใยระดับยอดเยี่ยม 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏสิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏสิลปลพบุรี และวิทยาลัยนาฏสิลปสุพรรณบุรี 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
และวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏสิลปสุโขทัย 
และวิทยาลัยนาฏสิลปอ่างทอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 4 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏสิลปร้อยเอ็ด 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลันาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยนาฏสิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏสิลปสุโขทัย 
และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 4 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ระดับอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยช่างศิลป คะแนนการประเมิน 4.19 อยู่ในระดับดีเลิศ 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี คะแนนการประเมิน 4.98 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
และวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช คะแนนการประเมิน 4.55 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ระดับอุดมศึกษา 
มีคะแนนการประเมิน 4.19  อยู่ในระดับดี
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดําเนินการให้ทุกวิทยาลัย
ในสังกัดนําผลการดําเนินงานมาทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป
สรุปภาพรวมผลประเมินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 12 วิทยาลัย
นาฏศิลป มีคะแนนอยู่ที่ 4 คะแนน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
2. ระดับอาชีวศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 3 วิทยาลัยช่างศิลป
มีคะแนนอยู่ที่ 4.๕7 คะแนน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
3. ระดับอุดมศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
มีคะแนนอยู่ที่ 4.19 คะแนน ระดับคุณภาพดี

5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 31. ร้อยละความสําเร็จของการ 80      99.44 ร้อยละ ๑. โครงการปรับกระบวนการทัศน์ พัฒนาเครือข่าย ป้องกันและปราบปรามและไม่ทน การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต่อการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี ๒๕๕๖๒ 1. ตรวจสอบการดําเนินการ นายจิรพจน์

และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสถาบันฯ จึงบรรเจิดศักดิ์
ของบุคลากร   ทั้ง 18 แห่ง ไปดําเนินการ มีดังนี้ ได้รับรู้คุณธรรม 4 ประการ 

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
ดําเนินการ วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๒  จํานวนเข้าร่วม ๘๐ คน 2. ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
๒. โครงการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติชอบ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แผนการดําเนินงานที่กําหนด
ดําเนินการ วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวนเข้าร่วม ๓๕ คน 3. ให้หน่วยงานในสังกัดฯ รายงานผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 
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๓. โครงการปลูกปรับกระบวนทัศน์พัฒนาเครือข่ายสร้างจิตสํานึกป้องกันปราบปราม การดําเนินงานไตรมาสละครั้ง
และไม่ทนต่อการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดําเนินการ 4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม ๘๐ คน งานอย่างต่อเนื่อง
๔. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์ สุจริย ด้วยมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล
การประกวดปลุกจิตสํานึกร่วมต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม ด้วยการจัดการ    บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนา
ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (เพลงอีแซว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุรรณบุรี คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ดําเนินการวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม  60 คน ในการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๕. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๒
คณะศิลปศึกษา ดําเนินการวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม ๕๗ คน
๖. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร เพื่อส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดําเนินการ วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม ๘๐ คน
๗. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ดําเนินการ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
๘. โครงการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน วิทลาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ดําเนินการ วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม ๖๔ คน
 ๙. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
ดําเนินการ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม  160  คน
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 เรื่อง การปลูกปรับกระบวนทัศน์พัฒนาเครือข่าย สร้างจิตสํานึก
ป้องกันปราบปราและไม่ทนต่อการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ดําเนินการ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม 10๐ คน
๑๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดําเนินการ วันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม ๓๙ คน
๑๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ดําเนินการวันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวนผู้เข้าร่วม ๗๐ คน
๑3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดําเนินการ วันที่ 23-24 กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม 60 คน
๑4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  วิทยาลัยช่างศิลป ดําเนินการ วันที่27-28 มีนาคม ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม 85 คน
๑5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดําเนินการ วันที่ 21-22 กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม 21 คน
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๑6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  คณะศิลปวิจิตร ดําเนินการ วันที่ 25-26 มีนาคม ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม 40 คน
๑7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดําเนินการ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม 71 คน
๑8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดําเนินการ วันที่ 13-14 มีนาคม ๒๕๖๒
จํานวนผู้เข้าร่วม 85 คน
สรุป
1. ตัดโอนเงิน 18 แห่ง จํานวน ๑,๒๗๘,๑๐๐ บาท
2. จํานวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมทั้ง ๑8 แห่ง  จํานวน 1,257 คน
3. จํานวนบุคลากรของสถาบันฯทั้งหมดจํานวน  จํานวน 1,264 คน

6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความ 32. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ 34      39      แห่ง      เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้  การติดตาม  - 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ร่วมมือ ด้านนาฏศิลป์  กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับชาติ  34  สถาบัน/หน่วยงาน  ดังนี้   1. ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผศ.ประวีนา
ดนตรีคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 1. เครือข่ายนาฏศิลปสร้างสรรค์ 10 สถาบัน  ประกอบด้วย จัดทําแบบฟอร์มการกํากับและติดตาม  เอี่ยมยี่สุ่น (หลัก)
ในระดับนานาชาติ     1.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    2. หน่วยงานในสังกัดรายงาน /งานวิเทศน์สัมพันธ์ 

    1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        2.1 แผนเครือข่ายความร่วมมือ (ร่วม)
    1.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับสถาบันฯทั้งในระดับชาติ 
    1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนานาชาติ
    1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       2.2 ผลการดําเนินงานตาม
    1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะเวลาที่กําหนดภาคเรียนละ 1 ครั้ง
    1.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกณฑ์การประเมินผล
    1.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
    1.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สถาบันฯ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
    1.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า  34 แห่ง
2. เครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 8 สถาบัน  ประกอบด้วย
    2.1 สถาบันการพลศึกษา
    2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    2.3 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
    2.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    2.5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    2.6 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    2.8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เครือข่ายวิจัย 16 สถาบัน  ประกอบด้วย
   3.1 สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
   3.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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   3.3 จังหวัดร้อยเอ็ด  
   3.4 วิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   3.5 โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   3.9  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   3.10 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   3.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
   3.12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   3.13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3.14 สถาบันการพลศึกษา 
   3.15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   3.16 สมาคมดนตรีชาติพันธุ์วิทยาแห่งเอเซียแปซิฟิค

  (Asia-Pacific Society for Ethnomusicology "APSE")
ระดับนานาชาติ  5  แห่ง  ดังนี้  
เครือข่ายด้านการศึกษา  ประกอบด้วย
   1. HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ลงนามวันที่ 3 ธันวาคม 2561
   2. MALAYSIAN INSTITUTE OF ART ประเทศมาเลเซีย ลงนามวันที่ 18 มกราคม 2562
   3. ROYAL UNIVERSITY OF FINE ARTS ประเทศกัมพูชา ลงนามวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
   4. VIETNAM ACADEMY OF DANCE สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ลงนามวันที่  15 มีนาคม 2562
   ๕. Ministry of Education and Sports of the Lao People's Democratic Republic 
ลงนามวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564        
ประจําปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มีผลการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเป็นผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดําเนินการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 - 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้ 
 1.1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
  1.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของชาติ จํานวน 34 หลักสูตร ดังนี้  

๑) ระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย 
        - หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
        - หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

๒) ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
- หลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) 
๓) ระดับปริญญาตรี 28 หลักสูตร ประกอบด้วย 

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2561) 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)  
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (13 หลักสูตร) 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) 
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (13 หลักสูตร) 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) 
  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) 

๔) ระดับอาชีวศึกษา ๑ หลักสูตร คือ  
- หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

5) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 หลักสูตร คือ 
        - หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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1.1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ จัดการเรียนการสอน
แบบ STEAM Education ในวิชานาฏศิลปไทยละคร หน้าท่ีพลเมือง เครื่องสายไทย ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติ
ศิลปเอก สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษไทย ศิลปะ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 46 รายวิชา โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 5 จํานวน 23 รายวิชา 
          2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่าร้อยละ 5 จํานวน 7 รายวิชา 
         1.2 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ท่ีส่งเสริมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาท่ีส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดเกณฑ์การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาท่ี
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีกิจกรรมโครงการที่สอดรับ
จํานวน 1 โครงการ (4 กิจกรรมย่อย) ได้แก่  

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา

และข้ันตอนการติดตามผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ประชุมทบทวนรายละเอียดการจัดทําคู่มือเสริมหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ประชุมพิจารณาการจัดทําร่างคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

โดยมีผลท่ีได้รับจากการจัดโครงการ ดังนี้ 
    1) ได้คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ "รอบรู้
งานศิลป์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ยึดม่ันคุณธรรม ก้าวสู่สากล" หรือ SMART 
    2) ได้เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  
    3) ได้โครงสร้างการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    4) ได้ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทําเป็นคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.2.2 จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้โดยมีนวัตกรรม
ท่ีนักเรียน นักศึกษาสร้างข้ึนจากการเรียนรู้ จํานวน 18 แห่ง รวม 512 ชิ้น ดังนี้ 

1) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาวิทยาศาสตร์) จํานวน 126 ชิ้น  
2) ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมสื่อการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ และ ๒

จํานวน 162 ชิ้น 
3) ระดับอุดมศึกษา จํานวนนวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้

จํานวน 224 ชิ้น  
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1.3 การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ความสามารถท้ังในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยมีรางวัลท่ีได้รับจากการแข่งขันจํานวน 38 รางวัล ดังนี้ 

1) ระดับชาติ จํานวน 37 รางวัล เช่น 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของมูลนิธิไทย 
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการประกวดสมรรถนะระนาดเอก ระดับชาติ 
- รางวัลดีเด่น ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย จากประกวดโครงการแสดงศิลปะ

เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๙ 
2) ระดับนานาชาติ จํานวน 1 รางวัล ได้แก่ 
- รางวัลเหรียญทอง จากงาน China (International) Campus Arts Festival 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ 

ของท้องถ่ินและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
2.1 พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดําเนินการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์สถาบันฯ และความต้องการของสังคมและชุมชน จํานวน 59 เรื่อง 
ประกอบด้วย 

      1) วิจัย    18 เรื่อง  
      2) วิจัยการเรียนการสอน  13 เรื่อง  
      3) สร้างสรรค์   28 เรื่อง  

2.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ และได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ โดยมีผู้วิจัยท่ีนําเสนอผลงาน
ในโครงการการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 และระดับนานาชาติครั้งท่ี 2 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่อง “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืน เพ่ือมวลมนุษยชาติ” ณ วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จํานวนท้ังหมด 8 เรื่อง 

ได้รับรางวัลดีเยี่ยม จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่  
1) เรื่อง กระบวนท่ารบในการแสดงละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายเพชร

พลายบัวออกศึก โดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์ สุวรรณ์ ผศ.ดร.สุขสันติ แวงวรรณ และนายธวัช บุญฟัก  
2) เรื่อง การเรียนรู้วิชาวาดเส้นโดยใช้แผ่นภาพและวีดีทัศน์แสดงข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน โดย นายบุญพาด ฆังคะมะโน  คณะศิลปวิจิตร  
3) เรื่อง Goolgle Classroom แอปพลิเคชั่นทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ โดย น.ส.ธนพัต ธรรมเจริญพงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
ได้รับรางวัลดีเด่น จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่  

1) เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก บ้านเชตุพน ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
โดย รศ.ดร.สุวัฒน์ ทรงเกียรติ นายดวงจันทร์ บุญล้ํา นายอัศวิน โลหะการกและน.ส.รัชชนก ศรีเจริญ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
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2) เรื่อง แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์รําเบิกโรงดอกไม้เงินทองถวายพระพร
ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย รศ.ดร.จินตนา สายทองคํา รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์และ น.ส.พิชญา 
บวรอิทธิกร 

3) เรื่อง ฟ้อนออนซอนสาวส่ําน้อย  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดย ดร.ชัยนาทร์ มาเพ็ชร
4) เรื่อง สัญญะความงามแห่งศรีวิชัย โดย น.ส.วรรณวิสา พัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป
5) เรื่อง  การสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรายวิชาการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย ดร.จุติณัฏฐ์ วงศ์ชวลิต 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  

2.3 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพ่ือผลิตผลงานช้ินใหม่ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก

แหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ 2562 จํานวน 4 แหล่งทุน ได้แก่ 
2.3.1 ทุนอุดหนุนโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

การทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2562 เรื่อง โครงการวิจัยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การวาดภาพหุ่นนิ่งและภาพคนเหมือนสร้างสรรค์สําหรับกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
โดยนางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ งบประมาณ 300,000 บาท 

2.3.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แผนงานเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจําปีงบประมาณ 2562 จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 424,700 บาท  

1) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เป่าปี่ชวาตามแนวทางครูปี๊บ คงลายทอง โดยนายยุวรัตน์ นักทํานา
2) เรื่อง การเรียบเรียงเพลงไทยตามแนวทางการบรรเลงกู่เจิง โดยนายอธิพัชร์ สุวรรณวัฒนะ
3) เรื่อง สํานักดนตรีบ้านบางม่วงจังหวัดนนทบุรี โดยนายชัยวัฒน์  ครุฑบุญ
4) เรื่อง สารัตถะท่ีปรากฏในผลงานการสร้างสรรค์เพลงของอาจารย์ขุนอิน ณรงค์โตสง่า

โดยนางสาวณัฏฐนันท์  อุ่นอาวรณ์ 
5) เรื่อง การผลิตสายซอจากเส้นไนลอนท่ีมีคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี โดยนายโอภาส  ชํานาญกิจ
6) เรื่อง เพลงเรื่องเตรษ โดยนายเจริญเสกข์  ปลื้มปรีชา
7) เรื่อง การสร้างสรรค์ทางเด่ียวซอสามสายหลีบเชิงปฏิบัติการตามแนวทางครูจักรี มงคล

โดยนายรชต  คีตชิตบัณฑิต 
2.3.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยรุ่น 15 ประจําปีงบประมาณ 2562 โครงการทุนวิจัย

มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท 
1) กลุ่มหัวข้อ ความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับดนตรีปี่พาทย์ โดยอาจารย์ ดร.บํารุง

พาทยกุล ได้รับสนับสนุนทุนจํานวน 60,000 บาท 
2) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง ปรากฏการณ์ของวงปี่พาทย์พิธีในพระราชพิธี

เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร โดย นางสาวน้ําเพชร  ฟักทอง ได้รับสนับสนุนทุนจํานวน 
160,000 บาท  

3) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง ปี่พาทย์เสภาวังหน้า โดยนางสาวณหทัย  สุขีลักษณ์
ได้รับสนับสนุนทุนจํานวน 160,000 บาท 
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2.3.4 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2562 
จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับสนับสนุนจํานวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  

1) นายฐิติกรณ์  ไชยโชติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปไทย คณะศิลปวิจิตร 
2) นางสาวจุฬารัตน์  แซ่ฮ้ิว นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร 
3) นายอภิเษก  ระนาดเสนาะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร 
4) นายวัชรกฤตย์  สุทธิวรสถิตย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร 
5) นายดํารง  แป้นทอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร 
6) นางสาวณฐิกา  เท่ียงกระโทก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องปั้นดินเผา คณะศิลปวิจิตร 
7) นายกรัญยศ  ขาวพราย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร 
8) นางสาวนิลยา  มีศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการท้ังระดับท้องถ่ินระดับชาติและนานาชาติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดําเนินส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการ
ท้ังระดับท้องถ่ินระดับชาติและนานาชาติ จํานวนท้ัง หมด 220 ครั้ง โดยจําแนกระดับ ดังนี้ 

1. ระดับท้องถ่ิน   จํานวน  193 ครั้ง 
2. ระดับชาติ   จํานวน    15 ครั้ง 
3. ระดับนานาชาติ  จํานวน    12 ครั้ง 

3.2 การให้บริการหลักสูตรระยะส้ันด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ท่ีเป็นหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จ ัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ให้บริการประชาชนและผู้สนใจทั้งแบบ
มีรายได้และไม่มีรายได้ จํานวน 51 หลักสูตร ดังนี้  

1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 2 หลักสูตร 
  - หลักสูตรเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น 
  - หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่เยาวชนพัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย 

2. คณะศิลปวิจิตร 3 หลักสูตร 
  - หลักสูตรการอบรมศิลปะบุคคลทั่วไป 
  - หลักสูตรการสอนศิลปะเด็กพิการ เด็กพิเศษ 
  - หลักสูตรการวาดภาพ ระบายสี 

3. คณะศิลปศึกษา 6 หลักสูตร 
  - หลักสูตรการบรรเลงดนตรีไทย ได้แก่  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ขลุ่ย ขิม และจะเข้ 
  - หลักสูตรการบรรเลงรวมวง และปรับวงดนตรีไทย 
  - หลักสูตรระบํามาตรฐาน ชุด ระบําดาวดึงส์ ระบําย่องหงิดระบําพรหมมาสตร์ และระบําสี่บท 
  - หลักสูตรการแสดงสร้างสรรค์ ชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ 
  - หลักสูตรการแสดงอนุรักษ์ ชุด ระบําธรรมจักร 
  - หลักสูตรการแสดงพื้นเมือง ชุด เอ้ดอกคูณ 
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4. วิทยาลัยช่างศิลป 1 หลักสูตร 
  - หลักสูตรฝึกอบรมศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก 

5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 4 หลักสูตร 
  - หลักสูตรการเขียนภาพจิตรกรรม 
  - หลักสูตรเครื่องเคลือบดินเผา 
  - หลักสูตรภาพพิมพ์ 
  - หลักสูตรศิลปะไทย 

6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2 หลักสูตร 
  - หลักสูตรอบรมศิลปะสําหรับบุคคลท่ัวไป 
  - หลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรมวาดภาพคนเหมือน 

7. วิทยาลัยนาฏศิลป 3 หลักสูตร  
  - หลักสูตรอบรม”ขลุ่ย” เพลงเต้ยโขง และ เพลงช้าง 
  - หลักสูตรอบรม”กลองยาว” 
  - หลักสูตรอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี สําหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลท่ัวไปภาคฤดูร้อน 

8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 3 หลักสูตร   
  - หลักสูตรผู้สูงอายุด้านการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต  
  - หลักสูตรสืบสานงานศิลป์สู่เด็ก เยาวชนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  - หลักสูตรการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (ขลุ่ย การปรับวงปี่พาทย์) 

9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 2 หลักสูตร 
  - หลักสูตรการส่งเสริมเด็กจันท์พันธุ์ดนตรีไทย 1 ชิ้น 1 คน  
  - หลักสูตรการอบรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์    
 10. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4 หลักสูตร 
  - หลักสูตรนักเรียน 1 คน 1 เครื่องดนตรี  
  - หลักสูตรอบรมทักษะอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม 
  - หลักสูตรค่ายศิลปะ 
  - หลักสูตรอบรมนาฏศิลป์ดนตรีภาคฤดูร้อน 
 11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 5 หลักสูตร 
  - หลักสูตรรําโทนโคราช 
  - หลักสูตรระบําย่องหงิด 
  - หลักสูตรระบําอยุธยา 
  - หลักสูตรระบําเชียงแสน 
  - หลักสูตรรําวงมาตรฐาน 
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1 หลักสูตร 
  - หลักสูตรเด็กไทยเล่นดนตรีไทย 1 ชิ้น 
 13. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 หลักสูตร 
  - หลักสูตรค่ายศิลปะสําหรับบุคคลภายนอก 
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14. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 4 หลักสูตร
- หลักสูตรดนตรี นาฏศิลป์ (ภาคฤดูร้อน) ประจําปี 2562 
- หลักสูตรดนตรี นาฏศิลป์ สําหรับครูผู้สอนดนตรีและนาฏศิลป์ 
- หลักสูตรเด็กไทยเล่นดนตรี นักเรียน 1 คน หนึ่งเครื่องดนตรี 
- หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน 

15. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3 หลักสูตร
- หลักสูตรค่ายศิลปะนาฏศิลป์ ดนตรีสําหรับเยาวชน 
- หลักสูตรส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (ขลุ่ย) 
- หลักสูตรการถ่ายทอดท่ารําบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์เพ่ือแสดงในพิธีเปิดงานแข่งขัน

กีฬา "ละโว้เกมส์" 
16. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2 หลักสูตร

- หลักสูตรนาฏศิลป์ ดนตรี สําหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
- หลักสูตรเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น /ขลุ่ย/ขิม/ระนาดเอก/ซอ 

17. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2 หลักสูตร
- หลักสูตรนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ สําหรับบุคคลภายนอก 
- หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาคีตศิลป์ไทย   

18. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 3 หลักสูตร
- หลักสูตรค่ายนาฏดุริยางคศิลป์ 4 หลักสูตร (นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา 

นาฏศิลป์ระดับมัธยมศึกษา ดนตรีสากลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดนตรีไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

- หลักสูตรการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น 
- หลักสูตรการอบรมครูนาฏศิลป์เครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

4.1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ     
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดําเนินการจัดกิจกรรมการ

แสดงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 474 ครั้ง ดังนี้ 

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถ่ินและระดับชาติ จํานวน 442 ครั้ง 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ   จํานวน   32 ครั้ง 
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4.2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม    

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้ดําเนินการนําทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
ด้ังเดิมให้เป็นในรูปแบบใหม่ท่ีทันสมัย ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สร้างสรรค์ผลงาน จํานวน 18 ชุดผลงาน 
ได้แก่  

1) LAMOUR DE PRINCESS วิทยาลัยนาฏศิลป 
2) ฟ้อนฮอก วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
3) น่อเจียซอ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
4) รําขวานนาฏดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
5) ระบําศรรามาวตาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
6) เพลงยั่วหัวโต วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
7) ระบํานาฏยาชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
8) ระบํานครชัยบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
9) ฟ้อนยาคูปูรมี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
10) อีสานลายมังกร วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
11) ระบําบัวผุด วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
12) ระบําพัสตราบาติก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
13) ออเจ้าชาวกรุงศรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
14) เริงรื่นชื่นสงกรานต์ คณะศิลปศึกษา 
15) โครงการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ เรือแห่งชีวิต คณะศิลปวิจิตร 
16) โครงการวิถีเดินทางของศิลปะ ชุดส่งเสริมภูมิปัญญา” (Art Truck) วิทยาลัยช่างศิลป 
17) ผลงานชุด "ประติมากรรมสายน้ํา"  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  
18) ผลงานชุด "สายสัมพันธ์บ้านเรา มังคุดบ้านเรา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาช้ันนําด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทัศนศิลป์ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.1.1 กําหนดมาตรฐานของการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดให้บุคลากรทุกประเภท/

ตําแหน่ง ต้องได้รับการฝึกอบรม ปีงบประมาณละ 1 หลักสูตรคน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 12 โครงการ ดังนี้       
        1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 68 คน  
       2) โครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 (ระยะท่ี 2) มีผู้เข้าร่วม
โครงการจริง จํานวน 82 คน 
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3) โครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 (ระยะท่ี 3) มีผู้เข้าร่วม
โครงการจริง จํานวน 74 คน 
       4) โครงการฝึกอบมรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการจริง จํานวน 76 คน 
       5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนความก้าวหน้าของข้าราชการครู กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาสามัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 84 คน 
       6) โครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ (ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 80 คน 

      7) โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งม่ันพัฒนา 
ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 200 คน 
       8) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือนําองค์กรสู่ศตวรรษแห่งความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 99 คน 
       9) โครงการพัฒนาดุลยภาพของบุคคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 16 คน 
       10) โครงการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการของ
คณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจริง จํานวน 95 คน 
       11) โครงการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบบริหารทรัพย์สินและการเงินการคลัง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จํานวน 66 คน 

12) โครงการปรับกระบวนทัศน์พัฒนาเครือข่าย ป้องกันและปราบปรามและไม่ทนต่อการ
ทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 895 คน 
  5.1.2 ด้านการติดตามและประเมินผลการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ได้ดําเนินการส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการให้สูงข้ึน โดยมีข้าราชการ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งผลงานเพ่ือรับการประเมิน ให้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 
       1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวมท้ังสิ้น 42 ราย 
           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 38 ราย 
            - รองศาสตราจารย์  จํานวน   4 ราย 
       2) ชํานาญการ จํานวน 8 ราย 
       3) ชํานาญการพิเศษ จํานวน 30 ราย 
       4) เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย 
       5) บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จํานวน 3 ราย 
  

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
46



 

 

5.1.3 การจัดสรรอัตราว่าง และการสรรหาบุคลากร ตําแหน่งครูและอาจารย์     
       1) การสรรหาบุคลากร ตําแหน่งครูและอาจารย์     
         - การสรรหาบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 1 ตําแหน่ง 
        - การสรรหาครู    เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 14 ตําแหน่ง 
         - การสรรหาอาจารย์   เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 20 ตําแหน่ง 
         - การสรรหาพนักงานราชการ  เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 21 ตําแหน่ง 
       2) จัดสรรอัตราว่าง จํานวน 88 อัตรา ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

5.1.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 4,500,000 บาท โดยพิจารณา
ให้กับผู้ท่ีได้รับทุนศึกษาต่อ รวมท้ังสิ้น จํานวน 56 ราย ดังนี้ 
        - ระดับปริญญาโท  จํานวน 26 ราย 
        - ระดับปริญญาเอก  จํานวน 30 ราย 

5.2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการจัดทํากลไกในการปรับปรุง
อาคาร สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาทาง
กายภาพด้านพ้ืนท่ีและจัดทําแผนพัฒนาทางกายภาพด้านพ้ืนท่ีของหน่วยงาน โดยการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ จํานวนท้ังหมด 94 รายการ งบประมาณ 
354,541,423 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านห้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) เช่น ก่อสร้าง
หลังคาคลุมพร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ก่อสร้างสนามกีฬาวิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี ปรับปรุงอาคารหอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์แบบมีหลังคาวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เป็นต้น- ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปรับปรุงอาคาร
หอประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 5.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่
ประชาชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับกับการใช้
งานสาหรับการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการประชาชนและผู้สนใจท่ัวไป โดยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา และการ
บริการทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุม สะดวก มีประสิทธิภาพดังนี้ 
  5.3.1 สร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งานของทุกหน่วยงานใน
สังกัดโดยการดําเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับหน่วยงานท้ังส่วนกลางและหน่วยงานท่ีต้ังใน
ภูมิภาค รวม 20 หน่วย 
    5.3.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน 
ทุกหน่วยงาน ได้แก่  
    - ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจด้านแผนงานโครงการ งบประมาณและ
ด้านการเรียนการสอน 
    - ระบบห้องสมุดออนไลน์  
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5.3.3 จัดทําช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล สื่อ สาระองค์ความรู้และการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์สถาบันฯ 
- จัดทําระบบสนับสนุนเอกสารการประชุมผู้บริหาร 
- จัดทําระบบจัดเก็บสื่อ องค์ความรู้ ของสถาบัน ฯ 
- สนับสนุนการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

5.3.4 ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ และจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสํารองไฟฟ้าเพ่ือทดแทนของเก่า ติดต้ังสมาร์ทบอร์ด และติดต้ังโปรแกรม
แอนต้ีไวรัส จัดซ้ือโปรแกรมลิขสิทธิ์ สําหรับสํานักงานอธิการบดี 

5.3.5 แนะนํา ให้ความรู้ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด ได้แก่ 
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครู
อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา โดยมีการอบรมหลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
- หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารจัดการสําหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- หลักสูตรการใช้งานระบบจัดเก็บสื่อสาระองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- หลักสูตรการใช้งานระบบบริหารการศึกษา (ระบบทะเบียนและประมวลผล

ระดับอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา) 
- ดําเนินการดูแลรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

ต่อพ่วง รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัดท่ีต้ังอยู่ใน
ภูมิภาค   

5.4 การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการจัดการศึกษา 3 ระดับ ประกอบไปด้วย ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา สถาบันได้กําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และในปีการศึกษา 2561 โดยมีผลการประเมินการศึกษาสรุปภาพรวม 
ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม
12 วิทยาลัยนาฏศิลป มีคะแนนอยู่ท่ี 4 คะแนน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2) ระดับอาชีวศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 3 วิทยาลัย
ช่างศิลป มีคะแนนอยู่ที่ 4.๕7 คะแนน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

3) ระดับอุดมศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มีคะแนนอยู่
ท่ี 4.19 คะแนน ระดับคุณภาพดี 
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5.5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมท่ี  1 โครงการประกวดปลุกจิตสํ านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิ ติทาง

ศิลปวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ศิลปิน นักดนตรี นักแสดง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความสนใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประชาชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การสร้างความ
ตระหนักรู้และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 

2) เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมตามบริบทและอัต
ลักษณ์ท้องถ่ินของตนสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรม 

3) เพ่ือให้สังคมมีความตระหนักรู้ถึงความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมท่ี 2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต ค่ายผู้นํานักเรียนนักศึกษาต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือนําผลท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงาน
ต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต
2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นตัวอย่างและเป็นพลังในการสร้างกลุ่ม

เครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในทุกสถานศึกษา 
3) เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กิจกรรมท่ี 3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาเครือข่าย 
สร้างจิตสํานัก ป้องกันปราบปรามและไม่ทนต่อการทุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ตัดโอนงบประมาณให้กับ
หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

1) เพ่ือปรับกระบวนทัศน์ใหม่ให้เกิดการสํานึก และตระหนักรู้ถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นท่ีจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้แก่ประเทศ 

2) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
การป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นท่ีจะนําไปสู่การปราบปรามการทุจริต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ITA Course ) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานท่ี
ได้รับการประเมินให้สามารถดําเนินการขับเคลื่อนการประเมิน และนําสิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไป
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซ่ึงในระยะยาวก็ยัง
สามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีก 
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5.6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับ
นานาชาติ 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
ระดับชาติ 34 สถาบัน/หน่วยงาน ดังนี้ 
1. เครือข่ายนาฏศิลปสร้างสรรค์ 10 สถาบัน ประกอบด้วย

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

2. เครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 8 สถาบัน ประกอบด้วย
- สถาบันการพลศึกษา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. เครือข่ายวิจัย 16 สถาบัน ประกอบด้วย
- สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- จังหวัดร้อยเอ็ด   
- วิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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- สถาบันการพลศึกษา  
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- สมาคมดนตรีชาติพันธุ์วิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia-Pacific Society for 

Ethnomusicology ""APSE"") 
ระดับนานาชาติ  5 แห่ง  ดังนี้ 

- HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลง
นามวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

- MALAYSIAN INSTITUTE OF ART ประเทศมาเลเซีย ลงนามวันท่ี 18 
มกราคม 2562 

- ROYAL UNIVERSITY OF FINE ARTS ประเทศกัมพูชา ลงนามวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2562 

- VIETNAM ACADEMY OF DANCE สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ลงนาม
วันท่ี 15 มีนาคม 2562" 

- Ministry of Education and Sports of the Lao People's Democratic 
Republic ลงนามวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ปัญหา อุปสรรค 
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้

สถานศึกษาท้ัง 18 แห่งในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยจ้างครูต่างชาติ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 35,000 
บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท)   

2. จัดอบรมครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอน และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
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คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1. นายกมล  สุวุฒโฑ     ท่ีปรึกษา 
2. นายสุขุม  บัวมาศ     ท่ีปรึกษา 
3. นายอํานวย  นวลอนงค์    ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
4. ผศ.ภูริ  วงศ์วิเชียร     รองประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
5. ผู้อํานวยการกอง     กรรมการ 
6. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
7. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร. กรรมการ 
8. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์   กรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร   กรรมการและเลขานุการ 
10. นายสุริยา  เล้าประเสริฐ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายธนพรรธน์  ต่ายคํา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายอดุลย์  เจียวห้วยขาน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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