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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. 2563 ซ่ึงประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม และ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็น
สถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และนําสถาบันสู่นานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ในการประเมินแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า มีเป้าหมายท่ีต้องการจะไปให้ถึงและมีการกําหนดกรอบระยะเวลา 

แห่งความสําเร็จท่ีชัดเจน มีความท้าทาย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร โดยวิสัยทัศน์ได้กําหนด
เง่ือนไขของความสําเร็จ และกําหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน ท้ังในด้านการเป็นองค์กรชั้นหนึ่งด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติ และด้านการบริหารจัดการองค์กร นําไปสู่การกําหนด
แผนการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท้ังในด้านการจัดการศึกษา 
การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการ เพ่ือนําพาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นองค์กรชั้นหนึ่ง
ในการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติ 

ด้านพันธกิจ พบว่า สื่อสารได้ชัดเจนว่ามีหน้าท่ีอะไรบ้าง และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล พันธกิจมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนในการสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และสามารกําหนดเป็นเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เพ่ือให้นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของพันธกิจ ท้ัง ๖ ประการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ด้านยุทธศาสตร์ พบว่า มีความเป็นรูปธรรม นําไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน ภายใต้ยุทธศาสตร์
แต่ละยุทธศาสตร์ ได้กําหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิตและค่าเป้าหมายท่ีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ต้ังการบรรลุ โดยท้ัง ๕ ยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์/มาตรการ ท่ีมุ่งขับเคลื่อนเป้าประสงค์ รวมท้ังมีการ
กําหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและการวัดผลค่าตัวชี้วัดของกลยุทธ์ ทําให้สามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อย่างมีระบบและสามารถกํากับติดตาม ประเมินผลและทบทวนปรับปรุง
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากผลการประเ มินผลการดํา เนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แสดงให้เห็นว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาสถาบันฯให้มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดในภาพรวมได้ในระดับดีมาก โดยผลการ
ประเมินจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีผลการประเมินในภาพรวม 
ร้อยละ ๙๕.๔๘ ระดับดีมาก อย่างไรก็ตามยังพบว่าอัตราผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี
กําหนดในระดับอาชีวะศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาโท มีผลลัพธ์ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีกําหนด โดยมีปัจจัย
ท่ีทําให้ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายได้แก่ ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน และพ้นสภาพนักศึกษา ซ่ึงจาก
ปัญหาดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไก
การควบคุมดูแลท้ังการให้คําปรึกษา การแนะแนว และการดูแลผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอด
งานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ มีผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ ๘๘.๗๐ ระดับดี โดยพบว่ามีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อจัดทําข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน รวมทั้งดําเนินการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ในการจัดหาแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
มีผลลัพธ์ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด เนื่องจากบุคลากรผู้จัดทําข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนของสถาบันฯ 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ท่ีแหล่งทุน
ภายนอกกําหนด ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดอบรม
การเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อให้ผู้เสนอทุนปรับข้อเสนอการวิจัยให้เป็นไปตากรอบวิจัยและหลักเกณฑ์
ของแหล่งทุนนั้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม มีผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ ๘๕.37 ระดับดี โดยพบว่าหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ทุกแห่งมีการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม ท้ังแบบมีรายได้และไม่มี
รายได้ รวมท้ังกําหนดหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ท่ีให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาละอย่างน้อย ๒ หลักสูตร อย่างไรก็ตามยังพบว่ายังไม่สามารถส่งเสริม
ให้มีการบริการทางวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมได้ครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว้ตามแผน เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้หน่วยงาน
ในสังกัดไม่สามารถดําเนินการบริการวิชาการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับดีมาก โดยพบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการกําหนดแผนงานการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด
ดําเนินการจัดกิจกรรมสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดําเนินการสร้างสรรค์ชุดผลงานและเผยแพร่
ในงานมหากรรมศิลปวัฒนธรรมไทยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการนําทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว และกระจายรายได้ให้กับชุมชน 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนําสถาบัน
สู่นานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ ๙6.98 
ระดับดีมาก โดยพบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการบริหารจัดการโดยกําหนดแผนพัฒนาองค์กรเป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาความรู้ และทักษะ  ด้านการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา และด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการให้สูงข้ึน มีการพัฒนาด้านกายภาพโดยการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการทํางานอย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้งจัดทําองค์ความรู้และนําองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ จนนําไปสู่การเป็นสถาบันฯสู่การเรียนรู้ (KM) ท่ีประจักษ์ต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน
สถาบัน นอกจากนี้ในด้านของการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการ
ดําเนินจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครอบคลุมทุกระดับการศึกษา พร้อมท้ังพัฒนาการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ท้ังนี้การบริหารจัดการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ด้วยการรณรงค์ให้บุคลกร นักเรียน นักศึกษารับรู้ถึงค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
และสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม อันจะมีผลให้การพัฒนาสถาบันเป็นสถาบัน
ชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมถึงการท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยการจัดประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เป็นการขับเคลื่อนในการนําสถาบันสู่นานาชาติ  
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประเมินผลความสําเร็จตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และประเมินปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 พร้อมทั้งรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาในการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖4 ซ่ึงผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการติดตามและการประเมินผล
2. วิธีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล
5. เกณฑ์ในการประเมินผล

1. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการติดตามและการประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานตาม

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

2. วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

2.1 ศึกษาและจัดทําแบบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

2.2 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

2.3 จัดทําการยกร่างรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

2.4 นําร่างรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เข้าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือพิจารณา 

2.5 สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เข้าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ คือ “แบบรายงานผลการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ
การสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้   

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการติดตาม
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

3. นําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ
ประเมินผลและผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาท่ีต้องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล

4. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ
ประจําปีงบประมาณ พ

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 

ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการติดตาม
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สร้างแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ฉบับร่าง) 

ข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง 

นําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ
รอบ 12 เดือน (ฉบับร่าง) ท่ีผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายติดตามและ

และผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาท่ีต้องการเก็บ

รติดตามและประเมินผล 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จัดทําเป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการติดตาม

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
เนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2560-2564 

กันยายน 2563)” ซ่ึงมีข้ันตอน

ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
) สําหรับใช้เก็บรวบรวม

การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

นําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ากหัวหน้าฝ่ายติดตามและ

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาท่ีต้องการเก็บ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ

จัดทําเป็นแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการติดตาม
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ทําหนังสือราชการถึงหน่วยงานในสังกัดในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ.2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 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 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5. เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2560 - 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 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 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564        
ประจําปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 
2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกําหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด นั้น 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีมีการขับเคลื่อน 5 
ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ 38 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดําเนินการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
ดังนี้ 

1.1 การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ 
1.1.1 หลักสูตรท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดําเนินการกํากับติดตามให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ โดยมีหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับดี 
จํานวนท้ังหมด 36 หลักสูตร ได้แก่ 

1) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จํานวน 13 หลักสูตร
2) สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร
3) สาขาวิชาดนตรีศึกษา จํานวน 12 หลักสูตร
4) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จํานวน 1 หลักสูตร
5) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย จํานวน 1 หลักสูตร
6) สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน จํานวน 1 หลักสูตร
7) สาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวน 1 หลักสูตร
8) สาขาวิชาทัศนศิลป์ (2 ปี ต่อเนื่อง) จํานวน 1 หลักสูตร
9) สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน จํานวน 1 หลักสูตร
10) สาขาวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร
11) สาขาวิชานาฏศิลป์ จํานวน 1 หลักสูตร
12) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จํานวน 1 หลักสูตร
13) สาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวน 1 หลักสูตร
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 1.1.2 การสอนแบบ STEAM Education  
   วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ข้ึนไป จํานวน 41 รายวิชา จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด 95 
รายวิชา ดังนี้ 

1) วิชาออกแบบตกแต่ง 2 ปวช วชศ.นครศรีธรรมราช  2) วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน วนศ. 
      3) วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วนศ.จันทบุรี  4) วิชาปฏิบัติเอกปี่พาทย์ ม.5  วนศ.จันทบุรี 
      5)  วิชานาฏศิลปไทยละคร ม.5  วนศ.จันทบุรี  6) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.นครราชสีมา 
      7) วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 วนศ.สุโขทัย   8) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.สุพรรณบุรี 
      9) วิชาสังคมศึกษา ม.6 วนศ.สุพรรณบุรี  10) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 วนศ.พัทลุง 
     11) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5 วนศ.กาฬสินธุ์  12) วิชาศิลปะ ม.3 วนศ.เชียงใหม่ 
     13) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 วนศ.เชียงใหม่  14) วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 วนศ.เชียงใหม่ 
     15) วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ  ม.3 วนศ.เชียงใหม่ 16) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.ร้อยเอ็ด 
     17) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 วนศ.ลพบุรี  18) วิชาองค์ประกอบศิลป์ ปวช. วชศ. 
     19) วิชาองค์ประกอบศิลป์ ปวส. วชศ.   20) วิชาวิทยาศาสตร์  ม.6 วนศ.จันทบุรี 
     21) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2/1 วนศ.เชียงใหม่  22) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2/2 วนศ เชียงใหม่ 
    23) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/1 วนศ.เชียงใหม่  24) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/2 วนศ.เชียงใหม่ 
     25) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/3 วนศ.เชียงใหม่  26) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5/2 วนศ.เชียงใหม่ 
     27) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6/1 วนศ.เชียงใหม่  28) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6/3 วนศ.เชียงใหม่ 
     29) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6/3 วนศ.เชียงใหม่  30) วิชาคณิตศาสตร์ ม.2/1 วนศ.เชียงใหม่     
 31) วิชาคณิตศาสตร์ ม.2/2 วนศ.เชียงใหม่      32) วิชาคณิตศาสตร์ ม.3/2 วนศ.เชียงใหม่ 
     33) วิชาคณิตศาสตร์ ม.3/3 วนศ.เชียงใหม่   34) วิชาคณิตศาสตร์ ม.5/2 วนศ.เชียงใหม่ 
     35) วิชาคณิตศาสตร์ ม.6/1 วนศ.เชียงใหม่     36) วิชาโขนลิง ปวช.1 วนศ.ร้อยเอ็ด 
     37) วิชาการงานอาชีพ ม.2 วนศ.ร้อยเอ็ด     38) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  วนศ.สุโขทัย 
     39) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.สุโขทัย      40) วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 วนศ.สุพรรณบุรี 
     41) วิชาสังคม ม.3 วนศ.สุพรรณบุรี 
  1.1.3 การทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จํานวนผู้รับการ
ทดสอบท้ังหมด 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 956 คน 130 คน 826 คน 499 คน 457 คน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 841 คน 174 คน 667 คน 336 คน 505 คน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 3 

170 คน 67 คน 103 คน 117 คน 53 คน 

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 630 คน 299 คน 331 คน 533 คน 97 คน 
รวม 2,597 คน 670 คน 1,927 คน 1,485 คน 1,112 คน 
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1.1.4 วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือนําเสนอระดับ
นานาชาติ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ จํานวนท้ังหมด 16 เรื่อง 
และมีวิทยานิพนธ์ท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือนําเสนอระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คือ 
การนําเสนอผลงานของนายอัครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ BPI Conference 2020 on Borderless Relationship through Art Science of Human, 

13 th – 25 th August 2020, Kalasin College of Dramatic Arts) 

1.2 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนท่ีส่งเสริมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  1.2.1 ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
       สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนฯ และยกระดับการเรียนรู้พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ 5 ด้าน คือ 

1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบและภาวะผู้นํา 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ 
3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะการ

คิดวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะทางปัญญา 

 
     มีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

- ระดับอาชีวะศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 4,600 คน 
- ระดับปริญญาตรี 4,327 คน 

รวม 8,927 คน 
1.2.2 ความสําเร็จของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนท่ีส่งเสริมทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินรูปแบบการประเมิน ของผู้เข้าร่วมโครงการและรูปแบบ

การทบทวนผลการจัดกิจกรรม เพ่ือติดตามผลการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนฯ ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวนท้ังหมด 8,927 คน ผลการประเมินทักษะในแต่ละด้านของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย เกณฑ์ 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 4.89 ระดับมากท่ีสุด 
ระดับปริญญาตรี 4.38 ระดับมาก 

เฉล่ียรวม 4.63 ระดับมากท่ีสุด 
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1.2.3 นวัตกรรมท่ีผู้เรียนสร้างข้ึนจากการเรียนรู้ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดนิทรรศการ STEAM Education ในงานทักษะ

วิชาการเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยให้แต่ละวิทยาลัยคัดเลือกนวัตกรรม
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบ STEAM Education มาจัดแสดงในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 
ในระดับปริญญาตรี คณะและวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2562 มีนวัตกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษาสร้างข้ึน จํานวน 4,228 ชิ้น ดังนี้ 

1) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาวิทยาศาสตร์) จํานวน 709 ชิ้น 
2) ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมสื่อการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

๑ และ ๒ จํานวน  879 ชิ้น  
3) ระดับอุดมศึกษา จํานวนนวัตกรรมท่ีนักศึกษาสร้างข้ึนจากการเรียนรู้จํานวน 249 ชิ้น  
4) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM 

Education) จํานวน 2,265 ชิ้น  
5) ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมท่ีนักศึกษาคิดสร้างสรรค์ จํานวน 126 ชิ้น  

1.3 การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.3.1 เวทีและรางวัลจากการแข่งขันความสามารถท่ีเข้าร่วมต่อปี 

เวทีและรางวัลการแข่งขันท่ีเข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 40 เวที/ 48 รางวัล ดังนี้ 

1) ระดับชาติ จํานวน 38 เวที/ 46 รางวัล ได้แก่  
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์ 

 1.1 ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์ 
 - ประกวดดนตรีไทย ครั้งท่ี 12 ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมดุริยางค์

ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 - การประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม"ในวันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 - การประกวดวงดนตรีและขับร้อง “เพลงสําหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” 

ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2562 ณ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 - การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งท่ี 34

ในวันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
 - การประกวดดนตรีศรทองในวันท่ี 18 มกราคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งท่ี 11 ในวันท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 - การแข่งขันงานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ  
 - การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพ่ือปลูกจิตสํานึกความรักชาติ” ในวันท่ี 20 

กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 - การประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านระหว่างวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 - งานครบรอบ ๑๘ ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจําปี 
๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

 - การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในวันท่ี 21 กันยายน 2563 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 - การประกวด "รางวัลเพชรในเพลง" ประจําปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 - ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 ในวันท่ี 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 - การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ระดับประทศ 
ประจําปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน ในวันท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ด้านทัศนศิลป์ 
  - โครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจําปี 2562 ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์

สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวันท่ี 

๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จ.นครราชสีมา 
 - การแข่งขันทักษะศิลปกรรม งานเปิดบ้านช่างทองหลวงในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 

ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จ.นครปฐม 
 - โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5  หัวข้อ Circular 

Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
 - โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน NAN MEE fine arts award ครั้งท่ี ๑๔ ในวันท่ี 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ตึกบริษัทนานมี จํากัด 
 - การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 15 วันท่ี 23 กรกฎาคม 

2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
 - การประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งท่ี 35 ในวันท่ี 18 กันยายน 2563 ณ หอศิลป์ 

ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ 
 - การประกวด PMCA 2020 WORLD ART CONTEST ในวันท่ี ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
 - การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งท่ี 9 ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563            

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 - การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี 42 ประจําปี 2563 ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 - การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 "NATIONAL YOUTH 

DESIGN AWARDS" ในวันท่ี 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพ  
 - การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งท่ี 10 ในวันท่ี 7 เมษายน 2563 อาคาร

เอเชียพลัส เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 - การประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020" ในวันท่ี 
15 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 - การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า” ในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 - การประกวดศิลปกรรม หัวข้อ “สันติภาพและความสุข” ในวันท่ี 14 สิงหาคม 

2563 
 - การประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน (Synchrotron Art Award) หัวข้อ “แสง คลื่น 

และความถ่ี” ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 31 มกราคม 2563 
 - โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ: ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563: Art and 

Design Contest: Lana Contemporary 2020 ในวันท่ี 5 - 11 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย จ.ลําพูน 

ด้านอ่ืน ๆ 
- งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล 
 - การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2563 ในวันท่ี 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

 - การคัดเลือกเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2563 ในวันท่ี 
25 กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ ไทย-ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ 

 - การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 2563 
 - ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจําปี 2563 : Young Thai Artist Award 

2020 ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 - โครงการ l CAN DO IT ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 - การคัดเลือกผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ 
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒) ระดับนานาชาติ จํานวน 2 เวที/2 รางวัล ได้แก่ 
- Andong Mask Dance Festival & World Mark Play Competition 2019 ในวันท่ี 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

- Thailand World Music Championships 2019 ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 

สนามวีสมหมาย จ.ศรีสะเกษ 

  

13



รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีดําเนินการด้านการวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม 
ต่อยอดงานศิลป์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
โดยมีผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

2.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
       ผู้วิจัยท่ีผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือจัดทําข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน  
ท่ีได้รับทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนท้ังสิ้น 20 คน ได้แก่ 
       1) ทุนสร้างสรรค์ 9 คน (งบประมาณ 373,500 บาท) ดังนี้ 

1.1) เรื่อง ระบําสราญราษฎร์สักการะ โดยนายเฉลิมพล  จันทรชิต สังกัด
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท 

1.2) เรื่อง การสร้างสรรค์สํานวนเพลงสําหรับการบรรเลงระนาดเอกไม้นวม     
โดยนายกณพ ก้ิมเฉ้ียง สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท 

1.3) เรื่อง นาฏลีลาลายผ้าสาเกต โดยนางฐปนี  ภูมิพันธุ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด งบประมาณ 34,500 บาท 

1.4) เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาชุดความสุขจากผืนป่า     
โดยนางสาวเกษกานต์ ชูประดิษฐ์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 34,500 บาท 

1.5) เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ซับเสียงเพ่ือลดระดับความดังของเสียงปี่ใน       
โดยนายบุญเสก  บรรจงจัด สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 34,500 บาท 

1.6) เรื่อง มันนิ บาแต โดยนายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง งบประมาณ 45,000 บาท 

1.7) เรื่อง งานสร้างสรรค์ชุด แต่งองค์ทรงพอก โดยนายสุพัฒน์ นาคเสน      
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท 

1.8) เรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย       
โดยนายสมภพ เขียวมณี สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 45,000 บาท 

1 .9 )  เ รื่ อ ง  นบพระบาทลั กษณ โ ดยนายภุ ม ริ นทร์   ม ณีว ง ษ์  สั ง กั ด           
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย งบประมาณ 45,000 บาท 

2) ทุนการวิจัย 5 คน (งบประมาณ 583,250 บาท) ดังนี้ 
2.1) เรื่อง กลวิธีการแสดงบทบาทพราหมณ์เกศสริยงในการแสดงละครนอกเรื่อง

สุวรรณหงส์ โดยนางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 80,125 บาท  
2.2) เรื่อง แบบฝึกเพลงเด่ียวสารถี 3 ชั้นสําหรับวิถีค่าย วิถีศิลปิน ตามแนวทาง

ศิลปินต้นแบบ โดยนางสาวณัฐหทัย พงศ์พิทักษ์ สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 131,500 บาท 
2.3) เรื่อง การสร้างสรรค์ประติมากรรม โขนท่าข้ึนลอยจากวรรณคดีเรื่อง

รามเกียรต์ิ โดยนายบุญพาด ฆังคะมะโน สังกัดคณะศิลปวิจิตร งบประมาณ 131,500 บาท 
2.4) เรื่อง องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการไล่มือในการบรรเลงขิม โดยนางสาวสาริศา 

ประทีปช่วง สังกัดโครงการบัณฑิต งบประมาณ 160,000 บาท 
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2.5) เรื่อง สื่อวีดิทัศน์ละครภาษาอังกฤษ เรื่อง พระอภัยมณี ตอนหึงหน้าป้อม 
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยนางขวัญฟ้า ภู่แพ่งสุทธิ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป งบประมาณ 80,125 บาท 
       3) ทุนการเรียนการสอน 6 คน (งบประมาณ 120,000 บาท) ดังนี้ 

3.1) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน รายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะสิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ โดยนางสาวจริยา ตะลังวิทย์ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3.2) เรื่อง การวิ เคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการทําศิลปนิพนธ์  เ พ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) วิทยาเขตภาคใต้ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์โดยนางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 20,000 บาท 

3.3) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ศ.ปวช.3 
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหนังสือขนาดเล็กในแบบของนิทานอีสป โดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ LEARNING STYLE โดยนางสาวพิมพ์ชนก บุตรอินทร์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3.4) เรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน STEM Education โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ศักด์ิชาย บุญอินทร์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 20,000 บาท 

3.5) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 รายวิชาภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี โดยนายธนา น้ําค้าง สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 20,000 บาท 

3.6) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ืองานศิลปะด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี โดยนางสาวฟารีดา หีมอะดํ้า สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 20,000 บาท 
 2.2 จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพ่ือผลิตผลงานช้ินใหม่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก
แหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 แหล่งทุน ได้แก่ ทุนสนับสนุนทุนงานวิจัยจาก
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ทุน 
ได้แก่ 
       1) นายโดม  คล้ายสังข์ เรื่อง “สร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัยชุดสัญลักษณ์สุพรรณ
จากวัสดุท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี” จํานวน 300,000 บาท สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

2) นายปภณ กมลวุฒิพงศ์ เรื่อง “ประติมากรรมสร้างสรรค์จากลวดลายเบญจรงค์เพ่ือ
ชุมชนไผ่แขก สุพรรณบุรี” จํานวน 300,000 บาท สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
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2.3 การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมการต่อยอดผลงาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินการจัดสรรทุน

งานวิจัย ทุนงานสร้างสรรค์ และทุนการเรียนการสอน จํานวนท้ังสิ้น 74 เรื่อง ได้แก่  
              - สร้างสรรค์ 39 เรื่อง 
             - วิจัย 23 เรื่อง 
             - การเรียนการสอน 12 เรื่อง 
  และมีการนํางานวิจัยงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมท่ีนําไปบูรณาการกับการเรียน 

การสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 18 เรื่อง จากผู้ได้รับทุนวิจัย ทุนสร้างสรรค์ และทุนการเรียนการ
สอนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.50 

2.4 เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
      ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือได้รับรางวัล 

หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมจํานวน 20 เรื่อง ดังนี้  
1) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมวงจรการจัดการความรู้ SECI Model เพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเ พ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์               
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาลักษณ์ ใจเท่ียง สังกัดคณะศิลปศึกษา 

2) การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลายจากเครื่อง
แต่งกายโนรา ของนางโสภิต เดชนะ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

3) การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสืบสานเอกลักษณ์จากชุมชนไทยทรงดําของนายธนา  
น้ําค้าง  และนางสาวนุชนาฏ  อ้นรักดี สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

4) การสร้างสรรค์สื่อทางศิลปะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ของนางกาญจนา 
ชลสุวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

5) ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน์สู่ยูทูป ของนางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร สังกัด
วิทยาลัยช่างศิลป 

6) การบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในยุคไทย
แลนด์ 4.1 ของ นางสาวสิริสกุล เกิดมี สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

7) ฟ้อนสวยดอก ของ นายธงชัย  จีนชาติ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
8) เทวพระกาฬ ของนายอนัส  มาลาวงษ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
9) ยามโพน ของนายรังสรรค์  ไวยพันธ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
10) ระบําศรีสวายะ ของว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฉัตรดา  ยิ้มแย้ม และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏ

ศิลปสุโขทัย 
11) เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน ของนางขวัญฟ้า  ภู่แพ่งสุทธิ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป 
12) เส้นสายลายไหม ของนายกิตติยา  ทาธิสา และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
13) ร่มฉัตร ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ และคณะ สังกัดคณะ

ศิลปศึกษา 
14) ผืนไท ของรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์จินตนา สายทองคํา และคณะ สังกัด        

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
15) ลายถมเมืองนคร ของนายเฉลิมพล จันทรโชติ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช 
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16) ระบําวาลมยุรา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุขสันติ  แวงวรรณ และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

17) ฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน ของนายศุภรากร พานิชกิจ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด 

18) สะไนเก้ียวสาว ของดอกเตอร์วาสนา  ร่มโพธิ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา 

19) ร่ายหลงหงส์ลอดลาย ของว่าท่ีร้อยตรี วีรกร  ศุขศาสตร์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบุรี 

20) กรีฑากาสร ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สมเกียรติ  ภูมิภักด์ิ และคณะ      
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีดําเนินการด้านการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคมตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
โดยมีผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษาชุมชน และสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาดําเนินการจัดบริการวิชาการท้ังในระดับท้องถ่ิน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 122 ครั้ง ดังนี้ 
        - ระดับท้องถ่ิน จํานวน 107 ครั้ง 
        - ระดับชาติ จํานวน 10 ครั้ง 
        - ระดับนานาชาติ จํานวน 5 ครั้ง 

หน่วยงาน การบริการวิชาการ รวม 
ระดับ

ท้องถ่ิน/
(จํานวน

ครั้ง) 

ระดับชาติ/
(จํานวนครั้ง) 

ระดับ
นานาชาติ/

(จํานวนครั้ง) 

1. สํานักงานอธิการบดี  2 - - 2 
2. คณะศิลปศึกษา - 2 - 2 
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์  2 - - 2 
4. คณะศิลปวิจิตร  12 - 2 14 
5. วิทยาลัยนาฏศิลป  3 6 - 9 
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  4 - - 4 
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  5 1 - 6 
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  2 - - 2 
9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  6 1 - 7 
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  3 - 1 4 
11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  2 - 2 4 
12. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  2 - - 2 
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หน่วยงาน การบริการวิชาการ รวม 
ระดับ

ท้องถ่ิน/
(จํานวน

ครั้ง) 

ระดับชาติ/
(จํานวนครั้ง) 

ระดับ
นานาชาติ/

(จํานวนครั้ง) 

13. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  1 - - 1 
14. วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา  

34 - - 34 

15. วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช  

4 - - 4 

16. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  3 - - 3 
17. วิทยาลัยช่างศิลป  7 - - 7 
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  5 - - 5 
19. วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช  

10 - - 10 

รวม 106 10 5 122 
3.2 การให้บริการหลักสูตรระยะส้ันด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 
      สถานศึกษา ในสังกัดสถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ

ทัศนศิลป์ จํานวน 29 หลักสูตร ดังนี้ 
1) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  จํานวน 3 หลักสูตร 

      - ชื่อหลักสูตร โครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ครูนาฏศิลป์
เครือข่าย ครั้งท่ี 7” ระยะเวลาในการจัดอบรม 7-9 กุมภาพันธ์ 2563  

      - ชื่อหลักสูตร โครงการบริการทางวิชาการด้านดนตรีไทย จัดอบรมระหว่างวันท่ี 
17-18 สิงหาคม 2563 

     - ชื่อหลักสูตร โครงการค่ายนาฏดุริยางคศิลป์เพ่ือพัฒนาเยาวชนจัดอบรมระหว่าง
วันท่ี 23 กันยายน 2563 

2) วิทยาลัยช่างศิลป จํานวน 1 หลักสูตร  
      - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่       

(สาขาช่างศิลป์ไทย)  
      - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิบหมู่       

(สาขาช่างศิลป์ไทย) จัดอบรมระหว่าง กรกฎาคม 2562 - กุมภาพันธ์  2563 
3) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 6 หลักสูตร 

     - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(หลักสูตรเครื่องเคลือบดินเผา) ระยะเวลาในการอบรม ๒ พ.ย. – ๘ ธ.ค.๒๕๖๓  

     - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(หลักสูตรการเขียนภาพเปลือย) ระยะเวลาในการอบรม ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

      - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓ สาขา 
จิตรกรรม สีน้ํามัน  
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      - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓ สาขา 
จิตรกรรม สีน้ํา 

      - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓ สาขา 
ลายรดน้ํา 

      - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓ สาขา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

4) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 7 หลักสูตร 
    - ชื่อหลักสูตร การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ระยะเวลาในการอบรม 2-4 ธันวาคม 2562 
    - ชื่อหลักสูตร จิตรกรรมสีชอล์กน้ํามัน ระยะเวลาในการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563 
    - ชื่อหลักสูตร ภาพพิมพ์ ระยะเวลาในการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563 
    - ชื่อหลักสูตร เครื่องเคลือบดินเผา ระยะเวลาในการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563 
    - ชื่อหลักสูตร วาดภาพคนเหมือน ระยะเวลาในการอบรม 6-7 มีนาคม 2563 
    - ชื่อหลักสูตร สาขาจิตรกรรมสีน้ําหุ่นนิ่ง จัดอบรมระหว่างวันท่ี 18 สิงหาคม. ๒๕๖๓ 
    - ชื่อหลักสูตร สาขาวาดเส้น จัดอบรมระหว่างวันท่ี 18 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

5) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมจํานวน 1 หลักสูตร 
     - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

นาฏศิลป์ จัดอบรมระหว่างวันท่ี 3-7 กรกฎาคม และวันท่ี 20-31 กรกฎาคม 2563 
6) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดอบรมจํานวน 1 หลักสูตร 

      - ชื่อหลักสูตรดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้านล้านนา มีท้ังหมด 3 เล่ม ประเภทกลอง
ล้านนาประเภทการแสดงพ้ืนบ้านล้านนา ประเภทดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา จัดอบรมระหว่างวันท่ี 18 - 27 
กันยายน 2563 

7) คณะศิลปวิจิตร จัดอบรม 1 หลักสูตร 
      - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลท่ัวไป สีน้ํา ประจําปี ๒๕๖๓  

จัดอบรมระหว่าง 11 - 12 กรกฎาคม 2563  วันท่ี ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ และวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 8) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดอบรมจํานวน 3 หลักสูตร 
     - ชื่อหลักสูตร โครงการรักษ์ดนตรีไทย (เด็กไทยเล่นดนตรีไทย ๑ชิ้น) จัดอบรม

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
     - ชื่อหลักสูตร โครงการค่ายศิลปะ (เพลงระบําเบ็ดเตล็ด) จัดอบรมระหว่าง     

วันท่ี 4 - 5 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
     - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมการเป่าปี่ใต้ข้ันพ้ืนฐาน จัดอบรมระหว่างวันท่ี 12 

กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
9) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จัดอบรมจํานวน 3 หลักสูตร 

      - ชื่อหลักสูตร รําโทนโคราช จัดอบรมระหว่างวันท่ี 12 - 13 กันยายน 2563  
      - ชื่อหลักสูตร กลองยาวเทิดเถิง จัดอบรมระหว่างวันท่ี 12 - 13 กันยายน 2563  
      - ชื่อหลักสูตร ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยดนตรีไทย จัดอบรมระหว่างวันท่ี 1 - 29 สิงหาคม 2563 

10) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดอบรมจํานวน 2 หลักสูตร 
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      - ชื่อหลักสูตร โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนล่ะ ๑ ชิ้น จัดอบรม
ระหว่างวันท่ี 15 ถึง 16 สิงหาคม 2563 22 ถึง 23 สิงหาคม 2563 และ 29 สิงหาคม 2563 

      - ชื่อหลักสูตร โครงการค่ายศิลปะ จัดอบรมระหว่างวันท่ี 22 - 23 สิงหาคม 2563 
11) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดอบรมจํานวน 1 หลักสูตร 

       - ชื่อหลักสูตร โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ จัดอบรมระหว่างวันท่ี    
4-5 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 
ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์คิดเป็นร้อยละ 89.37 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ิน และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีดําเนินการด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม

และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ิน และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
ดังนี้ 

4.1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ    
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ โดยมีผลการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมฯ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ได้แก่ งานสมโภชจุลกฐิน งานทําบุญทอดกฐินสามัคคี 
งานสวดมนต์ข้ามปี งานเทศกาลมาฆบูชา และงานประเพณีท้องถ่ิน  

- กิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราช
กุศลและจัดนิทรรศการศิลปกรรมเพ่ือถวายความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกิจกรรมการประกวดวาดภาพพระสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 

- วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี          
คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร่วมจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงาน
นิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันท่ี 24 ตุลาคม - 
11 พฤศจิกายน 2562 

- คณะศิลปศึกษา ร่วมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราช
กุศล เสริมสิริมงคลท่ัวไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- จัดกิจกรรมนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งท่ี ๓๓    
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันท่ี 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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4.2 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติ        
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม    

สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมการผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการ
แสดงทางศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยโดยใช้เทคนิคการแสดงท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือ
สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติ จํานวน 18 ผลงาน ดังนี้ 

1. ชุดการแสดง จะลอนรามัญ (วิทยาลัยนาฏศิลป) 
2. ชุดการแสดง สัตนารีศรีชาติพันธุ์ (วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) 
3. ชุดการแสดง สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ (วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) 
4. ชุดการแสดง ระบําร่ายเริงเชิงกระบี่ (วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง) 
5. ชุดการแสดง ร่องรอยลว (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี) 
6. ชุดการแสดง โถโลโปตี (วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี) 
7. ชุดการแสดง ร้อยฝ้ายลายทอ (วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี) 
8. ชุดการแสดง ศิลป์ปัฐพินดินด่านเกวียน (วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา) 
9. ชุดการแสดง ล่องลําปาว (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) 
10. ชุดการแสดง นิรมิตรกรรมวนัมรุงเทพพาหนะ (วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) 
11. ชุดการแสดง จือเราะปีตอ (วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง) 
12. ชุดการแสดง ระบําสราญราษฎร์สักการะ (วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) 
13. ชุดการแสดง สยามภารตะ (คณะศิลปนาฏดุริยางค์) 
14. ชุดการแสดง อักขราคม (คณะศิลปศึกษา) 
15. ผลงานชุด มิติ เวลา คุณค่า อารยธรรม (คณะศิลปวิจิตร) 
16. ผลงานชุด ร่มเงาช่างศิลป (วิทยาลัยช่างศิลป) 
17. ผลงานชุด สุ่มสักปลากับวิถีชีวิต (วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี) 
18. ผลงานชุด ห้วงแห่งความผูกพัน (วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช) 
โดยการทําผลงานสร้างสรรค์ ท้ัง 18 ผลงาน นําออกเผยแพร่สู่สาธารณชนท้ังหน่วยงาน 

ในภาครัฐและเอกชน แบบบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพ่ือเป็นการช่วยสร้างเสริมคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่สังคม และแบบบริการวิชาการแบบได้รับค่าตอบแทนเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยมิติ    
ทางวัฒนธรรมให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติ 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันช้ันหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 
ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และนําสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีดําเนินการด้านการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และนําสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 5.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
บุคลากรมี 3 ด้าน  
        1) ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวนชั่วโมง
ฝึกอบรมตามเกณฑ์ โดยกําหนดให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าคนละ 1 หลักสูตร 
ของบุคลากรท้ังหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
        ๒) ด้านการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาประเมินผลจากจํานวนบุคลากรท่ีศึกษาต่อระดับปริญญา
โท -ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 15 คน 

3) ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนวิทยฐานะ และการเลื่อนระดับให้สูงข้ึน
ประเมินผลตามจํานวนบุคลากร ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร แยกตามประเภทของบุคลากรท้ังหมด 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
        โดยมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 6 โครงการโดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
        1) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการสําหรับผู้บริหารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณบดี ผู้อํานวยการ
วิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง จํานวนรวมท้ังสิ้น 35 คน 
              2) โครงการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพย์สินและการเงินการคลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยรองคณบดี 
รองผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าสํานักงาน เจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในคณะ/วิทยาลัย 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ/ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในคณะ/วิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีการเงินสํานักงานอธิการบดี 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุสํานักงานอธิการบดี เจ้าหน้าท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวนรวมท้ังสิ้น 67 คน  
              3) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทําคุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ท่ีรับราชการมาจนครบกําหนดเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ จํานวนรวมท้ังสิ้น 10 ราย 
              4) โครงการพัฒนานักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันท่ี 1–2 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย/รองคณบดีหรือ
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ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือปฏิบัติหน้าท่ีรองคณบดี หัวหน้าสํานักงาน หัวหน้าภาควิชา 
อาจารย์ประจําหลักสูตรและเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น 78 คน  
              5) โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ 
รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้อํานวยการวิทยาลัย
 ครูชํานาญการพิเศษครูชํานาญการ ครู และเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ รวมท้ังสิ้น 98 คน 
              6) โครงการพัฒนาดุลยภาพบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวนรวม
ท้ังสิ้น 69 ราย  
  5.1.2 ด้านการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาประเมินผลจากจํานวนบุคลากรท่ีศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท -ปริญญาเอก  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดเป้าหมายในการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาให้กับบุคลากรใน
สังกัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 9 ราย ประกอบด้วย 

- ระดับปริญญาโท 4 คน  
- ระดับปริญญาเอก 5 คน  

          5.1.3 ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะให้สูงข้ึน  
สถาบันฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะและเลื่อนตําแหน่ง

ทางวิชาการ/วิทยฐานะให้สูงข้ึน โดยมีข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนส่งผลงานเพ่ือรับการประเมิน ให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 
                1) ตําแหน่งครู มีผู้ส่งผลงานระดับชํานาญการ จํานวน 7 คน ระดับชํานาญการ
พิเศษ 16 คน และระดับเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน รวมผู้ส่งผลงานท้ังสิ้น 26 คน 
                2) ตําแหน่งอาจารย์ มีผู้ส่งผลงานทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 36 คน และตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 5 คน รวมผู้ส่งผลงานท้ังสิ้น จํานวน 41 คน 
                3) ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) มีผู้ส่งผลงานจํานวน 26 คน 

5.2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการ
เรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
    5.2.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดแผนการดําเนินงานปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้สําเร็จถึงข้ันตอนการก่อหนี้ผูกพัน โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 82 
รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 291,965,546 บาท เช่น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง การจัดทําประตูบริเวณด้านหลังโรงอาหาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และรายการก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
การก่อสร้างอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  5.2.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร
สถานท่ีและระบบ  สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนและการทํางานอย่าง
มีความสุข ปลอดภัย โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 
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พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย คิดเป็น 3.43 
(พึงพอใจมาก) 
 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้
เผยแพร่สู่ประชาชน 
       5.3.1 ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
         - บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2) ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
          - จัดหาโปรแกรมป้องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  
          - จัดหาโปรแกรมระบบ Network Monitoring  

3) ด้านระบบสารสนเทศ 
          - ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสื่อ สาระ องค์ความรู้ 
          - พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          - ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์สถาบันฯ 
          - ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศโครงสร้างใหม่ฯ) 
          - ปรับปรุงระบบห้องสมุดออนไลน์ 
          - ปรับปรุงระบบจัดการเอกสารการประชุมผู้บริหาร 
          - ปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
          - พัฒนาระบบบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท 
          - ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันฯ 
          - ปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบเว็ปไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์ 
          - ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 

4) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
          - หลักสูตรการผลิตและการจัดเก็บสื่อในรูปแบบออนไลน์  
          - หลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนการสอน  

     - หลักสูตรการใช้งานระบบติดตามด้านสถิติ ด้านการจัดการเรียนการสอนผล
การศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 

5) กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
    - จัดหาและติดต้ังระบบบันทึกการเรียนการสอน ในโครงการปรับปรุงระบบ

ภาพและเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (เพ่ือนําร่องการติดต้ังสําหรับห้องเรียนทฤษฎีในทุกระดับการศึกษา) 
5.3.2 องค์ความรู้ (KM) ท่ีได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลงานองค์ความรู้ท้ัง 5 ด้าน จํานวน 53 เรื่องและ

ดําเนินงานโครงการ การนําเสนอผลการจัดการความรู้ KM DAY เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2563 ณ โรงละครวังหน้า 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพมาหานคร นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดมีการนําผลงานองค์ความรู้ (KM) 
ไปใช้ประโยชน์ ครบท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น  
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- องค์ความรู้เรื่องกลองยาวสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการนําองค์ความรู้ไป
เผยแพร่โดยการนําองค์ความรู้ท่ีจัดเก็บ มอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) 
จังหวัดสุโขทัย และนําครู อาจารย์ นักศึกษา ให้ความรู้ในด้าน เพลงปี่และท่ารํา ของกลองยาว 

- องค์ความรู้เรื่องการสอนดนตรีไทยให้กับชุมชน มีการนําวิธีการสอน โน้ตเพลงและ
ข้ันตอนในการฝึกท่ีได้จากการจัดองค์ความรู้ ไปใช้ในการสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามนโยบาย เครื่องดนตรี 1 ชิ้น สําหรับนักเรียนท่ีจบชั้น ป.6 ให้แก่โรงเรียนวัดโป่งแรด 
จังหวัดจันทบุรี 
 5.4 การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   (1) วิทยาลัยนาฏศิลป มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(2) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
(3) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(4) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(5) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
(7) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(8) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
(9) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
(10) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(11) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
(12) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ระดับอาชีวศึกษา 
  (1) วิทยาลัยช่างศิลป มีผลคะแนนการประเมิน 4.83 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

(2) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มีผลคะแนนการประเมิน 4.85 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(3) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช มีผลคะแนนการประเมิน 4.81 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ระดับอุดมศึกษา 
ระดับสถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 3.84 คะแนน 

การดําเนินงานอยู่ในระดับดี 
5.5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
 5.4.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการตัดโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด
ไปดําเนินการดังนี้ 

        1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดําเนินการ วันท่ี 9 มกราคม 2563 จํานวนเข้าร่วม 28 คน 

       2) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
2563 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดําเนินการ วันท่ี 24 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 73 คน 
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3) โครงการสร้างจิตสํานึกให้ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย ดําเนินการ วันท่ี 21 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 67 คน 

       4) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ดําเนินการ วันท่ี 31 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 75 คน 
        5) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี ดําเนินการ วันท่ี 9 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 95 คน 
        6) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศิลปศึกษา 
ดําเนินการ วันท่ี 9 มีนาคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 65 คน 
        7) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ดําเนินการ วันท่ี  23 - 24 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 74 คน 
        8) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี ดําเนินการ วันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 69 คน 
        9) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี ดําเนินการ วันท่ี  13 มีนาคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 45 คน 
        10) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดําเนินการ วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 60 คน 
        11) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดําเนินการ วันท่ี 31 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 88 คน 
        12) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี ดําเนินการ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 77 คน 
        13) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ ดําเนินการ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 45 คน 
        14) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป 
ดําเนินการ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 141 คน 
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        15) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะศิลปวิจิตร 
ดําเนินการ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 36 คน 
         16) โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ดําเนินการ ในเดือนกันยายน 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 60 คน 
        5.4.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายในการพัฒนาและให้ความสําคัญในการจัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร โดยกําหนดให้บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรร่วมถึงได้ดําเนินการสํารวจการรับรู้และร่วมรณรงค์ตาม
ค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังต่อไปนี้ 
          ๑) คณะศิลปศึกษามีการให้อาจารย์ และบุคลากรใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ 
และในการอบรมหรือการประชุมมีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกครั้งและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้า
หนังสือราชการและเอกสารประชุม 
          ๒) คณะศิลปวิจิตร มีการให้อาจารย์ และบุคลากรใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ
และในการอบรมหรือการประชุมหรือมีการจัดกิจกรรม การใส่เสื้อค่านิยมองค์กรและมีการใส่คําค่านิยม
องค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
          ๓) คณะศิลปนาฏดุริยางค์มีการให้อาจารย์ และบุคลากรใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุก
วันพุธ และในการอบรมหรือการประชุมมีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกครั้งและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรใน
หน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
          ๔) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ให้ข้าราชการครู บุคลากร พนักงานราชการ
ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร ทุกวันพุธ และในการจัดกิจกรรม ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก 
วันท่ี ๑๑ มกราคม 2563 และมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
          ๕) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพฤหัสบดี และในวันท่ี 2 มีนาคม ๒๕๖๓ มีการจัดกิจกรรมวิ่งต้านโกงร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป 
โดยนําค่านิยมองค์กรไปร่วมด้วยและในการอบรมหรือประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม 
           6) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการให้ครูและบุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวัน
พุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
           ๗) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร มีการใส่เสื้อ
ค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการจัดกิจกรรมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและ
เอกสารประชุม 
           8) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีการให้ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสาร
ประชุม 
           9) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่
คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
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           10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มีการให้ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยม
องค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและ
เอกสารประชุม 
           11) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ครู บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและ
ในตอนเช้าเข้าแถวท่องคําค่านิยมองค์กรก่อนเคารพธงชาติมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กรหน้า
โรงเรียนและในการประชุมหรืออบรมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
            12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มีการให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อ
ค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม 
            13) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีการให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อ
ค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม 
            1๔) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีการให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ี ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพฤหัสบดีองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการ
ประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
            1๕) วิทยาลัยนาฏศิลป ครู บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและมีการใส่คํา
ค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม 
             1๖) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีการให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อ
ค่านิยมองค์กรทุกวันพฤหัสบดีและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม 
             1๗) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีการให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อ
ค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม 
             1๘) วิทยาลัยช่างศิลป มีการให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสาร
ประชุม 
             19) สํานักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมให้บุคลากรรับรู้ถึงค่านิยมองค์กรของ
สถาบันฯ เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น และมีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ 
รวมบุคลาการในสังกัดสถาบันฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,328 คน 

5.6 พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และ
ทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ  
  5.6.1 เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ จํานวน 34 แห่ง 
        5.6.1.1 การนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยประจําปี 2563“สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 
มหาราช”วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 
           1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
          2) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
           3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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           4) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
           5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
           6) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        5.6.1.2 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งท่ี 4 และการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 3 
สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันท่ี 13 - 15 สิงหาคม 2563 
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยเครือข่ายระดับชาติ 18 แห่ง ได้แก่ 

        1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
        2) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
        3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        4) มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 
        5) มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
        6) มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
        7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        8) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
        9) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       10) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
       12) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     
       13) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
       14) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
       15) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
       16) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น 
       17) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       18) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

       5.6.1.3 การประชุมวิชาการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 เรื่อง 
นาฏศิลป์โลก นาฏศิลป์ไทยก้าวไกล ยั่งยืน วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประกอบด้วยเครือข่ายระดับชาติ 10 แห่ง ได้แก่ 

        1) มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
        2)  มหาวิทยาลัยพะเยา 
        3) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
        4) มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        7) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
        8) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
        9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
       10) มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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5.6.2 เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ จํานวน 16  แห่ง  
       5.6.2.1 การบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับเครือข่าย
ระดับนานาชาติ จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ 

         1) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Ayodhya Research Institute on 28 August 2018 

         2) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and National University of Arts and Culture,Yangon,Ministry of Religious Affairs and  

Cultuer,The Replublic of the Union of Myanmar. 

         3) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Royal University of Fine Arts,Cambodia. 

         4) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Institut Seni Indonesia (ISI) Denasar. 

         5) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Malaysian Institute of Art. 

         6) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Institut Seni Indonesia Yogyakarta.  

         7) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ กับ กรมพละและศิลปศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว 

         8) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Haikou University of Economics,China. 

         9) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Vietnam Academy of Dance. 

       10) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Department of Physical and Art Education,Ministry of Education and Sports of 

the Lao People Democratic Republic. 

      5.6.2.2 กําหนดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 4 และการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งท่ี 3 สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันท่ี 13 - 15 สิงหาคม 2563 
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยเครือข่ายระดับนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ 

1) Prof Dr. SAM-ANG SAM Cambodian-American Heritage 

2) Prof.Dr.Terada,Yoshitaka National Institutes for the Humanities 

(NIHU) National Museum of Ethnology (NME) Center for Cultural Resource Studies,Japan 

3) Prof. Randy Raine-Reusch Red Chamber Cultural Society,Canada 
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4) Prof. Mei Han ,China 

5) Asst. Prof. Dr. Jittapim Yamprai Music History and Ethnomusicology 

at the School of Music, University of Northern Colorado United States 

6) Prof. Dr. Gantsetseg Sanjmyatav Mandakh University,Ulaanbaatar, 

Mongolia 

 

จากรายงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 
2564 ประจําปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีปัญหา อุปสรรคท่ีพบจากการดําเนินงาน ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ตัวชี้วัดท่ี 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกระดับ 

     1) นักเรียนในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยช่างศิลป
ท้ัง 3 แห่ง มีผลการเรียนกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
ไม่ถึง 2.0 ทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร  
(ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนท่ีตกค้าง) 
     2) นักเรียน นักศึกษาท่ีลาออกหรือพ้นสภาพ 
สาเหตุหลักมาจากฐานะทางการเงินสุขภาพและ
ต้องการศึกษาต่อท่ีอ่ืน 
     3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีภาระงานหลัก 
ท่ีรับผิดชอบควบคู่กับการศึกษา 
     4) สถานการณ์โรคโควิด 19 ทําให้นักศึกษา
ระดับปริญญาโทไม่สามารถดําเนินการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ได้ (นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ในช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค.63) 

      1) พัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น 
         - อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียน 
การสอน 
         - อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลย ี
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
         - อบรมครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีทักษะในการให้คําปรึกษา 
และแนะแนว 
      2) จัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมการสอน
พิเศษหลังเลิกเรียนมีระบบพ่ีเลี้ยง อาจารย์ท่ีปรึกษา
แนะนําผู้เรียน 
      3) วางแนวทางเพ่ือกํากับติดตามการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  
โดยกําหนดเป็นปฏิทินในการทําวิทยานิพนธ์และ
แจ้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือกํากับติดตาม
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4) ประชาสัมพันธ์วารสารหรือจัด
ประชุมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่บทความให้นักศึกษา 
และจัดทําโครงการค่ายวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
ตัวชี้วัดท่ี 2. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
   ข้อมูลการมีงานทําหรือศึกษาต่อของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562  
หลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 12 เดือน  
พบว่ายังมีนักเรียน นักศึกษาท่ียังไม่มีงานทํา 
ร้อยละ 1.19 

   ดําเนินการสํารวจข้อมูลการมีงานทําและศึกษา
ต่อของนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 หลังสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ
และถูกต้องเป็นปัจจุบันท้ังยังสามารถนําข้อมูลมา
วางแผนด้านบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวชี้วัดท่ี 3. ร้อยละของการสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/อาชีวศึกษา 
      จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2562 พบว่า ผลของค่าเป้าหมายท่ีได้มากกว่าแผน
ท่ีตั้งไว้ ในรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต่ในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาผลของค่าเป้าหมาย
ท่ีได้ต่ํากว่าแผนท่ีตั้งไว้โดยมีปัจจัยหลักจากจํานวน
นักเรียนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาได้ลาออกหรือพ้น
สภาพ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากฐานะทางการเงิน  
ปัญหาครอบครัวปัญหาการปรับตัว เจ็บป่วยและ 
ย้ายท่ีอยู่ตามผู้ปกครอง และจํานวนนักศึกษาท่ีไม่จบ
ภายในเวลาท่ีกําหนด โดยข้อมูลจํานวนนักเรียน
นักศึกษาออกกลางคัน/พ้นสภาพ และไม่จบภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
ระดับปริญญาโท 
     1. กระบวนการติดตามและควบคุมการทํา
วิทยานิพนธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
     2. ศักยภาพด้านการเขียนและเผยแพร่บทความ
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
     3. ความพร้อมด้านการเงินส่งผลต่อการชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงทําให้เกิดความล่าช้าต่อ
การจบการศึกษา 
     4. สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 
ท่ีส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ และการจบการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/อาชีวศึกษา 
      1) สถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการและ
ระบบติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีออกกลางคัน/พ้น
สภาพ หลับเข้าเรียนอย่างชัดเจนและจริงจัง 
      2) สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน/ 
พ้นสภาพอย่างครอบคลุม ชัดเจน และสมํ่าเสมอ 
      3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
      4) จัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอกับจํานวน
นักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 
ระดับปริญญาโท 
     1) จัดทําโครงการ Thesis Coaching  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของกระบวนการติดตามดูแล 
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
(Creating the Thesis Coaching project to 
monitor the progress and quality of thesis 
production)  
      2) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียน
บทความเพ่ือเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ (Supporting academic 
knowledge and ability to produce national 
and international publication) 
จัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ในการ
เผยแพร่บทความท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ (Enhancing 
academic experience for  national and 
international publication) 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
     3) จัดหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งเงินทุน
ภายนอกเพ่ือช่วยสนับสนุนการศึกษา 
(Seeking external funding sources for 
educational support) 
     4) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม (Encouraging 
online teaching system tangibly) 

ตัวชี้วัดท่ี 7. ร้อยละของผู้เรียนทุกหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เนื่องจาก สถาบันฯ วัดผลการทดสอบท้ัง 2 วิชา 
โดยใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียวทําให้ผลการทดสอบ 
ยังไม่ครอบคลุมสําหรับการวัดทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงยังไม่
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงหรือการนําไป
ประยุกต์ใช้ได้เท่าท่ีควรของนักเรียน นักศึกษา 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันฯ 
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยใช้ 
ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถาบันฯ 
กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียน เพ่ือให้
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
และรายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากข้ึนสถาบันฯ กําหนดดําเนิน
โครงการ ดังนี้ 
     1) จัดโครงการมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
     2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ด้านภาษาต่างประเทศ (จัดสรร งปม.ให้สถานศึกษา 
ในสังกัดท้ัง 18 แห่ง ดําเนิน โครงการ) 
      3) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสี่อสาร (ให้สถานศึกษาท้ัง 18 แห่ง ส่ง นร.  
นศ. ท่ีผ่านการอบรมตามข้อ 2 เข้ารับการอบรม 
โดยสถาบันฯ เป็นผู้ดําเนินโครงการ และให้
สถานศึกษาติดตามและส่งเสริมให้ นร. นศ. ท่ีผ่าน
การอบรมนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ไปขยายผลในคณะและวิทยาลัยท่ีศึกษาต่อไป) 
     4) สถาบันฯ รวมรวมข้อมูล นร.  นศ.  
จากสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีความรู้ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ ท่ีผ่านการอบรมตามข้อ 2 – 3  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นทูตวัฒนธรรม 
ในโอกาสต่อไป 
      5) ให้จัดโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานศึกษาทุกแห่ง 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
       6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ 
ใช้เทคโนโลยี (จัดสรร งปม.ให้สถานศึกษาในสังกัด
ท้ัง 18 แห่ง ดําเนิน โครงการ) 

ตัวชี้วัดท่ี 8. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือนําเสนอระดับ
นานาชาติ 
    เนื่องจากการส่งตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร 
ฐานท่ีอยู่ในเกณฑ์ TCI 1 มีระยะเวลาในการลง
ตีพิมพ์นาน มีผลต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกําหนด
หรือตามเกณฑ์การการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก ทําให้นักศึกษาต้องส่งบทความตีพิมพ์ 
ในวารสารฐานหรือการนําเสนอในระดับชาติแทน 

    จัดระบบติดตามผลการเรียนการสอนของ
นักศึกษา จัดการอบรมและผสานหน่วยงานต่างๆ 
ทํา MOU เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดท่ี 12. จํานวนเวทีการแข่งขันความสามารถท่ีเข้าร่วมต่อปี 
      สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานทุกภาคส่วน ทําให้การแข่งขัน/การ
ประกวด งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม 

     ๑) สถาบันฯ ส่งเสริมโอกาสและความสามารถ
ของผู้เรียนโดยจัดเวทีการประกวด จํานวน ๒ เวที 
ได้แก่ 
       ๑.๑) การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๕ 
       ๑.๒) การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๕ 
    ๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เวทีการประกวดต่างๆ 
ไปยังสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ตัวชี้วัดท่ี 18. จํานวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
     บุคลากรผู้จัดทําข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนของ
สถาบันฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาการให้ทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์  
งานนวัตกรรม ท่ีแหล่งทุนภายนอกกําหนด 

          สถาบันฯ จัดอบรมการเขียนข้อเสนอการ
วิจัยเพ่ือให้ผู้เสนอทุนปรับข้อเสนอการวิจัย 
ให้เป็นไปตามกรอบวิจัยและหลักเกณฑ์ 
ของแหล่งทุนนั้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ตัวชี้วัดท่ี 23. จํานวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
     เนื่องจากสถานการณ์ Covid – 19 ซ่ึงเป็น
โรคติดต่ออันตราย รัฐบาลจึงประกาศ 
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยการห้ามเข้าไปใน
พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดต่อของเชื้อ
โรคและสั่งปิดผับ สถานบริการ สถานท่ีแสดงมหรสพ

    สถาบันฯ กําหนดนโยบายให้สถานศึกษา
จัดบริการวิชาการทางสื่อ Online 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
และสถานท่ีมีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ 
ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีมาตรการป้องกันท่ีแตกต่างกัน 
จึงทําให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดบริการวิชาการตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ตัวชี้วัดท่ี 30. ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 
     ผู้มีคุณสมบัติท่ีสามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนระดับ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่สามารถดําเนินการจัดส่งผลงาน 
ได้เนื่องจากการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทําผลงานให้กับผู้มีคุณสมบัติยังเข้มข้นไม่เพียงพอ
ทําให้ผู้มีคุณสมบัติขาดความรู้ ความเข้าใจและความ
ม่ันใจในการจัดทําผลงาน 

     ๑. สถาบันฯ ต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดโดยต้องแสดงให้เห็นถึง
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับต่อตนเองและสังคม 
     ๒. สถาบันฯ ต้องทบทนหลักสูตรการพัฒนา
อย่างเข้ม โดยอาศัยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ซ่ึงเป็นการอบรมท่ีต้องลงมือทําผลงานของตนเอง 
ไปพร้อมกัน 
     ๓. สถาบันฯ ต้องมีการติดตามและประเมินผล
การทําผลงานอย่างใกล้ชิดโดยการสร้างวัฒนธรรม
ระบบพ่ีเลี้ยง  (Creating Mentoring Culture)  
ท่ีอาจจะกําหนดให้ได้รับประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
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รายงานสรุปผลประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 พบว่าความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
คิดเป็นร้อยละ 93.74  (ระดับ ดีมาก) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางแสดงความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด สรุปผลประเมินการ

ดําเนินงาน ใน
ภาพรวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ 1 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระดับ 2 
ปรับปรุง 

ระดับ 
3 

พอใช้ 

ระดับ 
4 
ดี 

ระดับ 
5 

ดีมาก 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

- - 1 2 10 13 95.48 
(ดีมาก) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อ
ยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1* - 1 - 6 8 88.70 
(ดี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

1* - - - 3 4 85.37 
(ดี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

- - - - 3 3 100 
(ดีมาก) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและนําสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- - - 2 8 10 96.98 
(ดีมาก) 

รวม 2 - 2 4 30 38 93.74 
(ดีมาก) 

หมายเหตุ “*” คือ ตัวชี้วัดที่ 18. จํานวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 23. จํานวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 95.48 ดีมาก
การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สําเร็จ  ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562  จํานวนทั้งหมด 2,530 คน ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 77.22 พอใช้ รองอธิการบดี
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษาตามหลักสูตร แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้      - นักเรียนในระดับ ปวช. 1. การจัดบริการให้คําปรึกษา ผศ.ประวีนา
ให้มีคุณภาพสอดคล้อง ทุกระดับ 1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานจํานวนทั้งหมด 1,713 คน จาก 1,929 คน ของวิทยาลัยช่างศิลปทั้ง 3 แห่ง และแนะแนวแก่ผู้เรียน  เอี่ยมยี่สุ่น
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80     89.66  ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 88.80 โดยแบ่งเป็น มีผลการเรียนกลุ่มทักษะวิชาชีพ 2. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 100
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0   - ระดับมัธยมศึกษา 80     87.83  ร้อยละ      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 919 คน จาก 1,025 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 เฉพาะไม่ถึง 2.0 ทําให้ และกลไกการดูแลให้คําปรึกษา 100

ตอนปลาย      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 794 คน จาก 904 คน คิดเป็นร้อยละ 87.83 ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร และแนะแนว
  - ระดับอาชีวศึกษา 80     56.17  ร้อยละ 2. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจํานวนทั้งหมด 173 คน จาก 308 คน (ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่ตกค้าง) 3. ครู อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม 70.21
  - ระดับปริญญาตรี 80     79.82  ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 56.17 โดยแบ่งเป็น      - นักเรียน นักศึกษาที่ลาออก รายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่มี 99.77
  - ระดับปริญญาโท  80     12.93  ร้อยละ      - ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) จํานวน 147 คน จาก 259 คน คิดเป็นร้อยละ 56.76 หรือพ้นสภาพ สาเหตุหลักมาจาก ผลการเรียน 0 ร  มส. F และผู้ที่มี 16.16

     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) จํานวน 26 คน  จาก 49 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06 ฐานะทางการเงินสุขภาพและ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไป
3. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวนทั้งหมด 644 คน จาก 904 คน ต้องการศึกษาต่อที่อื่น ตามเกณฑ์ในแต่ละภาคเรียน

คิดเป็นร้อยละ 71.24  โดยแบ่งเป็น      - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสถานศึกษาต้นสังกัด 
ระดับปริญญาตร ีจํานวน 629 คน จาก 788 คน คิดเป็นร้อยละ 79.82 มีภาระงานหลักที่รับผิดชอบควบ 4. สถานศึกษาในสังกัดกํากับ
     - ระดับปริญญาตรี(4 ปี) จํานวน 162  คน จาก 235 คน คิดเป็นร้อยละ 68.94 คู่กับการศึกษา ดูแลจํานวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 
     - ระดับปริญญาตรี(5 ปี)  จํานวน 467 คน จาก 553 คน คิดเป็นร้อยละ 84.45      - สถานการณ์โรคโควิด 19 0 ร มส F และผู้ที่มีผลการเรียน
ระดับปริญญาโท จํานวน 15 คน จาก 116 คน คิดเป็นร้อยละ 12.93 ทําให้นักศึกษาระดับปริญญาโท เฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ลดลง

ไม่สามารถดําเนินการสอบป้อง 5. สถานศึกษาในสังกัดรายงาน
กันวิทยานิพนธ์ได้ (นักศึกษา ผลการเรียนของผู้เรียนที่มี
ยื่นคําร้องขอสอบป้องกันวิทยา ผลการเรียน 0 ร  มส. F และผู้ที่มี
นิพนธ์ในช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค.63) ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไป

แนวทางแก้ไข ตามเกณฑ์ในแต่ละปีการศึกษาต่อ
1. พัฒนาโครงการ/กิจกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมินผล
ด้านการจัดการเรียนการสอน      ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
อาทิ ตามหลักสูตร ของทุกระดับ
 - อบรมครู อาจารย์ การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
การจัดการเรียนการสอน
 - อบรมครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
  - อบรมครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้มีทักษะในการให้คําปรึกษา
และแนะแนว

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
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      2. จัดการเรียนการสอนเสริม
เพิ่มเติมการสอนพิเศษ
หลังเลิกเรียนมีระบบพี่เลี้ยง 
อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนําผู้เรียน
     3. วางแนวทางเพื่อกํากับ
ติดตามการทําวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
โดยกําหนดเป็นปฏิทินในการทํา
วิทยานิพนธ์และแจ้งอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อกํากับติด
ตามตามระยะเวลาที่กําหนด
     4. ประชาสัมพันธ์วารสารหรือ
จัดประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่
บทความให้นักศึกษา และจัดทํา
โครงการค่ายวิทยานิพนธ์ให้
กับนักศึกษาระดับปริญญาโท

2. ร้อยละของผู้สําเร็จ ข้อมูลการมีงานทําหรือศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 99.91 ดีมาก รองอธิการบดี
การศึกษาที่มีงานทําหรือ      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาต่อ ร้อยละ 100    ข้อมูลการมีงานทําหรือ      1. การจัดบริการให้คําปรึกษา ผศ.ประวีนา
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาต่อ ร้อยละ 100 ศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา และแนะแนวแก่ผู้เรียน  เอี่ยมยี่สุ่น
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100   100     ร้อยละ      - ระดับอาชีวศึกษา ศึกษาต่อร้อยละ 93.75  มีงานทําร้อยละ 5.48 ที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา      2. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 100
  - ระดับมัธยมศึกษา 100   100     ร้อยละ ยังไม่มีงานทําร้อยละ 0.77 2562 หลังสําเร็จการศึกษา และกลไกการควบคุมการดูแลการ 100
ตอนปลาย      - ระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อ ร้อยละ 6.67  มีงานทําร้อยละ 92.92 ภายในระยะเวลา 12 เดือน ให้คําปรึกษาและแนะแนว 100
  - ระดับอาชีวศึกษา 84     99.23  ร้อยละ ยังไม่มีงานทําร้อยละ 0.42 พบว่ายังมีนักเรียน นักศึกษาที่ยัง      3. ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม 99.59
  - ระดับปริญญาตรี 100   99.59  ร้อยละ      - ระดับปริญญาโท ศึกษาต่อ 6.67  มีงานทําร้อยละ 93.33 ไม่มีงานทําร้อยละ 1.19 รายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่มี 100
  - ระดับปริญญาโท  100   100     ร้อยละ  ยังไม่มีงานทําร้อยละ 0.00 แนวทางแก้ไข ผลการเรียน 0 ร มส. F และผู้ที่มี

   ดําเนินการสํารวจข้อมูลการ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไป

มีงานทําและศึกษาต่อของ ตามเกณฑ์ ในแต่ละภาคเรียนต่อ

นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จ สถานศึกษาต้นสังกัด 

การศึกษาปีการศึกษา 2562      4. สถานศึกษาในสังกัดกํากับ

หลังสําเร็จการศึกษาภายในระยะ ดูแลจํานวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 
เวลา 18 เดือน เพื่อให้ได้ข้อมูล 0 ร มส. F และผู้ที่มีผลการเรียน

ที่น่าเชื่อถือและถูกต้องเป็น เฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ลดลง

ปัจจุบันทั้งยังสามารถนําข้อมูล      5. สถานศึกษาในสังกัดรายงาน

มาวางแผนด้านบริหาร ผลการเรียนของผู้เรียนที่มี
การจัดการเรียนการสอน ผลการเรียน 0 ร  มส.  F และผู้ที่มี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ ในแต่ละปีการศึกษาต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
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เกณฑ์การประเมินผล
     ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนด 
ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     3. ระดับอาชีวศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
     4. ระดับปริญญาตรี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
     5. ระดับปริญญาโท  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

3. ร้อยละของการสําเร็จ        จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 มีอัตราของการจบการศึกษา ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 81.18 ดี รองอธิการบดี
การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ภายในเวลาที่กําหนด ของนักเรียน นักศึกษา ดังนี้       จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา      1. การจัดบริการให้คําปรึกษา ผศ.ประวีนา
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 80     92.92  ร้อยละ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานจํานวนทั้งหมด 1,713 คน จาก 1,875 คน ประจําปีการศึกษา 2562 พบว่า และแนะแนวแก่ผู้เรียน 100  เอี่ยมยี่สุ่น
  - ระดับมัธยมศึกษา 80     89.62  ร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 91.36 แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ ผลของค่าเป้าหมายที่ได้มากกว่าแผน      2. ปรับปรุงพัฒนาระบบ 100
ตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ตั้งไว้ ในรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลไกการควบคุมการดูแล
  - ระดับอาชีวศึกษา 80     64.07  ร้อยละ       -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 919 คน  จาก 989 คน คิดเป็นร้อยละ 92.92 แต่ในระดับอาชีวศึกษาและ การให้คําปรึกษาและแนะแนว 80.08
  - ระดับปริญญาตรี 90     82.35  ร้อยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาผลของค่า      3. ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม 100
  - ระดับปริญญาโท  30     7.76    ร้อยละ      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 794 คน จาก 886 คน เป้าหมายที่ได้ต่ํากว่าแผนที่ตั้งไว้ รายงานผลการเรียนของผู้เรียนที่มี 25.86

คิดเป็นร้อยละ 89.62 โดยมีปัจจัยหลักจากจํานวนนักเรียน ผลการเรียน 0 ร มส. F และผู้ที่มี

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจํานวนทั้งหมด 173  คน จาก 270 คน นักศึกษาที่กําลังศึกษาได้ลาออก ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไป

คิดเป็นร้อยละ 64.07 แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ หรือพ้นสภาพ โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุ ตามเกณฑ์ ในแต่ละภาคเรียนต่อ

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) มาจากฐานะทางการเงิน สถานศึกษาต้นสังกัด 

     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) จํานวน 147 คน จาก 224 คน คิดเป็นร้อยละ 65.63 ปัญหาครอบครัวปัญหาการปรับตัว      4. สถานศึกษาในสังกัดกํากับ

ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) เจ็บป่วย และย้ายที่อยู่ ดูแลจํานวนผู้เรียนที่มีผลการเรียน 

     - ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) จํานวน 26 คน  จาก 46 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 ตามผู้ปกครอง และจํานวน 0 ร มส. F และผู้ที่มีผลการเรียน

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวนทั้งหมด 639 คน จาก 881 คน นักศึกษาที่ไม่จบภายในเวลา เฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ลดลง

คิดเป็นร้อยละ 78.52 แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ ที่กําหนด โดยข้อมูลจํานวนนักเรียน      5. สถานศึกษาในสังกัดรายงาน

ระดับปริญญาตรี(4 ปี) นักศึกษาออกกลางคัน/พ้นสภาพ ผลการเรียนของผู้เรียนที่มี 

     - ระดับปริญญาตรี (4 ปี)จํานวน 162  คน จาก 218 คน คิดเป็นร้อยละ 74.31 และไม่จบภายในเวลาที่กําหนด ผลการเรียน 0 ร  มส.  F และผู้ที่มี

ระดับปริญญาตรี(5 ปี) ปีการศึกษา 2562 แยกตามระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไป

     - ระดับปริญญาตรี (5 ปี)จํานวน 468 คน จาก 547 คน คิดเป็นร้อยละ 85.56 การศึกษาได้ดังนี้ ตามเกณฑ์ ในแต่ละปีการศึกษา

ระดับปริญญาโท 1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

     - ระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน จาก 116 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกณฑ์การประเมินผล
พบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน      ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา
ร้อยละ 3.64 สาเหตุมาจาก ภายในเวลาที่กําหนด   

ศึกษาต่อที่อื่น ร้อยละ 2.73  ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
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แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ขาดการติดต่อ  ร้อยละ 0.40       1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ปัญหาครอบครัว  ร้อยละ 0.20 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ย้ายตามผู้ปกครอง  ร้อยละ0.10      2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานพินิจ  ร้อยละ 0.10  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
พักการเรียน  ร้อยละ 0.10      3. ระดับอาชีวศึกษา 
และพบจํานวนนักเรียนที่ไม่จบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภายในเวลาที่กําหนด ร้อยละ 3.44      4. ระดับปริญญาตรี  

   -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

พบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน      5. ระดับปริญญาโท  
ร้อยละ 2.03 สาเหตุมาจาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ศึกษาต่อที่อื่นร้อยละ 1.02 
ขาดการติดต่อ  ร้อยละ 0.90  
ปัญหาครอบครัว  ร้อยละ 0.11
และพบจํานวนนักเรียนที่ไม่จบ
ภายในเวลาที่กําหนด ร้อยละ 8.35
2) ระดับอาชีวศึกษา 
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน
ร้อยละ 15.63 สาเหตุมาจาก 
ศึกษาต่อที่อื่น ร้อยละ 4.91 
ขาดการติดต่อ ร้อยละ 0.45  
พ้นสภาพ ร้อยละ 1.34 

คัดออก(ไม่ลงทะเบียน) 
ร้อยละ 8.48 
เสียชีวิต ร้อยละ 0.45
และพบจํานวนนักเรียนที่ไม่จบ
ภายในเวลาที่กําหนด 
ร้อยละ 18.75
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พบจํานวนนักเรียนออกกลางคัน 
ร้อยละ 6.52 สาเหตุมาจาก 
คัดออก(ไม่ลงทะเบียน) 
ร้อยละ 4.35 เสียชีวิต 
ร้อยละ 2.17
และพบจํานวนนักเรียนที่ไม่จบ
ภายในเวลาที่กําหนด 
ร้อยละ 36.96
3) ระดับอุดมศึกษา
    - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
พบจํานวนนักศึกษา พ้นสภาพ 
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แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ร้อยละ 7.80  และพบจํานวน
นักศึกษาที่ไม่จบภายในเวลา
ที่กําหนด ร้อยละ 17.89
    - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
พบจํานวนนักศึกษา พ้นสภาพ 
ร้อยละ1.10 และพบจํานวน
นักศึกษาที่ไม่จบภายในเวลา
ที่กําหนด ร้อยละ 13.35
    - ระดับปริญญาโท 
จํานวนนักศึกษาพ้นสภาพ 
ร้อยละ 6.25 และพบจํานวน
นักศึกษาที่ไม่จบภายในเวลา
ที่กําหนด ร้อยละ 69.87
แนวทางแก้ไข
1. สถานศึกษาจัดระบบการบริหาร
จัดการและระบบติดตามนักเรียน 
นักศึกษาที่ออกกลางคัน/พ้นสภาพ 
หลับเข้าเรียนอย่างชัดเจนและจริงจัง
2. สถานศึกษาจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน/
พ้นสภาพอย่างครอบคลุม ชัดเจน 
และสม่ําเสมอ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน
4. จัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาที่ยากจน

4. ระดับความสําเร็จของการ 5       5         ระดับ      มีการดําเนินการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ดังนี้   1. ติดตามแผนพัฒนาทักษะ ผศ. จุลชาติ 
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 1. จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา และสมรรถนะของผู้เรียน อรัณยะนาค 
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ  ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ (หลัก)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. ดําเนินกิจกรรม/โครงการ จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดเพื่อดําเนิน หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ /ผศ.ประวีนา
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โครงการยกระดับการเรียนรู้พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ นําส่งภายในเดือน พ.ย.  เอี่ยมยี่สุ่น (ร่วม)

ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ 5 ด้าน   2. ติดตามผลการจัดกิจกรรม

ดังนี้ ตามแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

   1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะ    2.1 ทักษะจําเป็นให้รายงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบและภาวะผู้นํา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาในทุกระดับ 

   2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ หลักสูตร 

   3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะ     2.2 คุณลักษณะบัณฑิต

การคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พึงประสงค์ แบ่งการรายงานเป็น 
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   4) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 2 ระดับหลักสูตร ดังนี้

จริยธรรม      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   5) กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะ และระดับอาชีวศึกษา รายงานเมื่อ 

ทางปัญญา สิ้นภาคการศึกษา

3. ผลการประเมินโครงการในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม       - ระดับปริญญาตรี รายงาน

ระดับปริญญาตรี ในสัปดาห์สุดท้ายของทุก  

     มีการดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน 40 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 4 

โดยสถาบันฯ ได้ดําเนินรูปแบบการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการและรูปแบบการทบทวน ให้รายงานภายในสัปดาห์สุดท้าย

ผลการจัดกิจกรรม เพื่อติดตามผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วม ของเดือนสิงหาคม

กิจกรรม โดยผลการประเมินในภาพรวมของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของ เกณฑ์การประเมินผล
การพัฒนาทักษะอยู่ที่ 4.48 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4      1. มีแผนการดําเนินงานและ
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระบบกลไกชัดเจน

     มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 3,655 คน ของสถานศึกษาในสังกัด      2. มีการดําเนินงานกิจกรรม/

ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่ง กําหนดเกณฑ์การจัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม โครงการตามแผนฯ

หลักสูตรของสถานศึกษา โดยผลการประเมินในภาพรวมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม      3. มีการประเมินผลการ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ระดับ 5 ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

     จากผลการประเมินโครงการในภาพรวมของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และทักษะ

สรุปได้ว่าระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับอาชีวะศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีผลการประเมิน ที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การดําเนินงานโครงการที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของกิจกรรมทั้งหมด

โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 93.8 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.69      4. มีการนําผลการประเมิน

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ระดับ 5 ไปปรับปรุงและพัฒนาการ

4. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการนั้นๆ 

    - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้นักศึกษารับทราบ หรือกิจกรรม/โครงการอื่นๆ 

    - จัดระบบการดําเนินกิจกรรมให้มีแบบแผนที่ชัดเจน และมีแผนสํารองเพื่อเกิดปัญหา ที่มีลักษณะเดียวกัน

ที่จําเป็นต้องแก้ไขเฉพาะหน้า      5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและ

    - จัดสถานที่อย่างเหมาะสมในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ได้รับการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
    - ระยะเวลาในการจัดโครงการ ปรับให้สอดคล้องตามเนื้อหาของโครงการ
    - เพิ่มระยะเวลาใช้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
หรือทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
    - เชิญวิทยากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
มุมมองที่หลากหลาย และการนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้
    - มีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เบื่อ
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและได้รับการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
    - กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียน
นักศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาแบบองค์รวมมีการบูรนาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
    - มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสวมให้หน้ากากอนามัย
มีการวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และมีการนั่งเว้นระยะห่าง 
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1. การสร้างคุณภาพและ 5. จํานวนหลักสูตรที่ผ่านการ 36     38       หลักสูตร       - งานประกันคุณภาพฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินการให้วิทยาลัยในสังกัด  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
มาตรฐานทางวิชาการ ประเมินคุณภาพภายในระดับดี ทุกแห่งมีระบบในการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับการศึกษา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 ผศ.ประวีนา

ขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดโครงการ ดังนี้  – มีนาคม 2563)  เอี่ยมยี่สุ่น
     - โครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวะศึกษา      สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563) และจัดทํารายงานผลการ
     - โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับอุดมศึกษา ดําเนินงานในรอบ 6 เดือน 
ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 มกราคม 2563) ของแต่ละหลักสูตรและรายงาน
     - งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดําเนินการกํากับ ผลการดําเนินงาน ต่อสถาบันฯ 
ติดตามให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมี รอบ 12 เดือน (เมษายน – 
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับดี จํานวนทั้งหมด 38 หลักสูตร ได้แก่ กันยายน 2563)
         1. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จํานวน 13 หลักสูตร      1. สถานศึกษารายงานผลการ
         2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ประเมินตนเอง (SAR) 
         3. สาขาวิชาดนตรีศึกษา จํานวน 12  หลักสูตร ระดับหลักสูตร ต่อสถาบันฯ 
         4. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จํานวน  1  หลักสูตร และดําเนินการประเมินคุณภาพ
         5. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย จํานวน 1 หลักสูตร การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
         6. สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จํานวน 1 หลักสูตร      2. สถานศึกษาส่งผลการประเมิน
         7. สาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวน 1 หลักสูตร คุณภาพภายในจากคณะกรรมการ
         8. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (2 ปี ต่อเนื่อง) จํานวน 1 หลักสูตร ประเมินต่อสถาบันฯ
         9. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน จํานวน 1 หลักสูตร      3. สถานศึกษาจัดทํา
         10. สาขาวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         11. สาขาวิชานาฏศิลป์ จํานวน 2 หลักสูตร ของทุกหลักสูตร
         12. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จํานวน 2 หลักสูตร เกณฑ์การประเมินผล
         13. สาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวน 1 หลักสูตร      หลักสูตร จํานวน 36 หลักสูตร

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 กํากับ
มาตรฐานและมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดี 
ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
     1. คะแนน 0.01 – 2.00  
ระดับคุณภาพน้อย
     2. คะแนน 2.01 – 3.00  
ระดับคุณภาพปานกลาง
     3. คะแนน 3.01 – 4.00  
ระดับคุณภาพดี
     4. คะแนน 4.01 – 5.00  
ระดับคุณภาพดีมาก

6. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทาง 5       43.15  ร้อยละ          วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
การเรียนของผู้เรียนที่ได้รับ จํานวนรายวิชาทั้งหมด 95 รายวิชา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ขึ้นไป      1. สถานศึกษาสํารวจจํานวน ผศ.ประวีนา
การสอนแบบ จํานวน 41 รายวิชา ดังนี้ ครู อาจารย์ ที่มีการจัดการเรียน  เอี่ยมยี่สุ่น
STEAM Education      1 วิชาออกแบบตกแต่ง 2  ปวช วชศ.นครศรีธรรมราช การสอนแบบ STEAM Education
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น      2 วิชาภาษาไทย   พื้นฐาน วนศ.      2. สถานศึกษารายงานผลการ

     3 วิชาวิทยาศาสตร์  พื้นฐาน วนศ.จันทบุรี สํารวจตามข้อ 1 และรายงานผล
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     4 วิชาปฏิบัติเอกปี่พาทย์    ม.5  วนศ.จันทบุรี สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
     5  วิชานาฏศิลปไทยละคร ม.5  วนศ.จันทบุรี ในแต่ละรายวิชาที่ผู้เรียนได้รับ
     6 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.นครราชสีมา จากการจัดการเรียนการสอน 
     7 วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 วนศ.สุโขทัย แบบ STEAM Education 
     8 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.สุพรรณบุรี ให้สถาบันฯ ดังนี้
     9 วิชาสังคมศึกษา ม.6 วนศ.สุพรรณบุรี      - ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์
    10 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 วนศ.พัทลุง แรกเดือนเมษายน 2563   
    11 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5 วนศ.กาฬสินธุ์ (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 
    12 วิชาศิลปะ ม.3 วนศ.เชียงใหม่ ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
    13 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 วนศ.เชียงใหม่ 2563)
    14 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 วนศ.เชียงใหม่      - ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์
    15 วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศ  ม.3 วนศ.เชียงใหม่ แรกเดือนตุลาคม 2563   
    16 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.ร้อยเอ็ด (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 
    17 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 วนศ.ลพบุรี เมษายน – 30 กันยายน 2563)

    18 วิชาองค์ประกอบศิลป์ ปวช. วชศ. เกณฑ์การประเมินผล
    19 วิชาองค์ประกอบศิลป์ ปวส. วชศ.      ประเมินผลการเรียน (เกรด) 
    20 วิชาวิทยาศาสตร์  ม.6 วนศ.จันทบุรี ของนักเรียน/นักศึกษา   
    21 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2/1 วนศ.เชียงใหม่ ชั้น ม. 2  ม. 3  ม. 5  ม. 6 
    22 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2/2 วนศ เชียงใหม่ ปวช. 2 ปวช. 3  และ ปวส. 2 
    23 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/1 วนศ.เชียงใหม่ แยกแต่ละ
    24 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/2 วนศ.เชียงใหม่
    25 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3/3 วนศ.เชียงใหม่
    26 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.5/2 วนศ.เชียงใหม่
    27 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6/1 วนศ.เชียงใหม่
    28 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6/3 วนศ.เชียงใหม่
    29 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6/3 วนศ.เชียงใหม่
    30 วิชาคณิตศาสตร์ ม.2/1 วนศ.เชียงใหม่
    31 วิชาคณิตศาสตร์ ม.2/2 วนศ.เชียงใหม่
    32 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3/2 วนศ.เชียงใหม่
    33 วิชาคณิตศาสตร์ ม.3/3 วนศ.เชียงใหม่
    34 วิชาคณิตศาสตร์ ม.5/2 วนศ.เชียงใหม่
    35 วิชาคณิตศาสตร์ ม.6/1 วนศ.เชียงใหม่
    36 วิชาโขนลิง ปวช.1 วนศ.ร้อยเอ็ด
    37 วิชาการงานอาชีพ ม.2 วนศ.ร้อยเอ็ด
    38 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  วนศ.สุโขทัย
    39 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 วนศ.สุโขทัย
    40 วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 วนศ.สุพรรณบุรี
    41 วิชาสังคม ม.3 วนศ.สุพรรณบุรี
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7. ร้อยละของผู้เรียนทุก 50     41.49  ร้อยละ      รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 82.98 ดี รองอธิการบดี
หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ แยกตามระดับการศึกษา      เนื่องจาก สถาบันฯ วัดผลการ ๑. สถาบันศึกษารายงานผล ผศ.ประวีนา
การทดสอบภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 956 คน ทดสอบทั้ง 2 วิชา โดยใช้ข้อสอบ การดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง  เอี่ยมยี่สุ่น
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 เพียงอย่างเดียวทําให้ผลการทดสอบ ดังนี้

  - เทคโนโลยี ผ่าน 499 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.20 ยังไม่ครอบคลุมสําหรับการวัดทักษะ       1.1 ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์
มัธยมศึกษาปีที่ 6  จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 841 คน ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี แรก เดือนเมษายน 2563   

  - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81 สารสนเทศ ซึ่งยังไม่สะท้อน (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 

  - เทคโนโลยี ผ่าน 336 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.95 ความสามารถที่แท้จริงหรือการนําไป ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 170 คน ประยุกต์ใช้ได้เท่าที่ควรของนักเรียน 2563)

  - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41 นักศึกษา      1.2 ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์

  - เทคโนโลยี ผ่าน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.82 แนวทางแก้ไข แรก เดือนตุลาคม 2563   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 31 คน      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลการดําเนินงานระหว่าง  

  - เทคโนโลยี ผ่าน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.84  สถาบันฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัด 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  จํานวนผู้เข้ารับการทดสอบ 630 คน และประเมินผล โดยใช้ผลการเรียน ๒. สถาบันฯ สรุปผลการทดสอบ

  - ภาษาอังกฤษ ผ่าน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 47.46 รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

  - เทคโนโลยี ผ่าน 533 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.60 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ 
ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กําหนด ม.๖ ปวช. ๓ และนักศึกษา

     * ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียน ปริญญาตรี ปีที่ ๔ 
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 25.84  เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอน เกณฑ์การประเมินผล
     * ผลการทดสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชา      1. ผลการทดสอบวิชา
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 57.15  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.๓ 

และประสิทธิภาพมากขึ้น ม.๖ ปวช. ๓ และนักศึกษา
สถาบันฯ กําหนดดําเนินโครงการ ปริญญาตรี ปีที่ ๔ ผ่านเกณฑ์
ดังนี้ การทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐
     1. จัดโครงการมาตรฐาน       2. ผลการทดสอบวิชา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ        เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน  
     2. โครงการพัฒนาศักยภาพ ชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ 
ผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔  
(จัดสรร งปม.ให้สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
ในสังกัดทั้ง 18 แห่ง ดําเนิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐
โครงการ)        
      3. โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสี่อสาร 
(ให้สถานศึกษาทั้ง 18 แห่ง ส่ง นร. 
นศ. ที่ผ่านการอบรมตามข้อ 2 
เข้ารับการอบรมโดยสถาบันฯ 
เป็นผู้ดําเนินโครงการ 
และให้สถานศึกษาติดตามและ
ส่งเสริมให้ นร. นศ. ที่ผ่านการอบรม
นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไปขยายผลในคณะ 
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และวิทยาลัยที่ศึกษาต่อไป)        
    4. สถาบันฯ รวมรวมข้อมูล นร.  
นศ. จากสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ 
ที่ผ่านการอบรมตามข้อ 2 – 3 
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็น
ฑูตวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป  
       5. ให้จัดโครงการและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสถานศึกษา
ทุกแห่ง 
       6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี 
(จัดสรร งปม.ให้สถานศึกษา
ในสังกัดทั้ง 18 แห่ง ดําเนิน 
โครงการ)

8. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ 5       6.25    ร้อยละ     สถาบันฯ ได้ทําการประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ งานด้านการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร และได้วางแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา     เนื่องจากการส่งตีพิมพ์      โครงการบัณฑิตจัดทํา ผศ.ประวีนา
ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 ในการเขียนงานวิชาการ รวมทั้งจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ บทความวิจัยในวารสาร ฐานที่ แบบฟอร์มการกํากับ และติดตาม  เอี่ยมยี่สุ่น
หรือนําเสนอระดับนานาชาติ บัณฑิตศึกษาในการเขียนบทความวิจัยสําหรับเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อยู่ในเกณฑ์ TCI 1 มีระยะเวลา ผลการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ 

ปีการศึกษา 2564 และโครงการสนับสนุนการส่งบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในการลงตีพิมพ์นาน มีผลต่อการ โดยรายงานผลการดําเนินงาน 
เพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติประจําปีการศึกษา 2564 โดยมุ่งหวัง สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
ในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา เกณฑ์การประเมินผล
ส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 1 หรือนานาชาติมากขึ้นในอนาคต ตามหลักสูตรกําหนดหรือตาม      ร้อยละของวิทยานิพนธ์
     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวนทั้งหมด เกณฑ์การการศึกษาระดับ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
16 เรื่อง และมีวิทยานิพนธ์ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือนําเสนอ ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือ
ระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง คือ การนําเสนอผลงานของนายอัครินทร์ ทําให้นักศึกษาต้องส่งบทความ นําเสนอระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า

พงษ์พันธ์เดชา ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารฐานหรือการ ร้อยละ 5 ของจํานวนงานที่ได้รับ

BPI Conference 2020 on Borderless Relationship through Art Science นําเสนอในระดับชาติแทน การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

of Human, 13th - 25th August 2020, Kalasin College of Dramatic Arts) แนวทางแก้ไข
    จัดระบบติดตามผลการเรียน
การสอนของนักศึกษา จัดการ
อบรมและผสานหน่วยงานต่างๆ 
ทํา MOU เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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2. การพัฒนาทักษะ 9. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วม 90     96.51 ร้อยละ       ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
และสมรรถนะของผู้เรียนที่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้เรียนที่ส่งเสริมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้     เนื่องจากเป็นการรายงาน      1. ติดตามแผนพัฒนาทักษะ ผศ. จุลชาติ 
ส่งเสริมกับทักษะ สถานศึกษาในสังกัด ระดับปริญญาตรี ผลการดําเนินงานตามแผน และสมรรถนะของผู้เรียนฯ อรัณยะนาค
ในศตวรรษที่ 21      ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ฯ มีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น พัฒนาสถาบันฯ ในรอบ ของหน่วยงาน ในสังกัด 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0  จํานวน 40 โครงการ มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 3,002 คน 6 เดือน (ตรงกับภาค นําส่งภายใน เดือน พ.ย. 

คิดเป็นร้อยละ 98.07 จากนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การศึกษาที่ 2 ของกลุ่ม      2. ติดตามผลการเข้าร่วม

ตามแผน จํานวน 3,061 คน เป้าหมาย) เป็นช่วงที่มี กิจกรรมตามแผนพัฒนาฯ โดยให้

สถานศึกษาในสังกัด ระดับอาชีวะศึกษา และระดับมัธยมศึกษา นักเรียนลาออกกลางคัน แต่ละหน่วยงานรายงานผล ดังนี้

    มีการดําเนินการเป็นไปตามแผน เนื่องจากการพัฒนานักเรียนในระดับดังกล่าว จึงทําให้นักเรียนระดับ      - ระดับปริญญาตรี รายงาน

มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นตัวกําหนดให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลการ อาชีวะศึกษา และระดับ ในสัปดาห์สุดท้ายของ  

พัฒนาผู้เรียน ผ่าน จึงผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งสิ้น มัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาส ที่ 4 

2,745 คน คิดเป็นร้อยละ 97.86 จากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม นอกหลักสูตรไม่ครบ ให้รายงานภายในสัปดาห์สุดท้าย 

นอกหลักสูตรตามแผน จํานวน 2,805  คน ตามแผนที่กําหนด ของเดือนสิงหาคม

     มีนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี       - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 5,747 คน คิดเป็นร้อยละ 97.97 และระดับอาชีวศึกษารายงานเมื่อ  

จากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน 5,866 คน สิ้นภาคการศึกษา

   สรุปร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ เกณฑ์การประเมินผล
พ.ศ. 2563 มีนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา ระดับมัธยมศึกษา       นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 14,674 คน พัฒนาทักษะและสมรรถนะฯ

คิดเป็นร้อยละ 96.51 จากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน 15,204 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
10. ระดับความสําเร็จ 4       5         ระดับ    สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะ  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ของการพัฒนาทักษะและ และสมรรถนะของผู้เรียนฯ และยกระดับการเรียนรู้พัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ      1. ติดตามผลการพัฒนาทักษะ ผศ. จุลชาติ 
สมรรถนะของผู้เรียนที่ส่งเสริม สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสมรรถนะของผู้เรียน  อรัณยะนาค
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ 5 ด้าน คือ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0    - กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะความสัมพันธ์ ตามรูปแบบการติดตาม 

ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบและภาวะผู้นํา โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผล 

   - กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ดังนี้

   - กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะการคิด      - ระดับปริญญาตรี รายงาน

วิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสัปดาห์สุดท้ายของ  

   - กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาส ที่ 4 

   - กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านทักษะทางปัญญา ให้รายงานภายในสัปดาห์สุดท้าย 
สถานศึกษาในสังกัด ระดับปริญญาตรี ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ฯ ของเดือนสิงหาคม

     มีกิจกรรม/โครงการ ที่ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 40 โครงการ เป็นไปตามเกณฑ์      - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่กําหนดไว้ โดยสถาบันได้ดําเนินรูปแบบการประเมิน ของผู้เข้าร่วมโครงการ และระดับอาชีวศึกษารายงาน

และรูปแบบการทบทวนผลการจัดกิจกรรม เพื่อติดตามผลการพัฒนาทักษะ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

และสมรรถนะของผู้เรียนฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการประเมินทักษะในแต่ละด้าน เกณฑ์การประเมินผล
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยดังนี้      ผลการพัฒนาทักษะ

  - การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบและภาวะผู้นํา (SD) และสมรรถนะของผู้เรียนในภาพรวม

มีค่ารวมเฉลี่ย = 4.57 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 5 ไม่ต่ํากว่าระดับ 4 เกณฑ์การประเมิน

  - การพัฒนาทักษะด้านความรู้  (MD) มีค่ารวมเฉลี่ย = 4.43 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
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  - การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (AD) ระดับ 5 = (ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00)

มีค่ารวมเฉลี่ย = 4.44 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 คือ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะ 

  - การพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม (RD)  มีค่ารวมเฉลี่ย = 4.475 อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด

มาก ระดับ 4 ระดับ 4 = (ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50)

  - การพัฒนาทักษะด้านปัญญา (TD) มีค่ารวมเฉลี่ย = 4.5 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 คือ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะ 

     จากผลการประเมินทักษะทั้ง 5 ด้าน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมของการพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ มาก

ทักษะรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ที่ 4.48 อยู่ในเกณฑ์ มาก ระดับ 4 ระดับ 3 = (ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50)

สถานศึกษาในสังกัด ระดับอาชีวศึกษา และระดับมัธยมศึกษา คือ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะ 

   นักเรียนจํานวน 5,747 คน ของสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

แต่ละแห่ง กําหนดเกณฑ์การจัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ระดับ 2 = (ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50)

ของสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.9 คือ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะ 

อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ น้อย

     ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของนักเรียนระดับอาชีวะศึกษา ระดับ 1 = (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50)

ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย คือ ผู้เรียนมีผลการพัฒนาทักษะ 

ไทยแลนด์ 4.0 มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.69 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด
11. จํานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน 200   4,228  ชิ้น     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดนิทรรศการ STEAM Education  ในงานทักษะวิชาการ หมายเหตุ การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
สร้างขึ้นจาก การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดยให้แต่ละวิทยาลัยคัดเลือก    1. ในปีงบประมาณ 2564      สถานศึกษารายงานผล ผศ.ประวีนา

นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ STEAM Education มาจัดแสดง สถาบันฯ กําหนด การดําเนินงานต่อสถาบัน 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
   ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 และ 2 ในระดับปริญญาตรี คณะและวิทยาลัย จัดประชุม เพื่อชี้แจง      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก
ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2563   
   ในปีการศึกษา 2562 มีนวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้น จํานวน 4,228 ชิ้น ดังนี้ เกี่ยวกับการจัดทํานวัตกรรม (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาวิทยาศาสตร์) จํานวน  709 ชิ้น ดังนี้ ของคณะ และวิทยาลัย 2562 – 31 มีนาคม 2563)
1.1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  7 ชิ้น และจะกําหนดนิยามศัพท์ คําว่า      2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก
1.2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 8 ชิ้น "นวัตกรรม" ให้มีความชัดเจน เดือนตุลาคม 2563   
1.3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 133 ชิ้น  เพื่อคณะ และ วิทยาลัย (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
1.4 วิทยาลัยช่างศิลป (ปวช.) 374 ชิ้น จะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ – 30 กันยายน 2563)
1.5 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2 ชิ้น นับจํานวนชิ้นงานนวัตกรรม เกณฑ์การประเมินผล
1.6 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 29 ชิ้น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      1. จํานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน
1.7 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  7 ชิ้น     2. สถาบันฯ สนับสนุน สร้างขึ้น ระดับการศึกษา  
1.8 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 11 ชิ้น และส่งเสริม ให้คณะ วิทยาลัย ขั้นพื้นฐาน 12 แห่ง 
1.9 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 4 ชิ้น พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม และระดับอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
1.10 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 134 ชิ้น ให้มีประสิทธิภาพ รวม 15 แห่งๆ ละ 7 ชิ้น
2. ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมสื่อการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ      2. จํานวนนวัตกรรมที่ผู้เรียน
วิชาชีพครู ๑ และ ๒ จํานวน  879 ชิ้น ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนให้ สร้างขึ้น ระดับอุดมศึกษา 
2.1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 33 ชิ้น มากยิ่งขึ้น รวม 17 แห่งๆ ละ 6 ชิ้น
2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 25 ชิ้น
2.3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 451 ชิ้น
2.4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 67 ชิ้น
2.5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 42 ชิ้น
2.6 วิทยาลัยนาฏศิลป 42 ชิ้น
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2.7 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  102 ชิ้น
2.8 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  10 ชิ้น
2.9 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  30 ชิ้น
2.10 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  49 ชิ้น
2.11 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  28 ชิ้น
3. ระดับอุดมศึกษา จํานวนนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้
จํานวน    249   ชิ้น ดังนี้
3.1 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 13 ชิ้น 
3.2 คณะศิลปวิจิตร 183 ชิ้น 
3.3 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5 ชิ้น
3.4 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2 ชิ้น
3.5 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 10 ชิ้น
3.6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2 ชิ้น
3.7 วิทยาลัยช่างศิลป 13 ชิ้น
3.8 วิทยาลัยนาฏศิลป 2 ชิ้น
3.9 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  6 ชิ้น
3.10 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  5 ชิ้น
3.11 วิทยาลัยนาฏศิลปกาสินธุ์  8 ชิ้น
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
STEAM Education) จํานวน 2,265 ชิ้น ดังนี้
4.1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  5 ชิ้น
4.2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2 ชิ้น
4.3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 318 ชิ้น
4.4 วิทยาลัยช่างศิลป (ปวช.) 1,584 ชิ้น
4.5 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 94 ชิ้น
4.6 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 29 ชิ้น 
4.7 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  26 ชิ้น
4.8 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 ชิ้น
4.9 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 28 ชิ้น
4.10 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 138 ชิ้น
4.11 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 7 ชิ้น
4.12 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 4 ชิ้น
4.13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2 ชิ้น
4.14 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 12 ชิ้น
4.15  วิทยาลัยนาฏศิลป 2 ชิ้น
5. ระดับอุดมศึกษา นวัตกรรมที่นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ จํานวน 126 ชิ้น ดังนี้
5.1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 3 ชิ้น
5.2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 12 ชิ้น
5.3 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3 ชิ้น
5.4 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  6 ชิ้น
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แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

5.5 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  8 ชิ้น
5.6 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  1 ชิ้น
5.7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 19 ชิ้น
5.8 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 1 ชิ้น
5.9 วิทยาลัยช่างศิลป 33 ชิ้น
5.10 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 11 ชิ้น
5.11 คณะศิลปวิจิตร 25 ชิ้น
5.12 วิทยาลัยนาฏศิลป 4 ชิ้น

3. การส่งเสริมโอกาสและ 12. จํานวนเวทีการแข่งขัน 40     40       เวที      เวทีการแข่งขันที่เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ความสามารถของผู้เรียนในเวที ความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี จํานวน 40 เวที ดังนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด การรายงานผลการดําเนินการ ผศ.พหลยุทธ 
การแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม 1. ระดับชาติ จํานวน 38 เวที ได้แก่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของสถานศึกษา ในสังกัดทุกแห่ง  กนิษฐบุตร
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 1.1 ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางศิลป์ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม 

 - ประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 12 ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมดุริยางค์ ส่งผลกระทบต่อ การแข่งขันในระดับชาติ
ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การดําเนินงานทุกภาคส่วน ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ 

 - การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม" ทําให้การแข่งขัน/ (ระยะการติดตามการรายงานผล

ในวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การประกวด งดหรือเลื่อน การดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง)

 - การประกวดวงดนตรีและขับร้อง “เพลงสําหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” การจัดกิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แนวทางการแก้ไข      จํานวนเวทีการแข่งขันที่เข้าร่วม

 - การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 34      หลังจากสถานการณ์การ ต่อปี โดยเป็นเวที การแข่งขัน

ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัล
 - การประกวดดนตรีศรทอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันฯ มีการดําเนินการ ดังนี้ ไม่น้อยกว่า 40 เวที

 - การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 11 ๑. สถาบันฯ ส่งเสริมโอกาสและ

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความสามารถของผู้เรียนโดยจัดเวที

 - การแข่งขันงานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งที่ 2 การประกวด จํานวน ๒ เวที ได้แก่

ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ ๑.๑ การประกวดศิลปกรรมเด็ก
 - การประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสํานึกความรักชาติ” และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕

ในวันที่ 20 กันยายน 25663 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ๑.๒ การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี
 - การประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เวทีการ

 - งานครบรอบ ๑๘ ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประกวดต่าง ๆ ไปยังสถานศึกษา

ประจําปี ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ทุกแห่งในสังกัด

ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 - การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 - การประกวด "รางวัลเพชรในเพลง" ประจําปี พ.ศ. 2563
ในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
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 - ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 - การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับมัธยมศึกษา ระดับประทศ 
ประจําปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๓

1.2 ด้านทัศนศิลป์
 - โครงการดาวเด่นบัวหลวง ประจําปี 2562

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 - โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ในวันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จ.นครราชสีมา
 - การแข่งขันทักษะศิลปกรรม งานเปิดบ้านช่างทองหลวง

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จ.นครปฐม
 - โครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5  

หัวข้อ Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 - โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๔

ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ตึกบริษัทนานมี จํากัด
 - การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

วันที่ 23 กรกฏาค 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
 - การประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 35 ในวันที่ 18 กันยายน 2563

ณ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
 - การประกวด PMCA 2020 WORLD ART CONTEST

ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 - การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 - การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42 ประจําปี 2563

ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 - การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH 

DESIGN AWARDS" ในวันที่ 17 กันยายน  2563 ณ  โรงแรมรามาการ์เด้น  
  ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพ 
 - การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ในวันที่ 7 เมษายน 2563

อาคารเอเชียพลัส เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
 - การประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020"

ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
 - การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า” ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563
 - การประกวดศิลปกรรม หัวข้อ “สันติภาพและความสุข” 
   ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 - การประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน (Synchrotron Art Award) 

หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม 2563

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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 - โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ: ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563: Art and 
Design Contest: Lana Contemporary 2020 ในวันที่ 5 - 11 กันยายน 
2563 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย จ.ลําพูน

๑.๓ ด้านอื่น ๆ
 - งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 

ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
 - การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2563

ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 - การคัดเลือกเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2563
ในวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

 - การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2563
 - ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจําปี 2563 : Young Thai Artist 

Award 2020 ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
 - โครงการ l CAN DO IT ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 - การคัดเลือกผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมป์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒. ระดับนานาชาติ จํานวน 2 เวที ได้แก่

 - Andong Mask Dance Festival & World Mark Play Competition 2019

ในวันที่ ๖ ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 - Thailand World Music Championships 2019

ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามวีสมหมาย จ.ศรีสะเกษ 
13. จํานวนรางวัลจากการ 30     48       รางวัล      รางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 48 รางวัล ดังนี้  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
แข่งขันในเวทีระดับชาติ ๑. ระดับชาติ จํานวน 46 รางวัล ได้แก่      การรายงานผล การดําเนินการ ผศ.พหลยุทธ 
หรือนานาชาติ  - ประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 12 รางวัลที่ได้รับ จํานวน 11 รางวัล ได้แก่ ของสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง   กนิษฐบุตร

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับประชาชน ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับประชาชน การแข่งขันใน ระดับชาติ,  

๓. รางวัลดีเด่นเครื่องดนตรี และขับร้อง ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ

ระดับประชาชน ๙ รางวัล (ระยะการติดตามการรายงานผลการ)

 - การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์แผ่นดินสยาม" รางวัลที่ได้รับ ดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง

จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ เกณฑ์การประเมินผล
    ๑) รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      จํานวนผลงานการเข้าประกวด

    ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ภาคกลาง แข่งขันที่ได้รับรางวัลโดยเป็นรางวัล
 - การประกวดวงดนตรีและขับร้อง “เพลงสําหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” ที่ชนะการประกวดในทุกระดับรางวัล
รางวัลที่ได้รับ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่ ไม่น้อยกว่า 30 รางวัล 
    ๑) รางวัลชนะเลิศ ประเภทบทเพลงอาเซียนยั่งยืน

    ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
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แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

 - การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 34  
รางวัลที่ได้รับ จํานวน 8 รางวัล ได้แก่
    1) รางวัลที่ 1 ประเภทวงมโหรี
    2) รางวัลที่ 1 ประเภทเดี่ยวปี่ใน
    3) รางวัลที่ 2 ประเภทเดี่ยวปี่ใน
    4) รางวัลที่ 3 ประเภทเดี่ยวปี่ใน
    5) รางวัลที่ 1 เดี่ยวขับร้องเพลงไทย
    6) รางวัลที่ 2 ประเภทฆ้องวงเล็ก
    7) รางวัลที่ 2 เดี่ยวระนาดเอก
    8) รางวัลชมเชย เดี่ยวขับร้องเพลงไทยและเดี่ยวระนาดเอก
 - การประกวดดนตรีศรทอง รางวัลที่ได้รับ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่
    1) รางวัลชนะเลิศ
    2) รางวัลชนะเลิศ ประเภทระนาดเอก
 - การแข่งขันงานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งที่ 2 รางวัลที่ได้รับ 
จํานวน 2 รางวัล ได้แก่
    1) รางวัล อันดับ 1 กิจกรรมแข่งขัน Performances of Full Performance 
Competition
    2) รางวัล อันดับ 1 กิจกรรมแข่งขัน Performances of Academic Cultural
Presentation Compettition
 - รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนฯ 
ชิงถ้วยพระราชทาน
 - รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสํานึกความรักชาติ”
 - รางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายการประกวด "รางวัลเพชรในเพลง" 
ประจําปี พ.ศ. 2563
 - รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ในโครงการครูไทยรักษ์ภาษา 
ครั้งที่ 11
 - การแข่งขันทักษะศิลปกรรม งานเปิดบ้านช่องทองหลวง ได้รับรางวัล จํานวน 2 รางวัล 
ได้แก่
     1) รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     2) รองวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ปวช.
 - รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5 หัวข้อ Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด

 - โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน NAN MEE fine arts award fine arts award 
ครั้งที่ ๑๔ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่
     1) รางวัลพิเศษ จํานวน 1 รางวัล
     2) รางวัลสนับสนุนพิเศษ จํานวน 1 รางวัล
 - ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

 - การประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 35 รางวัลที่ได้รับ จํานวน 2 รางวัล ได้แก่
    1) รางวัลดีเด่น รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
    2) รางวัลดีเด่น รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 - รางวัล HONORABLE MENTION PRIZE การประกวด PMCA 2020

WORLD ART CONTEST
 - รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 
จํานวน 2 รางวัล
 - รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาศิลปะ ระดับ Platinum การคัดเลือกเยาวชน
คนต้นแบบ  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2563

 - รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา การคัดเลือกเยาวชน
ต้นแบบด้านดนตรีไทย
 - รางวัลเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม การประกวด
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
 - รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมป์
 - นางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตา โครงการ l CAN DO IT
๒. ระดับนานาชาติ จํานวน ๒ รางวัล ได้แก่
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ความสามารถอับดับเหรียญทอง 
ประเภท Winds Independent Class จากการแข่งขัน Thailand World Music 
Championships 2019

๒. รางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Andong Mask Dance Festival & 
World Mark Play Competition 2019

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

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 88.70 ดี
การวิจัย การสร้างผลงาน 14. ร้อยละของงานวิจัย  80     97.26  ร้อยละ         1. จัดทําแผนดําเนินงานและระบบกลไกของการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์   หรือต่อยอดงานศิลป์แล้วเสร็จ      เนื่องจากการเกิดสถานการณ์      รายงานผลการดําเนินงานตาม ผศ.ประวีนา
ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐาน งานนวัตกรรม         2. ดําเนินการจัดสรรทุนงานวิจัย ทุนงานสร้างสรรค์ และทุนการเรียนการสอน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส แผนงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อ  เอี่ยมยี่สุ่น /

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น การต่อยอดงานศิลป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 74 เรื่อง ประกอบด้วย ทุนสร้างสรรค์ โคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นสุดระยะเวลาในการดําเนินงาน ผู้ช่วยอธิการบดี
และความเป็นไทย 39 เรื่อง ทุนวิจัย 23 เรื่อง และทุนด้านการเรียนการสอน 12 เรื่อง ได้แก่ ทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถดําเนินงาน ตามแผนในปีงบประมาณนั้นๆ ผศ. ภูริ 
และเผยแพร่ผลงาน            - ทุนสร้างสรรค์ 39 เรื่อง (งบประมาณ 1,597,500 บาท) โครงการวิจัยตามระยะเวลา เกณฑ์การประเมินผล วงศ์วิเชียร
ในระดับชาติและนานาชาติ 1) เรื่อง นาฏยประดิษฐ์ ชุด ศุภลักษณ์ทรงเครื่อง โดยนางนฤมล ณ นคร ที่กําหนด คณะกรรมการบริหาร      สถาบันฯ กําหนดให้มีงานวิจัย 

สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป งบประมาณ 60,750 บาท งานวิจัยฯ จึงมีมติให้ขยายระยะ งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 

2) เรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์:ฉุยฉายนารีผีเสื้อสมุทรจําแลง โดย รศ. จินตนา  เวลาการส่งผลงานวิจัย การต่อยอดงานศิลป์ จํานวน 

สายทองคํา สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 60,750 บาท งานสร้างสรรค์ และผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 50 ชิ้นงาน

3) เรื่อง การประพันธ์ทางเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงสุดสงวนอัตราจังหวะสี่ชั้น และสามชั้น ด้านการเรียนการสอนที่ได้รับทุน

โดย ผศ. ดุษฎี มีป้อม สังกัดโครงการบัณฑิตศึกษา 45,000 บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

4) เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมการปะติดผ้าด้วยเทคนิค Applique 
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

ปักด้วยมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานวาดภาพของลูกออทิสติก      1. กรณีผู้ได้รับทุนวิจัย

โดยนางเมตตา สุวรรณศร สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 45,000 บาท ที่ส่งเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรม

5) เรื่อง กริชรายา ศาสตราวุธ โดยนางชญาดา  รัตนพันธ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง การวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการ

งบประมาณ 45,000 บาท จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

6) เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องตํานานเดิมบางนางบวช สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โดยนางวรรณา แก้วกว้าง สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 45,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

7) เรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย เจ้าพระยา ให้ขอเลื่อนเวลาในการ

โดยนายสมภพ  เขียวมณี สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 45,000 บาท ส่งผลงานวิจัย/สร้างสรรค์

8) เรื่อง การสร้างสรรค์สํานวนทางระนาดทุ้มเพลงทะแย ๓ ชั้น  โดยนายชยพร  ไชยสิทธิ์ ฉบับสมบูรณ์ ได้ไม่เกิน

สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท วันที่ 31 มีนาคม 2564

9) เรื่อง การสร้างสรรค์แนววิธีฝึกทักษะ  การขับร้องเพลงไทยสู่การอนุรักษ์ สืบสาน        2. กรณีผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสาร
พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ไทย โดยรศ. สุพรรณี เหลือบุญชู เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
สังกัดโครงการบัณฑิตศึกษา งบประมาณ 45,000 บาท ในมนุษย์ต่อคณะกรรมการ
10) เรื่อง การสร้างสรรค์เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงม้ารํา 3 ชั้น ตามแบบฝึกฆ้องวงใหญ่ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
11 ท่าของครูสุรินทร์ สงค์ทอง โดยนายบัณฑิต กลิ่นสุคนธ์ สังกัดคณะศิลปศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งบประมาณ 45,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
11) เรื่อง มันนิ  บาแตซ โดยนายพรเทพ   บุญจันทร์เพ็ชร์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  เจ้าพระยา ให้ขอเลื่อนเวลาในการ
งบประมาณ 45,000 บาท ส่งผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
12) เรื่อง นบพระบาทลักษณ โดยนายภุมรินทร์ มณีวงษ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 
งบประมาณ 45,000 บาท วันที่ 31 ธันวาคม 2563
13) เรื่อง งานสร้างสรรค์ชุด แต่งองค์ทรงพอก โดยนายสุพัฒน์ นาคเสน          3. มีผู้รับทุนขอยกเลิก 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท 2 ราย ได้แก่
14) เรื่อง การสร้างสรรค์สํานวนเพลงสําหรับการบรรเลงระนาดเอกไม้นวม                 3.1 เรื่อง การพัฒนา
โดยนายกณพ กิ้มเฉี้ยง สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย
งบประมาณ 45,000 บาท สังคมออนไลน์ กับการสอน
15) เรื่อง การสร้างสรรค์ทํานองขิมตามแนวทางของศาสตราจารย์  ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ แบบสาธิต รายวิชาแม่แบบลายไทย 
โดยนายศรายุทธ หอมเย็น สังกัดคณะศิลปศึกษา งบประมาณ 45,000 บาท สําหรับนักเรียนระดับชั้น ศ.ปวช. 1 
16) เรื่อง ระบําโพยมานสราญรมย์ นายจารุชา จันทสิโรและนางสาวนพภาภรณ์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
คําสระน้อย สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 45,000 บาท โดยนายแผน เอกจิตร 
17) เรื่อง การสร้างสรรค์ชุดการแสดง “ทหารเสือพระเจ้าตาก”โดยนายชัช สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
สุวรรณเบญจางค์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี งบประมาณ 45,000 บาท                 3.2 เรื่อง การพัฒนา
18) เรื่อง นาฏยประดิษฐ์ : อุษาทรงเครื่อง ตามแนวทางละครดึกดําบรรพ์ ทักษะการเขียนสะกดคํา โดยใช้
โดยนางสาวคัทรียา  ประกอบผล สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ แบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่อง
งบประมาณ 45,000 บาท การเขียน สะกดคํา ของนักเรียน
19) เรื่อง นาฏยประดิษฐ์รําคู่ ชุด สองสาว ชมสวนดอก โดยนางสาวพิมพิกา   มหามาตย์ หลักสูตรศิลปกรรมระดับ
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป งบประมาณ 45,000 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
20) เรื่อง การสร้างสรรค์เพลงตับเรื่องฆ้องวงใหญ่ เพื่อการปรับพื้นฐาน โดยนางสาววรรณธิรา วิระวรรณ 
และเตรียมความพร้อมในกลุ่มทักษะปี่พาทย์ (ฆ้องวงใหญ่) ก่อนเข้าสู่การศึกษา สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง นครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2562) ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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โดยว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  กร่างสะอาด สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
งบประมาณ 45,000 บาท
21) เรื่อง ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาจากคําสอนพ่อสู่ลูก โดยนายโอภาส  
นุชนิยม สังกัดคณะศิลปวิจิตร งบประมาณ 45,000 บาท
22) เรื่อง นาฏลีลาลายผ้าสาเกต โดยนางฐปนี  ภูมิพันธุ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 34,500 บาท
23) การสร้างสรรค์เพลงเพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้สําเนียงดนตรี 
พื้นบ้านภาคใต้ โดยนางสาวนันทิกานต์ แสงคํา สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 งบประมาณ 34,500 บาท
24) การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาชุดความสุขจากผืนป่า โดยนางสาว
เกษกานต์ ชูประดิษฐ์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 34,500 บาท
25) เรื่อง การสร้างสรรค์ประติมากรรรมเครื่องปั้นดินเผา ชุด “เส้น รูปทรง 
บนร่างกายมนุษย์กับความรู้สึก” จากเนื้อดินปั้นผสมกระดาษ โดยนายอํานวย นวลอนงค์ 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี งบประมาณ 34,500 บาท
26) เรื่อง แก้วกัลยา โดยนางสาวพนิดา   บุญทองขาว สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 งบประมาณ 34,500 บาท
27) เรื่อง เดี่ยวระนาดทุ้มในรูปแบบเพลงดําเนินทํานองทางพื้นและลูกล้อลูกขัด  
 โดยว่าที่ ร.ต. วิชัย ภู่เพ็ชร์ สังกัดคณะศิลปศึกษา งบประมาณ 34,500 บาท
28) เรื่อง การแสดงสร้างสรรค์ ชุด “ถงไทยวน” โดยนางสาวธิติมา อ่องทอง 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 34,500 บาท
29) เรื่อง พุทธบูชาปารมี โดยนางอินทิรา  พงษ์นาค สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
งบประมาณ 34,500 บาท
30) เรื่อง ฟ้อนต้นเงิน-ต้นทอง โดยนายกิตติยา  ทาธิสา สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
งบประมาณ 34,500 บาท
31) เรื่อง อินทกะอสุรบาล: นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์จากคติความเชื่อเรื่องยักษ์
ในพุทธศาสนา โดยนายเจษฎา  เนตรพลับ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
งบประมาณ 34,500 บาท
32) เรื่อง ขวัญควาย โดยนางสาวชิสา ภูจอมจิตร สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
งบประมาณ 34,500 บาท
33) เรื่อง การสร้างชุดปรับพื้นฐานระนาดเอก โดยนายวัชรากร บุญเพ็ง 
สังกัดคณะศิลปศึกษา งบประมาณ 34,500 บาท
34) เรื่อง ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องถ้วยไทย 
โดยนายจรัญ  หนองบัว สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 34,500 บาท
35) เรื่อง สุนทรียภาพของมิติโครงสร้างกับการลวงตา โดยนายพณิช  ผู้ปรารถนา 
สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 34,500 บาท
36) เรื่อง เริงระบําบุปผาราชินีพันปีหลวง โดยนางดารณี  จันทมิไซย 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ งบประมาณ 34,500 บาท
37) เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์ นักรบนบนเรศวร์ โดยว่าที่ร้อยตรีอลัมพล  สังฆเศรษฐี  
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 34,500 บาท
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38) เรื่อง เศษซากขยะจากเทคโนโลยีที่สะท้อนวิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
โดยนายชูเกียรติ  สุทิน สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 34,500 บาท
39) เรื่องกลวิธีการใช้ระบบนิ้วเพื่อบรรเลงซอไทยสําหรับวงดนตรีไทยร่วมสมัย 
โดยนายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
งบประมาณ 34,500 บาท

           - ทุนวิจัย 23 เรื่อง (งบประมาณ 2,834,000 บาท)
1) เรื่อง องค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการไล่มือในการบรรเลงขิม 
โดยนางสาวสาริศา ประทีปช่วง สังกัดสํานักงานอธิการบดี  งบประมาณ 160,000 บาท 
2) เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในหลักสูตรปริญญาตรี 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี  งบประมาณ 160,000 บาท
3) เรื่อง คีตรังสรรค์ เพลงพญาหัสดินทร์ ในมิติดุริยางคศิลป์ไทย โดยผศ.นพคุณ 
สุดประเสริฐ สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 160,000 บาท 
4) เรื่อง เส้นสายลายซอ : การสร้างสรรค์เพลงไทยจากความหมายของเส้น 
โดย ผศ.สุวรรณี ชูเสน สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 115,000 บาท 
5) เรื่อง การศึกษารูปแบบดั้งเดิมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ  
โดยนายณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 115,000 บาท
6) เรื่อง การสร้างสรรค์การประพันธ์ทางเดี่ยวปี่พาทย์เพลงลมหวน 3 ชั้น 
โดยนายฐิตินนท์ ผุลละศิริ สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 131,500 บาท
7) เรื่อง แบบฝึกเพลงเดี่ยวสารถี 3 ชั้นสําหรับวิถีค่าย วิถีศิลปิน ตามแนวทาง
ศิลปินต้นแบบ  โดยนางสาวณัฐหทัย พงศ์พิทักษ์ สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
งบประมาณ 131,500 บาท
8) เรื่อง กลวิธีการแสดงบทบาทพราหมณ์เกศสริยงในการแสดงละครนอกเรื่อง
สุวรรณหงส์ โดยนางสาวจันทิมา ใหญ่ยิ่ง สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
งบประมาณ 80,125 บาท
9) เรื่อง ชุดฝึกการขับร้องเพลงไทยสําหรับพัฒนาศักยภาพของผู้ขับร้อง โดยนายวิทยา
ศรีผ่อง สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 115,000 บาท
10) เรื่อง การสร้างสรรค์ประติมากรรม โขนท่าขึ้นลอยจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 
โดยนายบุญพาด ฆังคะมะโน สังกัดคณะศิลปวิจิตร งบประมาณ 131,500 บาท
11) เรื่อง โครงการวิจัยงานสร้างสรรค์จากสื่อการเรียนรู้การวาดภาพทิวทัศน์
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สีของผู้ฝึกวาดภาพเบื้องต้น โดยนางสาว
สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ สังกัดคณะศิลปวิจิตร งบประมาณ 131,500  บาท
12) เรื่อง สัญลักษณ์ที่ทดแทนอารมณ์ ความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก
ในงานศิลปะร่วมสมัย โดยผศ.ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ สังกัดคณะศิลปวิจิตร 
งบประมาณ 131,500 บาท
13) เรื่อง ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ชุด เส้น สี สุนทรียแห่งองค์พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล 
โดยนางมินทร์ลดา จักรชัยอนันต์ สังกัดคณะศิลปวิจิตร งบประมาณ 131,500 บาท
14) เรื่อง การถูกคุกคามทางเพศและการถูกล่วงละเมิดทางเพศของผู้หญิงในนวนิยาย
ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยนายไชโย นิธิอุบัติ สังกัดคณะศิลปศึกษา 
งบประมาณ 115,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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15) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ต่อการพัฒนาทักษะเยาวชนไทย 4.0 โดยผศ.ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง 
สังกัดคณะศิลปศึกษา งบประมาณ 80,125 บาท
16) เรื่อง นาฏยศิลป์สากลบําบัด โดยนางวาสนา สง่าเมือง สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป  
งบประมาณ 131,500 บาท 
17) เรื่อง ชุดฝึกระนาดทุ้มสําหรับพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยนายกิตติ อัตถาผล 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป งบปะมาณ 115,000 บาท
18) เรื่อง สื่อ วีดิทัศน์ละครภาษาอังกฤษ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หึงหน้าป้อม 
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยนางขวัญฟ้า ภู่แพ่งสุทธิ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป 
งบประมาณ 80,125 บาท 
19) เรื่อง เส้นสู่จินตภาพในงานทัศนศิลป์ โดยนางอรนิต วาศภูติ ดะห์ลัน 
สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 115,000 บาท 
20) เรื่อง การพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนบนเว็บ เพื่อพัฒนาทักษะดนตรี
พื้นบ้านอีสานสําหรับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนายโยธิน พลเขต 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด งบประมาณ 131,500 บาท
21) เรื่อง การเลือกใช้ไม้ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียงของจะเข้ โดยว่าที่ร้อยตรี 
ขวัญชัย ชะยูเด็น สักงัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 160,000 บาท
22) เรื่อง นวัตกรรมสื่อการศึกษารูปแบบโปรแกรมประยุกต์ (แอฟพลิเคชั่น) 
กระบวนเล่นโขน (ตัวพระ) ชุด ตั้งพลับพลา โดยผศ.สุขสันติ แวงวรรณ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 131,500 บาท 
23) เรื่อง การสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะเพื่อบําบัดความเครียดผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง” 
โดยนายพิเศษ โพพิศ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 80,125 บาท
           - ทุนด้านการเรียนการสอน 12 เรื่อง (งบประมาณ 240,000 บาท)
1) เรื่อง การหาประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น รายวิชา 303 -22042 เสภา พากย์ เจรจา 
ของชั้นปริญญาตรี ปีที่ 3 โดยนายสุระชัย สีบุบผา สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
งบประมาณ 20,000 บาท
2) เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
โดยนางสาวจริยา ตะลังวิทย์ คณะศิลปศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท
3) เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทําศิลปนิพนธ์ เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) วิทยาเขตภาคใต้ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 20,000 บาท
4) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ศ.ปวช.3 รายวิชา โครงงาน
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหนังสือขนาดเล็กในแบบของนิทานอีสป โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
LEARNING STYLE โดยนางสาวพิมพ์ชนก บุตรอินทร์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

งบประมาณ 20,000 บาท

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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5) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่องานศิลปะด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ STEAM สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี โดยนางสาวฟารีดา หีมอะด้ํา สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
งบประมาณ 20,000 บาท
6) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 รายวิชาภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  โดยนายธนา น้ําค้าง สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  
งบประมาณ 20,000 บาท
7) เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กับการสอนแบบ
สาธิตรายวิชาแม่แบบลายไทย สําหรับนักเรียนระดับชั้น ศ.ปวช. 1 วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี โดยนายแผน เอกจิตร สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
งบประมาณ 20,000 บาท
8) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยผศ.วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู   
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี งบประมาณ 20,000 บาท
9) เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี โดยนางทิพอนงค์ 
กุลเกตุ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ  20,000 บาท
10) เรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศึกษา  โดยนายกิติพนธ์ สิริไวทยางกูร 
สังกัดคณะศิลปศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท
11) เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยเรื่องการเขียน
สะกดคํา ของนักเรียนหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
โดยนางสาววรรณธิรา วิระวรรณ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  
งบประมาณ  20,000 บาท
12) เรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน STEM Education  
โดยนายศักดิ์ชาย บุญอินทร์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 20,000 บาท
         3. ดําเนินการประเมินการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ  
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมีการดําเนินการได้สําเร็จจํานวน 71 เรื่อง
และมีผู้รับทุนขอยกเลิก จํานวน 2 เรื่อง

15. ร้อยละของการเผยแพร่ 100   100     ร้อยละ      การเผยแพร่ผลงานด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติ  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ผลงานด้านงานวิจัย หรือนานาชาติ จํานวน 104 เรื่อง ผ่านช่องทางการเผยแพร่ ดังนี้      1. คําสั่งคณะกรรมการตีพิมพ์ ผศ.ประวีนา
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 1. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์  เอี่ยมยี่สุ่น /
ในระดับชาติหรือนานาชาติ   1.1 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) และนวัตกรรมในวารสารในระดับชาติ ผู้ช่วยอธิการบดี

จํานวน 6 เรื่อง หรือนานาชาติ ผศ. ภูริ 
  1.2 รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติ       2. รายงานผลการดําเนินการ วงศ์วิเชียร
ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563 :  สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลป์สู่แผ่นดิน ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวน 14 เรื่อง และนวัตกรรมในวารสารในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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  1.3 วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เกณฑ์การประเมินผล
จํานวน 9 เรื่อง      ดําเนินการตีพิมพ์เผยแพร่
  1.4 วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
จํานวน 1 เรื่อง ในวารสารการประชุมวิชาการ 
  1.5 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1(43) กรกฎาคม - ธันวาคม หรือเวทีการแสดงในระดับชาติ
2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1 เรื่อง หรือนานาชาติ ร้อยละ 100
  1.6 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เรื่อง สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 
สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จํานวน 59 เรื่อง

2. ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
   2.1 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The scientific committee of 
International Academic Conference on Teaching Learning and Education
(tleconf) in Milan,Italy during October 30 - November 1, 2019 as Oral 

Presentation โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  พลเขต สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐอิตาลี จํานวน 1 เรื่อง
   2.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
เรื่อง สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ 
ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จํานวน 13 เรื่อง

1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 16. จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ 20     20       คน      ผู้วิจัยที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทําข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ที่ได้รับการพัฒนา  ที่ได้รับทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ได้แก่       ติดตามผลการส่งข้อเสนอ ผศ.ประวีนา

     1. ทุนสร้างสรรค์ 9 คน (งบประมาณ 373,500 บาท) เพื่อขอพิจารณารับทุนสนับสนุน  เอี่ยมยี่สุ่น /
1.1 เรื่อง ระบําสราญราษฎร์สักการะ โดยนายเฉลิมพล  จันทรชิต สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป การดําเนินการวิจัยและได้รับทุน ผู้ช่วยอธิการบดี
นครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมที่สถาบัน ผศ. ภูริ 
1.2 เรื่อง การสร้างสรรค์สํานวนเพลงสําหรับการบรรเลงระนาดเอกไม้นวม จัดขึ้น วงศ์วิเชียร
โดยนายกณพ กิ้มเฉี้ยง สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท เกณฑ์การประเมินผล
1.3 เรื่อง นาฏลีลาลายผ้าสาเกต โดยนางฐปนี  ภูมิพันธุ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด      จํานวนงานวิจัยของผู้เข้าร่วม

งบประมาณ 34,500 บาท โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุน

1.4 เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาชุดความสุขจากผืนป่า ในการดําเนินการจากสถาบัน 

โดยนางสาวเกษกานต์ ชูประดิษฐ์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 34,500 บาท ไม่น้อยกว่า 20 คน

1.5 เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ซับเสียงเพื่อลดระดับความดังของเสียงปี่ใน 
โดยนายบุญเสก  บรรจงจัด สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 34,500 บาท
1.6 เรื่อง มันนิ บาแต โดยนายพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
งบประมาณ 45,000 บาท
1.7 เรื่อง งานสร้างสรรค์ชุด แต่งองค์ทรงพอก โดยนายสุพัฒน์ นาคเสน สังกัดวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช งบประมาณ 45,000 บาท
1.8 เรื่อง กระบวนวิธีปรุงแนวเพลงด้วยเทคนิคกระจับปี่และซอสามสาย โดยนายสมภพ 
เขียวมณี สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง งบประมาณ 45,000 บาท
1.9 เรื่อง นบพระบาทลักษณ โดยนายภุมรินทร์  มณีวงษ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
งบประมาณ 45,000 บาท
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     2. ทุนการวิจัย 5 คน (งบประมาณ 583,250 บาท)
2.1 เรื่อง กลวิธีการแสดงบทบาทพราหมณ์เกศสริยงในการแสดงละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์
โดยนางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 80,125 บาท 
2.2 เรื่อง แบบฝึกเพลงเดี่ยวสารถี 3 ชั้นสําหรับวิถีค่าย วิถีศิลปิน ตามแนวทางศิลปินต้นแบบ
โดยนางสาวณัฐหทัย พงศ์พิทักษ์ สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 131,500 บาท
2.3 เรื่อง การสร้างสรรค์ประติมากรรม โขนท่าขึ้นลอยจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
โดยนายบุญพาด ฆังคะมะโน สังกัดคณะศิลปวิจิตร งบประมาณ 131,500 บาท
2.4 เรื่อง องค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการไล่มือในการบรรเลงขิม 
โดยนางสาวสาริศา ประทีปช่วง สังกัดโครงการบัณฑิต งบประมาณ 160,000 บาท
2.5 เรื่อง สื่อ วีดิทัศน์ละครภาษาอังกฤษ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หึงหน้าป้อม เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยนางขวัญฟ้า ภู่แพ่งสุทธิ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป 
งบประมาณ 80,125 บาท
     3. ทุนการเรียนการสอน 6 คน (งบประมาณ 120,000 บาท)
3.1 เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน รายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ 
โดยนางสาวจริยา  ตะลังวิทย์ งบประมาณ 20,000 บาท
3.2 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทําศิลปนิพนธ์ เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) วิทยาเขตภาคใต้ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ โดยนางสาวปาริชาติ แซ่เบ๊ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 20,000 บาท
3.3 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ศ.ปวช.3 
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหนังสือขนาดเล็กในแบบของนิทานอีสป 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ LEARNING STYLE โดยนางสาวพิมพ์ชนก บุตรอินทร์ 
สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 20,000 บาท
3.4 เรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน STEM Education 
โดย ผศ.ศักดิ์ชาย  บุญอินทร์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป งบประมาณ 20,000 บาท
3.5 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ สําหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 รายวิชาภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี โดยนายธนา น้ําค้าง สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
งบประมาณ 20,000 บาท
3.6 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่องานศิลปะด้วยรูปแบบการจัด
การเรียนรู้แบบ STEAM สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี โดยนางสาวฟารีดา หีมอะด้ํา สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี งบประมาณ 
20,000 บาท
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17. ร้อยละของงานวิจัย 100   100     ร้อยละ      1. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม      2. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผศ.ประวีนา
ของนักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันและความต้องการของสังคม และชุมชน พิจารณาข้อเสนองานวิจัย  เอี่ยมยี่สุ่น /
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ      3. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ สถาบัน          3.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2. ผลกาพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการ ผศ. ภูริ 
และความต้องการของสังคม จํานวน 5 เรื่อง ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ ดําเนินการวิจัยที่ตอบสนอง วงศ์วิเชียร
และชุมชน ในการแข่งขัน และแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เกณฑ์การประเมินผล
         3.2 ผลการพิจารณาข้อเสนองานสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย    ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 9 เรื่อง ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประเด็น งานนวัตกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

 ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการ

         3.3 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ ของสังคมและชุมชน ร้อยละ 100

พิจารณาทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 6 เรื่อง ที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์
สถาบันฯประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

2. จัดหาแหล่งทุนภายนอก 18. จํานวนแหล่งทุนภายนอก 3       1         แหล่งทุน      1. กําหนดแผนการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 33.33 ปรับปรุง รองอธิการบดี
ให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่ ในการสนับสนุนทุนงานวิจัย      2. ดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมีการดําเนินการดังนี้      บุคลากรผู้จัดทําข้อเสนอการวิจัย       ติดตามผลความก้าวหน้า เร่งด่วน ผศ.ประวีนา

งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม           2.1 ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ได้รับทุนของสถาบันฯ ยังขาดความรูก้ารหาแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุน  เอี่ยมยี่สุ่น /
เพื่อจัดทําข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุน ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอก ผู้ช่วยอธิการบดี
          2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าว ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ การให้ทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ผศ. ภูริ 
เช่น สกสว. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งานนวัตกรรม ที่แหล่งทุนภายนอก รอบ 12 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา วงศ์วิเชียร
     3. ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุนการทํากิจกรรม กําหนด ในการดําเนินงานตามแผน

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ แนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณนั้นๆ

การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 2 ทุน ได้แก่      สถาบันฯ จัดอบรมการเขียน เกณฑ์การประเมินผล
          3.1 นายโดม  คล้ายสังข์ เรื่อง “สร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัยชุดสัญลักษณ์ ข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้ผู้เสนอทุน   1. กําหนดแผนการจัดหาแหล่งทุนเพื่อ

สุพรรณจากวัสดุท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี” จํานวน 300,000 บาท ปรับข้อเสนอการวิจัยให้เป็น สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงาน

          3.2 นายปภณ กมลวุฒิพงศ์ เรื่อง “ประติมากรรมสร้างสรรค์จากลวดลายเบญจรงค์ ไปตามกรอบวิจัยและ สร้างสรรค์  

เพื่อชุมชนไผ่แขก สุพรรณบุรี” จํานวน 300,000 บาท หลักเกณฑ์ของแหล่งทุนนั้น   2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผน
ที่กําหนด 
  3. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า  
2 แหล่งทุน
  4. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า  
3 แหล่งทุน
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  5. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอกจํานวนไม่น้อยกว่า 
4 แหล่งทุน

3. การสร้างงานวิจัย 19. ร้อยละของงานวิจัย 100   100     ร้อยละ      1. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม   งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม      2. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผศ.ประวีนา
การต่อยอดผลงาน ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันหรือความต้องการของสังคม และชุมชน พิจารณาข้อเสนองานวิจัย  เอี่ยมยี่สุ่น /

ยุทธศาสตร์สถาบันฯ      3. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผู้ช่วยอธิการบดี
หรือความต้องการของสังคม          3.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2. ผลกาพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการ ผศ. ภูริ 
และชุมชน จํานวน 23 เรื่อง ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถ ดําเนินการวิจัยที่ตอบสนอง วงศ์วิเชียร

ในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เกณฑ์การประเมินผล
         3.2 ผลการพิจารณาข้อเสนองานสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย      ร้อยละของงานวิจัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 39 เรื่อง ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์สถาบันฯ ประเด็น งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

นานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่า ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความ

ทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ต้องการของสังคมและชุมชน

         3.3 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการ ปี 2563 ร้อยละ 100 ที่กําหนด

พิจารณาทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน 12 เรื่อง ไว้ในแผน

20. ร้อยละของงานวิจัย 40     30.50 ร้อยละ       1. กําหนดแผนการติดตามผลการนํางานวิจัยงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่นําไป หมายเหตุ การติดตาม 76.25 พอใช้ รองอธิการบดี
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์  - จากการรายงานผลการดําเนินงาน 1. ติดตามผลการนํางานวิจัย ผศ.ประวีนา
ที่นําไปบูรณาการกับการเรียน       2. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดผู้ที่ได้รับทุนรายงานการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ วิจัยของผู้ที่ได้รับทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม  เอี่ยมยี่สุ่น /
การสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ ไปใช้ประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปใช้ประโยชน์ โดยให้สถานศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี

      3. ติดตามผลการนํางานวิจัยงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่นําไปบูรณาการกับการเรียน ในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย จัดทํารายงานเอกสารอ้างอิงหรือ ผศ. ภูริ 
การสอนหรือนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 18 เรื่อง จากผู้ได้รับทุนวิจัย ทุนสร้างสรรค์ และนวัตกรรมแห่งชาติ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนํางานวิจัย วงศ์วิเชียร
และทุนการเรียนการสอนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 59 เรื่อง http://nriis.nrct.go.th/ งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมไป
คิดเป็นร้อยละ 30.50 ใช้ประโยชน์ เช่น มคอ. 3  

สื่อการเรียนการสอน ภาพถ่าย 
หรือสื่อวีดีทัศน์
2. สรุปผลการดําเนินการตามแบบการ
ดําเนินที่คณะกรรมการกําหนด 
เกณฑ์การประเมินผล
   ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
งานนวัตกรรมที่นําไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือนําไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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4. เผยแพร่ผลงานวิจัย 21. ร้อยละงานวิจัย 90     100     ร้อยละ      ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ผลงานสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม หรือได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 20 เรื่อง ได้แก่ ติดตามการตีพิมพ์บทความสืบเนื่อง ผศ.ประวีนา
ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 1. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมวงจรการจัดการความรู้ SECI Model เพื่อพัฒนากระบวนการ จากการไปนําเสนอผลงานวิจัย  เอี่ยมยี่สุ่น /
และนานาชาติ เผยแพร่ หรือได้รับรางวัล   เรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต และงานสร้างสรรค์จากผู้วิจัย ผู้ช่วยอธิการบดี

หรือได้รับการยกย่อง   พัฒนศิลป์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง สังกัดคณะศิลปศึกษา ภายหลังจากไปนําเสนอผลงานนั้นๆ ผศ. ภูริ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ   2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยด้วยวิธีการจุดชุดสีสันและลวดลาย เกณฑ์การประเมินผล วงศ์วิเชียร

  จากเครื่องแต่งกายโนรา ของนางโสภิต เดชนะ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสืบสานเอกลักษณ์จากชุมชนไทยทรงดํา เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาการ

  ของนายธนา  น้ําค้าง  และนางสาวนุชนาฏ  อ้นรักดี สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. การสร้างสรรค์สื่อทางศิลปะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

  ของนางกาญจนา ชลสุวัฒน์ สังกัดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. ความสนุกสนานจากสื่อสังคมออนไลน์สู่ยูทูป ของนางสาวศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร และได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ 

สังกัดวิทยาลัยช่างศิลป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6. การบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  ในยุคไทยแลนด์ 4.1 ของ นางสาวสิริสกุล เกิดมี สังกัดสํานักงานอธิการบดี
7. ฟ้อนสวยดอก ของ นายธงชัย  จีนชาติ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
8. เทวพระกาฬ ของนายอนัส  มาลาวงษ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
9. ยามโพน ของนายรังสรรค์  ไวยพันธ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
10. ระบําศรีสวายะ ของว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรดา  ยิ้มแย้ม และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
11. เสน่ห์ผ้าสายใยอาเซียน ของนางขวัญฟ้า  ภู่แพ่งสุทธิ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป
12. เส้นสายลายไหม ของนายกิตติยา  ทาธิสา และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
13. ร่มฉัตร ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์ และคณะ สังกัดคณะศิลปศึกษา
14. ผืนไท ของรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคํา และคณะ 
สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์
15. ลายถมเมืองนคร ของนายเฉลิมพล จันทรโชติ และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
16. ระบําวาลมยุรา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ  แวงวรรณ และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
17. ฟ้อนดอกสะแบงแยงอีสาน ของนายศุภรากร พานิชกิจ และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
18. สะไนเกี้ยวสาว ของดร. วาสนา  ร่มโพธิ์ และคณะ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
19. ร่ายหลงหงส์ลอดลาย ของว่าที่ร้อยตรี วีรกร  ศุขศาสตร์ และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
20. กรีฑากาสร ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ภูมิภักดิ์ และคณะ 
สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 85.37 ดี
การบริการวิชาการ 22. จํานวนชุมชนหรือองค์กร 131   277     ชุมชน/       สถาบันฯ และสถานศึกษาจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ องค์กร ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ให้แก่ชุมชน/องค์กร พร้อมสรุป      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา
ในสถานศึกษา ชุมชน และความสามารถ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนชุมชนหรือองค์กร ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ดําเนินงานต่อสถาบันฯ  เอี่ยมยี่สุ่น
และสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม  ด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งรายงานผลการจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 2 ครั้ง ดังนี้

และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบมีรายได้ ไม่มีรายได้ให้แก่ชุมชน/องค์กร      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก

จํานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2563   

จํานวน 277 ชุมชน/องค์กร  ดังนี้        (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 

1. สํานักงานอธิการบดี (กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย) 2562 – 31 มีนาคม 2563

     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 164  คน      2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก

     - จํานวนชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา เดือนตุลาคม 2563   

และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 

2. คณะศิลปศึกษา 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  650 คน เกณฑ์การประเมินผล
     - จํานวน 15 ชุมชน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้าน      สถานศึกษาจัดบริการวิชาการ

หนองไทรโรงเรียนสิริรัตนาธร  และโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง นักเรียนระดับชั้น ให้แก่ชุมชน/องค์กร เพื่อพัฒนา

มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  ความรู้และความสามารถ

จํานวน  10  โรงเรียนและนักศึกษาของคณะศิลปศึกษา นักศึกษาของสถาบันการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบมีรายได้

ภายนอกที่เรียนในสาขาวิชาดนตรีนาฏศิลป์ และไม่มีรายได้ สถานศึกษาละ 7 

3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชุมชน/องค์กร และสถาบันฯ 

     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 5 ชุมชน/องค์กร 

     - จํานวน 1 ชุมชน คือ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์
4. คณะศิลปวิจิตร 
     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 7,520 คน
     - จํานวน 34 ชุมชน ประกอบด้วยผู้พิการทางสายตา วิทยาลัยศิลปศึกษา
แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักเรียนทุนวิทยาลัยศิลปศึกษา 
สปป.ลาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านจันทึง ชาวบ้านแม่แมะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่เด็กและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมกิจกรรม   เด็กและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โรงเรียนวัดท่าพูด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ประชนทั่วไปที่เข้าชมงาน “กินหนม ชมงานศิลป์”  เทศบาลตําบลศาลายา
ประชาชนทั่วไปในงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

5. วิทยาลัยนาฏศิลป
     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  200 คน
     - จํานวน 1 ชุมชน ประกอบด้วย  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
     - จํานวนผุ้เข้าร่วมโครงการ  80 คน
     - จํานวน 1 ชุมชน ประกอบด้วย สถานพินิจคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  1,353 คน
    - จํานวน 19 ชุมชน ประกอบด้วย โรงเรียนในชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 
โรงเรียนวัดท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก โรงเรียนวัดคลองวังทอง 
โรงเรียนวัดคลองกระจง โรงเรียนบ้านสนามบิน โรงเรียนกวางตง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
โรงเรียนวัดบ้านขวาง (น้อมประนุกูล) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดตาก โรงเรียนจําจังหวัดสุโขทัยสถานพินิจถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนวัดใหม่ไทยบํารุง  
โรงเรียนบ้านสนามบินวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
(ดํารงประชาสรรค์) โรงเรียนอุดมดรุณี  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย โรงเรียนวัดมุจลินทราราม
8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี      
    - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  2,220 คน
    - จํานวน 11 ชุมชน ประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประชาชน
จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลทั่วไป 
9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  1,000 คน
     - จํานวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย  อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี   อําเภออู่ทอง
อําเภอสองพี่น้อง  อําเภอเดิมบางนางบวช   อําเภอดอนเจดีย์   อําเภอด่านช้าง  
อําเภอสามชุก อําเภอหนองหญ้าไซ  อําเภอศรีประจันต์   และอําเภอบางปลาม้า
10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
     - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  130 คน
     - จํานวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย  ประชาชนในชุมชนวัดวันจันทนาราม  และนักเรียน 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ชุมชนบางสระเก้า
11. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
      - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  4,120 คน
      - จํานวน 8 ชุมชน ประกอบด้วย เทศบาล โรงเรียนในเขตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
      - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  1,890 คน 
      - จํานวน 31 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดหนองหว้า เทศบาลตําบลเมืองใหม่
โคกกรวด วัดหนองหว้า วัดบ้านใหม่บ้านดอนเทศบาลอําเภอปักธงชัย โรงเรียนชินวงศ์
อุปถัมภ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สํานักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนโนนจาน
(เนตรขันธ์ราษฏร์บํารุง) โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โรงเรียนพระมะขามสามัคคี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านคลอง
ประทุน โรงเรียนสามัคคีรถไฟ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านหนองรังกา โรงเรียนโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) โรงเรียนโคกเพชร
สระมโนรา โรงเรียนหนองเป็ดน้ํา(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  โรงเรียนปักธงชัยนฤมิต  โรงเรียนบ้านโนนตาล
โรงเรียนตําบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) และโรงเรียนโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  
13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
      - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  329 คน
      - จํานวน 10 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดริมน้ําเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   โรงเรียนวัดดอนตรอ
โรงเรียนบ้านไทรงาม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐
โรงเรียนวัดจังหูน และโรงเรียนวัดทางพูน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
จ.นครศรีธรรมราช
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
      - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  3,400 คน
      - จํานวน 24 ชุมชน ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย บ้านไร่ตะวันหวาน บริเวณหาน
พังในสํานักงานเทศบาลตําบลดอนประดู่ เทศบาลตําบลป่าบอน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยอ่าวนาง ปปช. กรมป่าไม้จังหวัดพัทลุง  การกีฬาจังหวัดพัทลุง 
วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ/วิทยาลัยช่างศิลป ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย
สํานักงานจังหวัดพัทลุง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  บริษัทคอม อาร์ต โปรดักชั่น จํากัด
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 
กลุ่มชุมชนข้าวสังข์หยดพัทลุง  กลุ่มอาชีวภาคใต้  และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพัทลุง
15. วิทยาลัยช่างศิลป
       - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 238 คน
       - จํานวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้ 
จังหวัดสมุทรสงคราม   คนในชุมชน “หัวตะเข้”   ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป 
ครู นักเรียน โรงเรียน พรตพิทยพยัต  ครู นักเรียน โรงเรียนอัลกุรรอ์วิทยา
ครู นักเรียน โรงเรียน เชิดเจิมศิลป์ และครู นักเรียน โรงเรียน เตรียมอุดมพัฒนา
การสุวรรณภูมิเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในอําเภออัมพวา
16. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
       - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  749 คน
       - จํานวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย  โรงเรียนไทยคริสเตียน เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร พระนารายณ์ราชนิเวศ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ประชาชนทั่วไป
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสุพรรณบุรี  นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
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17. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 61 ชุมชน
       - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  3,570 คน
       - จํานวน 92 ชุมชน ประกอบด้วย ครูโรงเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมตอนปลาย
เขตพื้นที่ภาคใต้จํานวน 60 แห่ง  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
ครูและนักเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สูงอายุในชุมชนที่สังกัดเทศบาล
ตําบลพรหมโลก 8 ชุมชน  ครูโรงเรียนในเขต 14 จังหวัดภาคใต้จํานวน 15 โรงเรียน 
18. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
         - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน
         - จํานวน 2 ชุมชน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อและโรงเรียนวัดสีบัวทอง

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี 23. จํานวนครั้งของ 270   122     ครั้ง       สถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาใน สังกัด ให้มีการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 44.81 ปรับปรุง รองอธิการบดี
การบริการวิชาการ การบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมเด็กไทย เล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น และได้มีการจัดบริการวิชาการ      เนื่องจากสถานการณ์      สถานศึกษารายงานผลการ เร่งด่วน ผศ.ประวีนา
ในสถานศึกษาชุมชน ในสถานศึกษา ชุมชน ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ เช่น โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น Covid – 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อ ดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
และสังคม และสังคม อบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผู้พิการ ด้อยโอกาสรับเชิญเป็นวิทยากร ประเมิน อันตราย รัฐบาลจึงประกาศ      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก 

และกรรมการตัดสินผลงาน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต เดือนเมษายน 2563  
กับต่างประเทศ และสรุปผล รายงานผล การบริการวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
และนานาชาติจํานวนชุมชนที่ได้รับการพัมนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัมนธรรม ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยการ 2562 – 31 มีนาคม 2563)
จํานวน 122 ชุมชน/องค์กร  ดังนี้  ห้ามเข้าไปในพื้นที่หรือสถาน      2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก 
    - ระดับท้องถิ่น จํานวน 107 ครั้ง ที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อ เดือนตุลาคม 2563  
    - ระดับชาติ จํานวน  10 ครั้ง ของเชื้อโรคและสั่งปิดผับ (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
    - ระดับนานาชาติ จํานวน 5 ครั้ง สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ – 30 กันยายน 2563)
ระดับท้องถิ่น  จํานวน  107 ครั้ง  ดังนี้ และสถานที่มีการแสดงหรือ เกณฑ์การประเมินผล
1. สํานักงานอธิการบดี จํานวน 2 ครั้ง การละเล่นสาธารณะ ส่งผล      สถานศึกษาจัดบริการวิชาการ
    1.1 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้แต่ละจังหวัดมีมาตรการป้องกัน ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ 
กิจกรรมที่ ๒ การบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนบ้านเอื้ออาทร ที่แตกต่างกัน จึงทําให้สถานศึกษา และมีรายได้ ทั้งในประเทศ
    1.2 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่สามารถจัดบริการวิชาการ และต่างประเทศ สถานศึกษาละ 
(โรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 15 ครั้ง 
2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จํานวน 2 ครั้ง แนวทางการแก้ไข
    2.1 โครงการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ณ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรี     สถาบันฯ กําหนดนโยบาย
และนาฏศิลป์ ให้สถานศึกษาจัดบริการ
    2.2 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย วิชาการทางสื่อ Online
3. คณะศิลปวิจิตร  จํานวน 12 ครั้ง
    3.1 กิจกรรมปั้นหน้าอาสาสมัคร (ศิลปะสัมผัสได้)   กิจกรรมกับคนพิการทางสายตา
 โจทย์ปั้นหน้าอาสาสมัคร (ศิลปะสัมผัสได้)
    3.2 โครงการ ภาพพิมพ์อาสาสัมมนาเชิงปฎิบัติการภาพพิมพ์พื้นฐาน ครั้งที่ ๒   
    3.3 กิจกรรมประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร
    3.4 ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจําปี ๒๕๖๓  กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
จับฉลากแจกของขวัญเก็บขยะ และแจกของขวัญ
    3.5 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ
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    3.6 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ๒๕๖๓
    3.7 Valentine Portrait of Love วาดภาพให้คนที่คุณรัก
    3.8 สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
    3.9 กิจกรรม Artกลางแปลง ครั้งที่ ๘ & เปิดบ้านศิลปวิจิตร
    3.10 โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลทั่วไป สีน้ํา ประจําปี ๒๕๖๓ 
จัดโดย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    3.11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นําจิตอาสา ของคณะศิลปวิจิตร 
 ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓
    3.12 วิทยากรสาธิตสอน "การปั้นลายไทยพื้นถิ่น" จังหวัดชัยนาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน อาจารย์คณะศิลปวิจิตรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรสาธิตสอน "การปั้นลายไทยพื้นถิ่น" แก่ประชาชนทั่วไปในงานมหกรรม
วัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท 
4. วิทยาลัยนาฏศิลป  จํานวน ๓ ครั้ง
   4.1 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษาชุมชน และสังคม
   4.2 โครงการสังคีตศาลายา
   4.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  จํานวน 4 ครั้ง
    5.1 โครงการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
    ๕.2 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิลปะการแสดงโขน”                
    ๕.3 คุณครูสอนกิจกรรมฝึกทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ๕.4 วิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “ทักษะการแสดงกลองสะบัดชัยและการแสดงฉาบล่อ” 
ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
6. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จํานวน 5 ครั้ง
    6.1 โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการรายวิชาทักษะ
อังกะลุง
    6.2 โครงการค่ายศิลปะ
    6.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นนาฏศิลป์ดนตรี สําหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
    6.4 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนล่ะ ๑ ชิ้น
    6.5 โครงการค่ายศิลปะ
7. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  6 ครั้ง
   7.1 ดนตรีวิถีพุทธ
   7.2 บริการชุมชนฝึกรําบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
   7.3 แนะแนว
   7.4 ค่ายศิลปนาฏศิลป์ ดนตรี สําหรับเยาวชน
   7.5 โครงการหนึ่งคนหนึ่งเครื่องดนตรี     
   7.6 โครงการแนะแนวเชิงรุก
8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  จํานวน ๓ ครั้ง
   8.1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี 
จัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี
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   8.2 โครงการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์
   8.3 กิจกรรม : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
9. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  จํานวน 34 ครั้ง
   9.1 กิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
(ดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการจํานวน 19 ครั้ง 19 โรงเรียน)
   9.2 มุทิตาจิต เกษียณ เกษมสุข แด่ครูในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ
   9.3 โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
   9.4 วิทยากรด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
   9.5 วิทยากรอบรมนาฏศิลป์ไทย
   9.6 วิทยากรอบรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน
   9.7 วิทยากรด้านดนตรีสากล
   9.8 วิทยากรด้านดนตรีคีตศิลป์ไทย
   9.9 คณะกรรมการตัดสินวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง
   9.10 วิทยากรพิธีไหว้ครู ครอบครู 
   9.11 บทอาศิรวาท ถวายพระพรฯ พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
   9.12 ประพันธ์บทอาเศียรวาท ถวายพระพรฯ พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
   9.13 ประพันธ์บทอาเศียรวาท ถวายพระพรฯ
   9.14 บทอาศิรวาท ถวายพระพรฯ ร.10
   9.15 ประพันธ์บทอาเศียรวาท ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   9.16 บทอาศิรวาท ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี
10. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จํานวน 4 ครั้ง
   10.1 โครงการ แนะแนวเชิงรุก
   10.2 โครงการรักษ์ดนตรีไทย (เด็กไทยเล่นดนตรีไทย ๑ชิ้น)
   10.3 โครงการอบรมการเป่าปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน
   10.4 โครงการบริการวิชาการด้านดนตรีไทยให้กับเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครศรีธรรมราช
11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จํานวน 3 ครั้ง
   11.1 กิจกรรมเติมเต็มทักษะวิชาชีพด้านดนตรีสากล
   11.2 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาเชิงรุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   11.3 กิจกรรมเติมเต็มทักษะวิชาชีพด้านดนตรีสากล
12. วิทยาลัยช่างศิลป จํานวน 4 ครั้ง
   12.1 ส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับชุมชน “ตลาดเก่าหัวตะเข้ 
ชุมชนศิลปะ”
   12.2 โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิปปหมู่  (สาขาช่างศิลป์ไทย)
   12.3 โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน 
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ”
   12.4 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์ลาย
รดน้ําเพื่อการสร้างงานอาชีพ
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13. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี   จํานวน 5 ครั้ง
   13.1 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “อุทยานมังกรสวรรค์ ร่วมสร้างสรรค์พลังศิลป์”
   13.2 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓
   13.3 โครงการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
   13.4 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
   13.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นําจิตอาสา “ทําดี ดูดี”
14. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน  10 ครั้ง
   14.1 โครงการค่ายศิลปะเด็ก
   14.2 โครงการศิลปะร่วมสมัยเทิดไท้ราชวงศ์จักรี
   14.3 โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์
   14.4 โครงการนิทรรศนาการวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
   14.5 สอนศิลปะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลพรหมโลก  
   14.6 โครงการค่ายศิลปะ Art Camp 2020

   14.7 โครงการ บริการวิชาการสู่สังคม 
   14.8 โครงการ “สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ถิ่นนคร”     
   14.9 นําผลงานสร้างสรรค์ครูอาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ไปเผยแพร่ จําหน่าย 
สาธิต ในงาน “ยลเมืองศิลป์ กินของหรอย จังหวัดกระบี่” ณ ลานปูดํา จ.กระบี่
   14.10 นิทรรศการมหกรรม”สร้างสรรค์ สร้างศิลป์ ถิ่นนคร” ประจําปี 2563
สาธิต และจัดนิทรรศการ     
15. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จํานวน 2 ครั้ง
    15.1 ส่งเสริมเด็กจันท์พันธุ์ดนตรีไทย 1 คน 1 ชิ้น รุ่นที่ 2
    15.2 โครงการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเมืองใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

16. วิทยาลัยช่างศิลป จํานวน 3 ครั้ง
   16.1 โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิปปหมู่  (สาขาช่างศิลป์ไทย)
   16.2 โครงการส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน 
“ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ”
   16.3 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเผยแพร่สร้างสรรค์ลาย
รดน้ําเพื่อการสร้างงานอาชีพ
17. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จํานวน 2 ครั้ง
      17.1 โครงการพัฒนาทักษาด้านเครื่องสาย คีตศิลป์ไทย เพื่อบริการวิชาการสังคม
      17.2 ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
18. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จํานวน 1 ครั้ง
      18.1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น
๑๙. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จํานวน 2 ครั้ง
      1๙.1 โครงการบริการทางวิชาการด้านดนตรีไทย
      13.2 โครงการค่ายนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อพัฒนาเยาวชน
ระดับชาติ  จํานวน  10  ครั้ง  ดังนี้
1. คณะศิลปศึกษา จํานวน 2 ครั้ง
   1.1 โครงการค่ายสอนดนตรีนาฏศิลป์ และกิจกรรมสืบสานนาฏยศิลป์
ณ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์
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2. วิทยาลัยนาฏศิลป  จํานวน 6 ครั้ง
   2.1 การแสดงงานปฐมอัญเชิญเกศาธาตุ
   2.2 วันคริสต์มาสต์
   2.3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
   2.4 แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
   2.5 การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
   2.6 งานพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน 
3. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  จํานวน ๑ ครั้ง
   3.1 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสําหรับ ชาวต่างชาติ
4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  จํานวน  ๑ ครั้ง
   4.1 บริการชุมชนฝึกรําบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ระดับนานาชาติ  จํานวน  5  ครั้ง
1. คณะศิลปวิจิตร  จํานวน 2 ครั้ง 
   1.1. โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา ฝึกอบรมนิเทศการสอนฯ สปป.ลาว
   1.2. กิจกรรมนิทรรศการด้านศิลปไทย ณ สปป.ลาว ในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
2. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  จํานวน  1  ครั้ง
   2.1 โครงการบริการวิชาการด้าน  นาฏดุริยางคศิลป์ กิจกรรม : อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ
วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ASEAN Music & Dance Connectivity 2020)

3. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  จํานวน  2  ครั้ง
   3.1 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม กิจกรรมการ
แสดงนาฏศิลป์ไทยในงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ประจําปี 2562
   3.2 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2563 
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงาน Sea Festival 2019

2. การให้บริการหลักสูตร 24. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น 30     29       หลักสูตร    สถานศึกษา ในสังกัดสถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 96.66 ดีมาก รองอธิการบดี
ระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  และทัศนศิลป์ จํานวน 29 หลักสูตร ดังนี้    เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  จํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย รัฐบาล ดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
และทัศนศิลป์ ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย      - ชื่อหลักสูตร โครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ครูนาฏศิลป์เครือข่าย ครั้งที่ จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก 

ระยะเวลาในการจัดอบรม 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ เดือนเมษายน 2563  
    - ชื่อหลักสูตร โครงการบริการทางวิชาการด้านดนตรีไทย จัดอบรมระหว่างวันที่ 17-18 26 มีนาคม 2563 โดยการห้ามเข้า (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
สิงหาคม.  2563 ไปในพื้นที่หรือสถานที่มีความเสี่ยง 2562 – 31 มีนาคม 2563)
    - ชื่อหลักสูตร โครงการค่ายนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อพัฒนาเยาวชน ต่อการติดต่อของเชื้อโรคและสั่งปิดผับ      2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก 
จัดอบรมระหว่างวันที่ 23 กันายายน 2563 สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ เดือนตุลาคม 2563  

2. วิทยาลัยช่างศิลป จํานวน 1 หลักสูตร และสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่น(ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
    - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทย)สาธารณะ ส่งผลให้ บางวิทยาลัย – 30 กันยายน 2563)

    - ชื่อกลักสูตร โครงการฝึกอบรมสืบทอดศิลปวัฒนธรรม งานช่างสิปปหมู่ (สาขาช่างศิลป์ไทยไม่สามารถดําเนินการจัดอบรม เกณฑ์การประเมินผล
จัดอบรมระหว่าง กรกฎาคม 2562 - กุมภาพันธ์  2563 หลักสูตรระยะสั้นสําหรับกลุ่มเป้าหมาย     สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตร

3. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 6 หลักสูตร ดังกล่าวได้ ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 

   - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์  ให้บริการ

 (หลักสูตรเครื่องเคลือบดินเผา) ระยะเวลาในการอบรม ๒ พ.ย. – ๘ ธ.ค.๒๕๖๓ แก่ผู้สนใจ อย่างน้อยสถานศึกษาละ   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

   - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แนวทางการแก้ไข
(หลักสูตรการเขียนภาพเปลือย) ระยะเวลาในการอบรม ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓     สถาบันฯ กําหนดนโยบาย
    - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาจัดอบรมฯ 
สาขา จิตรกรรม สีน้ํามัน ทางสื่อ Online
    - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓
สาขา จิตรกรรม สีน้ํา
    - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓
สาขา ลายรดน้ํา
    - ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะหลักสูตรระยะสั้น ประจําปี ๒๕๖๓
สาขา เครื่องเคลือบดินเผา

4. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 7 หลักสูตร
  - ชื่อหลักสูตร การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ระยะเวลาในการอบรม 2-4 ธันวาคม 2562
  - ชื่อหลักสูตร จิตรกรรมสีชอล์กน้ํามัน ระยะเวลาในการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563
  - ชื่อหลักสูตร ภาพพิมพ์ ระยะเวลาในการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563
  - ชื่อหลักสูตร เครื่องเคลือบดินเผา ระยะเวลาในการอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563
  - ชื่อหลักสูตร วาดภาพคนเหมือน ระยะเวลาในการอบรม 6-7 มีนาคม 2563
  - ชื่อหลักสูตร สาขาจิตรกรรมสีน้ําหุ่นนิ่ง จัดอบรมระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม. ๒๕๖๓
  - ชื่อหลักสูตร สาขาวาดเส้น จัดอบรมระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม. ๒๕๖๓
5. วิทยาลัยนาฏศิลจันทบุรี จัดอบรมจํานวน 1 หลักสูตร
   - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม และ 3-7 กรกฏาคม 2563
6. วิทยาลัยนาฏเชียงใหม่ จัดอบรมจํานวน 1 หลักสูตร
    - ชื่อหลักสูตรดนตรีและการแสดงพื้นบ้านล้านนา มีทั้งหมด 3 เล่ม
ประเภทกลองล้านนา  ประเภทการแสดงพื้นบ้านล้านนา ประเภทดนตรีพื้นบ้านล้านนา
จัดอบรมระหว่างวันที่ 18 - 27 กันยายน 2563
7. คณะศิลปวิจิตร จัดอบรม 1 หลักสูตร
    - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมศิลปะสําหรับบุคคลทั่วไป สีน้ํา ประจําปี ๒๕๖๓ 
จัดอบรมระหว่าง 11 - 12 กรกฎาคม 2563   วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดอบรมจํานวน 3 หลักสูตร
   - ชื่อหลักสูตร โครงการรักษ์ดนตรีไทย (เด็กไทยเล่นดนตรีไทย ๑ชิ้น) จัดอบรมระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
   - ชื่อหลักสูตร โครงการค่ายศิลปะ (เพลงระบําเบ็ดเตล็ด) จัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 
กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
   - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมการเป่าปี่ใต้ขั้นพื้นฐาน จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 กันยายน -
4 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
9. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จัดอบรมจํานวน 3 หลักสูตร
    - ชื่อหลักสูตร รําโทนโคราช จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 
    - ชื่อหลักสูตร กลองยาวเทิดเถิง จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

    - ชื่อหลักสูตร ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยดนตรีไทย จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 - 29 
สิงหาคม  2563
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดอบรมจํานวน 2 หลักสูตร
    - ชื่อหลักสูตร โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนล่ะ ๑ ชิ้น  จัดอบรมระหว่าง
วันที่ 15 16 22 23 และ 29 สิงหาคม 2563
    - ชื่อหลักสูตร โครงการค่ายศิลปะ จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดอบรมจํานวน 1 หลักสูตร
     - ชื่อหลักสูตร โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์  จัดอบรมระหว่างวันที่
4-5 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

25. ร้อยละความพึงพอใจ 80     89.37 ร้อยละ     สถานศึกษา จํานวน  11  แห่ง จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ของหลักสูตรระยะสั้น  ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ และได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฯ สรุปดังนี้      เนื่องจากสถานการณ์      สถานศึกษารายงานผลการ ผศ.ประวีนา

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 1. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.17 Covid - 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อ ดําเนินงานต่อสถาบันฯ 2 ครั้ง ดังนี้  เอี่ยมยี่สุ่น
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ 2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.28 อันตราย รัฐบาล จึงประกาศ      1. ครั้งที่ 1 ภายในสัปดาห์แรก 

และทัศนศิลป์ที่ให้บริการ 3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต เดือนเมษายน 2563  

แก่กลุ่มเป้าหมาย 4. คณะศิลปวิจิตร มีความพึงพอใจร้อยละ 97 ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 
5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.5 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 2562 – 31 มีนาคม 2563)
6. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.40 โดยการห้ามเข้าไปในพื้นที่หรือ      2. ครั้งที่ 2 ภายในสัปดาห์แรก 
7. วิทยาลัยช่างศิลป มีความพึงพอใจ ร้อยละ  88.61 สถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อ เดือนตุลาคม 2563  
8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91 ของเชื้อโรคและสั่ง ปิดผับ (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 เมษายน
9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.74 สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ – 30 กันยายน 2563)
10 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.73 และสถานที่มีการแสดงหรือ เกณฑ์การประเมินผล
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.7 การละเล่นสาธารณะ ส่งผลให้      ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตร

บางวิทยาลัยไม่สามารถดําเนินการ ระยะสั้นที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

จัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 100 ดีมาก
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 26. ระดับความสําเร็จของการ 5       5         ระดับ การประเมินผลการดําเนินงานกําหนดเป็นระดับขั้นความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงาน มีผลการดําเนินงาน   สถานการณ์การแพร่ระบาด      1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน ผศ.พหลยุทธ 
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ ดังนี้ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม กนิษฐบุตร
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ระดับ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กําหนดนโยบายการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ๒๐๑๙ (COVID-19) กรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม และประเทศชาติด้วย สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน      1.1 กํากับ ติดตามการรายงานผล

ทุนทางศิลปวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรม ของปี 2563 โดยเน้นการนําผลงานทุนทางศิลปวัฒนธรรม/การแสดงทาง ทุกภาคส่วน ทําให้มีการงด การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

ศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่และสร้างรายได้หรือมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  (ไตรมาส ละ 1 ครั้ง) 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 74
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ระดับ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      1.2 สถานศึกษาทุกแห่ง รายงาน

เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานมีการกําหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานต่อสถาบันฯ

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  (1 ครั้ง/ปีงบประมาณ) 

(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๕ ตัวชี้วัด ขับเคลื่อน      2. สถาบันฯ รวบรวม สรุป 

ด้วยโครงการ จํานวน ๗ โครงการ โดยจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทุนทางศิลปวัฒนธรรม ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

สู่สังคมทั้งในเวทีระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งแบบให้เปล่าและแบบที่ก่อให้เกิดรายได้ เสนอผู้บริหาร 
ระดับ 3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานทุนทางศิลปวัฒนธรรม เกณฑ์การประเมินผล

โดยส่วนใหญ่เป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณี/ งานเทศกาลต่าง ๆ/      1. มีการกําหนดนโยบาย
งานการท่องเที่ยว ในระดับจังหวัด การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

ระดับ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติที่สําคัญ ได้แก่ ประเทศชาติด้วยทุนทาง

- งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร ศิลปวัฒนธรรม

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช       2. สถาบันฯ มีแผนงาน

๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่า
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น

- การแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการ และประเทศชาติด้วยทุนทาง
เพื่อเป็นเกียรติแก่นายหลี่ เค่อเฉียง (H.E. Mr. Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ ศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนจีน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในวันที่ ๕      3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ ทําเนียบรัฐบาล มีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน

 - เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมงานสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล ทุนทางศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมในเวที

เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระดับท้องถิ่น

- ร่วมจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      4. มีกิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (งานอุทยาน ร. ๒) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ทุนทางศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมในเวที
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ระดับระดับชาติ
จ.สมุทรสงคราม      5. มีกิจกรรมการดําเนินงาน

- งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดิน ที่นําผลงานทุนทางศิลปวัฒนธรรมไป

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ ๑7 - 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จ.ลพบุรี เผยแพร่ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับ

 - การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
มหานคร 2563 (Bangkok ASEAN Film Festival 2020) อาเซียน ในวันที่ 3 และ 6 (สถานศึกษาละ 4 กิจกรรม)
กันยายน 2563 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 - การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “โขงบ่กั้น โควิดบ่ใกล้ 70 ปี 
ไทย – ลาว ฮักแพง แบ่งปัน และมั่นคง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงละครแห่งชาติ

 - ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบ OCAC Contemporary Design : 
Ceramic Tiles Wall Art ในงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 Bangkok 
Design Week 2020” ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณกําแพงวัดแค ถนนเจริญกรุง

กรุงเทพมหานคร
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 - เผยแพร่ผลงานทางทัศนศิลป์ในโครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น 
นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับคณะศิลปะและ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 
2563 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ระดับ 5 สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการนําทุนทางศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ไปเผยแพร่ต่อยอดให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า
สถานศึกษาละ ๔ กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างรายได้ทางตรง คือ 
การให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ และทางอ้อม
โดยการบริการทางวิชาการ สร้างความรู้ให้กับชุมชน
นําองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม 27. ระดับความสําเร็จ 5       5         ระดับ การประเมินผลการดําเนินงานกําหนดเป็นระดับขั้นความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ทั้งในระดับท้องถิ่น ของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงาน มีผลการดําเนินงาน   สถานการณ์การแพร่ระบาด       1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน ผศ.พหลยุทธ 
และระดับชาติ   ศิลปวัฒนธรรมในโอกาส ดังนี้ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ความก้าวหน้าการดําเนินงานทํานุบํารุง กนิษฐบุตร

วันสําคัญ ของชาติ ศาสนา ระดับ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กําหนดแผนงานการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง ๒๐๑๙ (COVID-19) ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนการ

และพระมหากษัตริย์     ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยสนับสนุน ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณให้กับสถานศึกษาภายใต้โครงการการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกภาคส่วน ทําให้มีการงด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

และพระบรมวงศานุวงศ์ สําหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ พระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมการทํานุ
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 6 พระองค์ โดยได้ทําหนังสือแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม บํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ

เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) 
ระดับ 2 สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด เป็นกิจกรรมที่แสดงถึง ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้

ความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสืบสาน       1.1 การรายงานผลการเผยแพร่

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตามโครงการฯ 
ระดับ 3 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 

ในวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในระดับท้องถิ่น โดยมีผลการดําเนินงานการ ประจําทุกเดือน ซึ่งต้องได้ผลความ

จัดกิจกรรมฯ ที่สําคัญ ดังนี้ สําเร็จโครงการฯ (ระดับ 5) 

- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา ได้แก่ งานสมโภชจุลกฐิน งานทําบุญทอดกฐิน      1.2 กํากับ ติดตาม สรุปผลการ

สามัคคี งานสวดมนต์ข้ามปี งานเทศกาลมาฆบูชา และงานประเพณีท้องถิ่น ประเมินโครงการฯ 4. (ไตรมาสละ 

- กิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พิธีบําเพ็ญกุศลเพื่อถวาย 1 ครั้ง) 

พระราชกุศล และจัดนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อถวายความรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ       2. สถาบันฯ รวบรวม สรุป 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมการประกวดวาดภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จ ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอผู้บริหาร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ 4 สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสําคัญของชาติ       1. มีการกําหนดแผนงาน 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในระดับชาติ ได้แก่ กิจกรรมและโครงการของการ
- วิทยาลัยนาฏศิลป  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมฯ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน

คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร่วมจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน       2. มีการดําเนินการให้บรรลุตาม

งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ

พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒       3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
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 - การแสดงและการบรรเลงเฉลิมพระเกียรติ งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องใน ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ เผยแพร่สู่สังคม ในเวทีระดับท้องถิ่น
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล       4. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัด

- คณะศิลปศึกษา ร่วมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในโอกาสวันสําคัญของชาติ ศาสนา

- จัดกิจกรรมนิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ และพระมหากษัตริย์เผยแพร่สู่สังคม

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานแผ่นดิน ในเวทีระดับชาติ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี      5. การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญ
ระดับ 5 ผลการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสําคัญของชาติ ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จากการทําแบบประเมินโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละ สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม
สถานศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมสามารถส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมมีความตระหนัก  
ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในความสําคัญของวันสําคัญและศิลปวัฒนธรรมในระดับ และเห็นคุณค่าในความสําคัญ
มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 ของวันสําคัญ และศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย

2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม 28. ระดับความสําเร็จ 5       5         ระดับ การประเมินผลการดําเนินงานกําหนดเป็นระดับขั้นความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของการสร้างเสริมคุณค่า เป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงาน มีผลการดําเนินงาน       1.  กําหนดให้สถานศึกษา ผศ.พหลยุทธ 
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ ทางสังคมและมูลค่า ดังนี้ ทุกแห่งนําเสนอรายงานความ กนิษฐบุตร
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม   ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ระดับ 1 มีแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก้าวหน้าการดําเนินงานสร้างสรรค์

ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับท้องถิ่นประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการต่อยอดทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 4 ครั้ง เพื่อเตรียมเผยแพร่

และระดับชาติ โดยการพัฒนาการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เป็นในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สู่สาธารณะ ในเวที ระดับชาติ 

เพื่อสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ ภายใต้ชื่องานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งขับเคลื่อนโดยโครงการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ฯ ประจําปีงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
พ.ศ. 2563 โดยทําการจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดําเนินการ บัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดกิจกรรมการผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กําหนด

ในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยโดยใช้เทคนิคการแสดงที่เป็นมาตรฐานสากล ไว้ให้ดําเนินงาน ดังนี้
ระดับ 2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ที่ผ่านกระบวนการ      1.1 การนําเสนอหัวข้อผลงาน

ประเมินจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดดังนี้  (ครั้งที่ 1)
 - นําเสนอหัวข้อผลงาน ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2563       1.2 การนําเสนอผลงาน 50 % 
 - นําเสนอผลงาน 50% ในวันที่ 19 และ 22 พฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 2) 
 - นําเสนอผลงาน 80% ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563      1.3 การนําเสนอผลงาน 80 % 

ระดับ 3 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ครั้งที่ 3) 
ไปปรับปรุง และผลิตผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 18 ผลงาน ดังนี้      1.4 การนําเสนอผลงาน 100 % 

1. ชุดการแสดง จะลอนรามัญ (วิทยาลัยนาฏศิลป) (ครั้งที่ 4) 
2. ชุดการแสดง สัตนารีศรีชาติพันธุ์ (วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่)      2. สถาบันฯ กํากับติดตามให้
3. ชุดการแสดง สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ (วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) สถานศึกษาทุกแห่งนําส่งผลงาน
4. ชุดการแสดง ระบําร่ายเริงเชิงกระบี่ (วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง) สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
5. ชุดการแสดง ร่องรอยลว (วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
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6. ชุดการแสดง โถโลโปตี (วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี)      3. สถานศึกษาที่รับผิดชอบเป็น
7. ชุดการแสดง ร้อยฝ้ายลายทอ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน
8. ชุดการแสดง ศิลป์ปัฐพินดินด่านเกวียน (วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา) มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
9. ชุดการแสดง ล่องลําปาว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
10. ชุดการแสดง นิรมิตรกรรมวนัมรุงเทพพาหนะ (วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด) บัณฑิตพัฒนศิลป์ นําส่งรูปเล่ม
11. ชุดการแสดง จือเราะปีตอ (วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง) การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
12. ชุดการแสดง ระบําสราญราษฎร์สักการะ (วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช) เกณฑ์การประเมินผล
13. ชุดการแสดง สยามภารตะ (คณะศิลปนาฏดุริยางค์)      1. มีแผนงานด้านการสร้างเสริม
14. ชุดการแสดง อักขราคม (คณะศิลปศึกษา) คุณค่าทางสังคมและมูลค่า
15. ผลงานชุด มิติ เวลา คุณค่า อารยธรรม (คณะศิลปวิจิตร) ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
16. ผลงานชุด ร่มเงาช่างศิลป (วิทยาลัยช่างศิลป) ประเทศชาติด้วยทุน
17. ผลงานชุด สุ่มสักปลากับวิถีชีวิต (วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี) ทางศิลปวัฒนธรรม
18. ผลงานชุด ห้วงแห่งความผูกพัน (วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช)      2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

ระดับ 4 มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ล่องลําปาว ในงานการแสดงดนตรีและ นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน "โขงบ่กั้น โควิดบ่ใกล้ 70 ปี ไทย-ลาว ฮักแพง แบ่งปัน และมั่นคง" ที่ผ่านกระบวนการประเมินจาก
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 28 กันยายน 2563      3. ผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 
ณ โรงละครแห่งชาติ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ระดับ 5 ชุดผลงานสร้างสรรค์ทุกชุดจะมีการเผยแพร่ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 ผลงาน 

ที่สถาบันฯ ดําเนินการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ภายใต้โครงการนิรรศการทางวิชาการและ (ผลงาน 1 ชุด/1 สถานศึกษา)

การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการนําทุนทาง      4. ชุดผลงานสร้างสรรค์มีการ

ศิลปวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้ให้กับชุมชน เผยแพร่สู่สังคม ในระดับท้องถิ่น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดงานมหกรรม หรือระดับชาติ

ศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”      5. ชุดผลงานสร้างสรรค์ทุกชุด

ภายใต้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจําปี 2563 ระหว่างวันที่ ผลงานมีการเผยแพร่และก่อให้เกิด

17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รายได้ หรือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

ประกอบด้วยกิจกรรม การนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์ นิทรรศการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระดับท้องถิ่น

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับนานาชาติ  นิทรรศการเฉลิม หรือระดับชาติ

พระเกียรติ “พระบารมีสองกษัตรา สืบสานสร้างสรรค์นานา อารยประเทศ” มหกรรม
การแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์สี่ภาค จากสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ และการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองสี่ภาค

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนําสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 96.98 ดีมาก
การพัฒนาองค์กรให้เป็น 29. ร้อยละของความสําเร็จ 90     93.74  ร้อยละ       1 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564 ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี

สถาบันชั้นหนึ่งของชาติ ของการพัฒนาองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาด      ใช้รูปแบบการติดตาม ใน 4 มิติ ผศ.อํานวย 

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ตามแผนพัฒนาองค์กร        2. มอบหมายรองอธิการบดีผู้กํากับดูแลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบด้วย นวลอนงค์ 

คีตศิลป์ ช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ๒๐๑๙ (COVID-19) มิติที่ 1 ติดตามการใช้จ่าย

และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิต       3. จัดทําคู่มือแสดงวิธีการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผลตาม ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน งบประมาณ (งบประมาณ) เพื่อให้

คุณภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบนําไปเป็น ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา รับทราบถึงการใช้ทรัพยากรในการ

การศึกษาของชาติ แนวทางปฏิบัติเดียวกัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรต้นทุน

และนําสถาบันสู่นานาชาติ       4. วางระบบแผนการติดตามประเมินผล บางตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย ที่ใช้ดําเนินการ ความคุ้มค่า 

บนฐานการบริหารจัดการ       5. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ความเหมาะสม

ตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2560-2564 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน มิติที่ 2 ติดตามการดําเนินงานตาม
เพื่อรายงานต่อสภาสถาบัน แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลา) 
      โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลประเมินการ ติดตามความก้าวหน้า
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564 ของการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 93.54 มิติที่ 3 ติดตามปัญหา อุปสรรค 

และผลสะท้อนกลับจากการ
ดําเนินการ ประโยชน์ที่ได้
มิติที่ 4 ติดตามผลสําเร็จ
การดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละแผน
หรือแต่ละกลยุทธ์
เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินร้อยละของ
ความสําเร็จของการพัฒนาองค์กร
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ. 2560 - 2564
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กําหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 นําผลการประเมิน
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐาน
การวัดเป็นค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 3 นําผลการประเมินจาก
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละความสําเร็จตามจํานวนตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน
การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

1. พัฒนาประสิทธิภาพ 30. ร้อยละความสําเร็จ 85     71.99  ร้อยละ      แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 84.69 ดี รองอธิการบดี
การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรมี 3 ด้าน       ผู้มีคุณสมบัติที่สามารถ      ๑. ติดตามการดําเนินการ นายจิรพจน์

ตามแผนพัฒนาบุคลากร       1. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม หลังจาก จึงบรรเจิดศักดิ์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั่วโมงฝึกอบรมตามเกณฑ์ โดยกําหนดให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้รับการฝึกอบรม เลื่อนวิทยฐานะ และเลื่อนระดับ การฝึกอบรม โดยการติดตามผลการ

ไม่น้อยกว่าคนละ 1 หลักสูตร ของบุคลากรทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเมินของบุคลากรที่เข้าร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ไม่สามารถดําเนินการจัดส่ง การอบรมในแต่ละหลักสูตรสําหรับ

      ๒. ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาประเมินผลจากจํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ ผลงานได้เนื่องจากการพัฒนา โครงการที่ตัดโอนให้หน่วยงาน

ระดับปริญญาโท -ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 15 คน ความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา ในสังกัด ติดตามการดําเนินการ

      3. ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนวิทยฐานะ และการเลื่อนระดับ ผลงานให้กับผู้มีคุณสมบัติ และสรุปผลการดําเนินงาน

ให้สูงขึ้นประเมินผลตามจํานวนบุคลากร ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ยังเข้มข้นไม่เพียงพอทําให้ผู้มี และนํามาสรุปในภาพรวม

แยกตามประเภทของบุคลากรทั้งหมด ตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 คุณสมบัติขาดความรู้ ความเข้าใจ ของสถาบันฯ

      โดยมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้ และความมั่นใจในการจัดทํา      ๒. ติดตามผลการส่งเสริม

      1. ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะประเมินผลจากการพัฒนาบุคลากรให้มีจํานวน ผลงาน ให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับ

ชั่วโมงฝึกอบรมตามเกณฑ์โดยกําหนดให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้รับการฝึกอบรม แนวทางแก้ไข ที่สูงขึ้นโดยการติดตามการรายงาน

ไม่น้อยกว่าคนละ 1 หลักสูตร ของบุคลากรทั้งหมด ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ ๑. สถาบันฯ ต้องสร้างแรงจูงใจ ผลการศึกษา การเบิกจ่าย

มีดังต่อไปนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ทุนการศึกษา การจบการศึกษา

            1.1 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการสําหรับผู้บริหาร โดยต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ ของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ที่จะได้รับต่อตนเองและสังคม และติดตามการชดใช้ทุนการศึกษา 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. สถาบันฯ ต้องทบทนหลักสูตร สําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จการศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการ การพัฒนาอย่างเข้ม โดยอาศัย ทั้งในระดับปริญญาโท 

สํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกอง จํานวนรวมทั้งสิ้น 35 คน ช่วงเวลาดําเนินการ วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็น และระดับปริญญาเอก 

ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 การอบรมที่ต้องลงมือทําผลงาน      3. ติดตามผลการประเมินของ

            1.2 โครงการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพย์สินและการเงินการคลัง ของตนเองไปพร้อมกัน บุคลากรที่ส่งผลงานเข้ารับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ๓. สถาบันฯ ต้องมีการติดตามและ การประเมินให้มีตําแหน่ง

ผู้บริหารรองคณบดี รองผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าสํานักงาน เจ้าหน้าที่การเงิน ประเมินผลการทําผลงาน ทางวิชาการที่สูงขึ้นและสรุปผล

หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในคณะ/วิทยาลัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิดโดยการสร้างวัฒนธรรม จํานวนผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

ด้านพัสดุในคณะ/วิทยาลัย เจ้าหน้าที่การเงินสํานักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่พัสดุ ระบบพี่เลี้ยง  (Creating ที่สูงขึ้น

สํานักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวนรวมทั้งสิ้น 67 คน Mentoring Culture) ที่อาจจะ เกณฑ์การประเมินผล
ช่วงเวลาดําเนินการ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 กําหนดให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย      1. ด้านการพัฒนาความรู้

            1.3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทําคุณประโยชน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และทักษะ ประเมินผลจากการพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ที่รับราชการ บุคลากรให้มีจํานวนชั่วโมงฝึกอบรม

มาจนเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และเจ้าหน้าที่ดําเนินการ ตามเกณฑ์โดยกําหนดให้บุคลากร

จํานวนรวมทั้งสิ้น 10 ราย ช่วงเวลาดําเนินการ 4-6 กันยายน 2563  ในสถาบันฯ ได้รับการฝึกอบรม

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโรงแรม Eco Cozy Beachfront Resort ไม่น้อยกว่าคนละ 1 หลักสูตร 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ของบุคลากรทั้งหมดตาม

            1.4 โครงการพัฒนานักบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1–2 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย      ๒. ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา

ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัย/รองคณบดีหรือปฏิบัติหน้าที่ ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร

รองผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือปฏิบัติหน้าที่รองคณบดี หัวหน้าสํานักงาน ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - 
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจําหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 78 คน ปริญญาเอก ตามที่กําหนดไว้ใน

            1.5 โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3

กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ  รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม  (สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร รองผู้อํานวยการวิทยาลัย และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ครูชํานาญการพิเศษครูชํานาญการ ครู และเจ้าหน้าที่ดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 98 คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของบุคลากร

            1.6 โครงการพัฒนาดุลยภาพบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรในสังกัด       ๓. ด้านการเข้าสู่ตําแหน่ง

สํานักงานอธิการบดี จํานวนรวมทั้งสิ้น 69 ราย ช่วงเวลาดําเนินการ 4 - 6 กันยายน ทางวิชาการและการเลื่อนตําแหน่ง

2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และโรงแรม Eco Cozy Beachfront Resort ทางวิชาการให้สูงขึ้น ประเมินผล

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตามจํานวนบุคลากรที่กําหนดไว้

            สรุปในภาพรวมจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 385 คน ในแผนพัฒนาบุคลากร แยกตาม

มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 357 คน คิดเป็นร้อยละ 92.72 ประเภทบุคลากรของบุคลากร

       ๒. ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาประเมินผลจากจํานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ ทั้งหมดตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก มีผู้ที่ต้องจบการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ดังนี้

จํานวนทั้งสิ้น 11 คน มีผู้จบการศึกษาจริง จํานวน 9 คน ระดับปริญญาโท 4 คน       ๓.๑ ตําแหน่งข้าราชการครู 
และระดับปริญญาเอก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88.81 ประเมินผลจากจํานวนผู้ที่มีคุณสมบัติ

        - รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 4 ราย มีดังต่อไปนี ครบถ้วนส่งผลงานเพื่อประเมิน

  1) นายธนาวุฒิ อ้นวงษ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น 

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย        ๓.๒ ตําแหน่งคณาจารย์ 

  2) นางสาวพาขวัญชลธรณ์ สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีศรีมหานมหาวิทยาลัย ประเมินผลจากจํานวนคณาจารย์

ศิลปากรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งผลงาน

  3) นายสุริยา เล้าประเสริฐ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินมีตําแหน่งทางวิชาการ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา        ๓.๓ ตําแหน่งบุคลากรทางการ

  4) นายอภิวิชญ์ เหล่าอัน สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาอื่น ประเมินผลจากจํานวนผู้ที่มี

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาไทย คุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจัดทํา

         - รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ราย มีดังต่อไปนี้ ผลงาน

  1) นางสาวสุวรรณี ชูเสน สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  
  2) นางอิสรีย์ ฉายแผ้ว สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป 
  3) นางสาวนันทวัน พนมเขต สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา  
  4) นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย  สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศ  
  5) นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        3. ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ประเมินผลตามจํานวนบุคลากร
ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร แยกตามประเภทของบุคลากรทั้งหมด ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล
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หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

              3.1 ตําแหน่งครู กําหนดเป้าหมายจากผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอน
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ จํานวน 138 คน มีผู้ส่งผลงานระดับชํานาญการ 
จํานวน 7 คน ระดับชํานาญการพิเศษ 16 คน และระดับเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
รวมผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 26 คน  และมีผู้ส่งผลงานผ่าน จํานวน 6 ราย
              3.2 ตําแหน่งอาจารย์ กําหนดกลุ่มเป้าหมายจากผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) 
กําหนดกลุ้มเป้าหมายจากผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์) จํานวน 106 คน มีผู้ส่งผลงาน
ทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 36 คน และตําแหน่งรองศาสตราจารย์
จํานวน 5 คน รวมผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น จํานวน 41 คน 
และมีผู้ส่งผลงานผ่าน จํานวน 20 ราย
              3.3 ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) กําหนดเป้าหมายจากผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจัดทําผลงานได้ จํานวน 26 คน และมีผู้ส่งผลงาน
จํานวน 26 คน และมีผู้ส่งผลงานผ่านได้ จํานวน 5 ราย
        รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 270 คน โดยมีผู้จัดส่งผลงาน ทั้งสิ้น 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.45
        ดังนั้นสรุปได้ว่า การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ประจําปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 71.99

2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และ 31. ร้อยละความสําเร็จ 90     100     ร้อยละ       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดแผนการดําเนินงานปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนา ของการปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้      1. จัดทําแผนอาคาร สถานที่ ผศ.อํานวย 
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้ดําเนินการ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม นวลอนงค์ 
ให้เอื้อต่อการเรียน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้สําเร็จ และภูมิทัศน์ ประกอบด้วย

และการทํางานอย่างมี ตามแผนการดําเนินงาน ถึงขั้นตอนการก่อหนี้ผูกพัน โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 82 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น     1.1 ด้านการปรับปรุงสถานที่  

ความสุข ปลอดภัย ที่กําหนด 291,965,546 บาท ผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่     1.2 ด้านระบบสาธารณูปโภค 
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่ง     1.3 ด้านสภาพแวดล้อม
เรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ และภูมิทัศน์ 

    - ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ จํานวน 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100     1.4 ด้านการสร้างเวทีสังคีตศาลา

          1. อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา จํานวน 31 รายการ      2. คณะ วิทยาลัย ดําเนินการตาม

          2. ดําเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว จํานวน 51 รายการ กระบวนการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ ตามแผน
เกณฑ์การประเมินผล
      ผลการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ ที่ก่อหนี้ผูกพันและมีการ
ดําเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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32. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.00  3.43    ค่าเฉลี่ย      1. สถาบันฯ ได้กําหนดปฏิทินการดําเนินการและแนวทางการสํารวจความพึงพอใจ  - การติดตาม 85.75 ดี รองอธิการบดี
ต่อการใช้อาคารสถานที่ นักศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งให้หน่วยงานในสังกัด เพื่อวัดความ       ๑. สถาบันฯ กําหนดปฏิทิน นายจิรพจน์
และระบบ  สาธารณูปโภค พึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาสภาพแวดล้อม การดําเนินการและแนวทางการสํารวจ จึงบรรเจิดศักดิ์
พัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ที่เอื้อต่อการเรียนและการทํางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารฯ 

และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยผลการตอบแบบสอบถามเป็นดังนี้ ส่งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต

และการทํางานอย่างมี      2. มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นจํานวนทั้งสิ้น 1,002 คน ประกอบด้วย พัฒนศิลป์

ความสุข ปลอดภัย              - นักเรียนและนักศึกษา ในสังกัด จํานวน 717 คน       ๒. ติดตามแบบสํารวจ
             - ครู อาจารย์ และบุคลากร ในสังกัด จํานวน 285 คน ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่
     2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยกองกลาง ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน รวบรวมข้อมูล และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพ
สรุปผลการดําเนินงาน โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบ  แวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ

สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทํางาน และการทํางานอย่างมีความสุข 

อย่างมีความสุข ปลอดภัย คิดเป็น 3.43 (พึงพอใจมาก) ความสุข ปลอดภัย ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ปีละ ๑ ครั้ง
(ภายในเดือนพฤษภาคม)
      ๓. สรุปและรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ที่เอื้อต่อการเรียนและการทํางาน
อย่างมีความสุข ปลอดภัย 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(ภายในเดือนมิถุนายน)
เกณฑ์การประเมินผล
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 4.00 โดยกําหนดเกณฑ์
คะแนน (ค่าเฉลี่ย) ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
 = พึงพอใจมากที่สุด
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
 = พึงพอใจมาก  
    ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49
 = พึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49
 = พึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49
 = พึงพอใจน้อยที่สุด
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3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33. ร้อยละของการพัฒนา 90     100     ร้อยละ   การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนา IT พิจารณาจากจํานวน 5 โครงการ  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 19 กิจกรรม ได้ครบตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100      ติดตามการรายงานผลการ ผศ.อํานวย 
และจัดการข้อมูลองค์ความรู้ ตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี    โดยมีการดําเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้ ดําเนินงานความก้าวหน้า นวลอนงค์ 
เผยแพร่สู่ประชาชน และสารสนเทศ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุกสิ้นไตรมาส

  บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมินผล
  1. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จําเป็น      ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุง
ต่อการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ ระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนา
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ) เทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  
  2. ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุม และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 90  

  3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในอาคารหอสมุดสารสนเทศ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   จัดหาโปรแกรมป้องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
   จัดหาโปรแกรมระบบ Network Monitoring 
ด้านระบบสารสนเทศ
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
  2. บํารุงรักษาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
     - ระบบบริหารจัดการสื่อ สาระ องค์ความรู้
     - ระบบเวปไซต์สถาบันฯ
     - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศโครงสร้างใหม่ฯ)
     - ระบบห้องสมุดออนไลน์
     - ระบบจัดการเอกสารการประชุมผู้บริหาร
     - ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
     - ระบบเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันฯ
     - ระบบเว็ปไซต์ศูนย์รักษ์ศิลป์
     - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
     - ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารการศึกษา
   พัฒนาระบบบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
   หลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนการสอน วันที่ 20-21 ก.พ. 2563
(ดําเนินการเสร็จแล้ว)
   หลักสูตรการใช้งานระบบติดตามด้านสถิติ ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษา
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
วันที่ 2 ธ.ค. 2563 (ดําเนินการเสร็จแล้ว)
กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  จัดหาและติดตั้งระบบบันทึกการเรียนการสอน ในโครงการปรับปรุงระบบภาพ
และเสียงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (เพื่อนําร่องการติดตั้งสําหรับห้องเรียนทฤษฎี
ในทุกระดับการศึกษา)
นําผลการดําเนินงานมากําหนดแผนงบประมาณ ปีพ.ศ. 2564
  ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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34. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM 40     100     ร้อยละ      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการกําหนดประเด็นความรู้  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ที่ได้รับการเผยแพร่และ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตามพันธกิจของสถาบันฯ ทั้ง 5 ข้อ โดยเฉพาะในการ      1. ติดตามผลการดําเนินงานการ ผศ.ประวีนา
นําไปใช้ประโยชน์ จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานการจัดการความรู้ นําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยให้  เอี่ยมยี่สุ่น /

เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าแก่สังคม โดยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการ สถานศึกษาจัดทํารายงานเอกสาร ผู้ช่วยอธิการบดี
ความรู้เพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าวซึ่งเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการ อ้างอิงหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ ผศ. ภูริ 
จัดการความรู้ โดยได้ดําเนินการการจัดการความรู้ 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านการวิจัย ด้านการ การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ วงศ์วิเชียร
เรียนการสอน ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุน และการ เช่น มคอ. 3  สื่อการเรียนการสอน 

จัดการความรู้ของนักศึกษารวมถึงจัดสรรงบประมาณให้การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ภาพถ่าย หรือสื่อวีดีทัศน์ 

ด้านการเรียนการสอน ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุน      2. สรุปผลการดําเนินงาน 

และการจัดการความรู้ของนักศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาสถาบันฯ สู่การเรียนรู้ (KM) จํานวน ตามแผนการดําเนินงาน

ทั้งหมด 52 เรื่อง และมีการที่ได้นําองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ จนนําไปสู่การเป็น ที่คณะกรรมการกําหนด

“สถาบันฯ สู่การเรียนรู้ (KM)” ที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานภายนอกและภายในหน่วยงานสังกัด เกณฑ์การประเมินผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวนทั้งหมด 53 เรื่อง เช่น      การนําผลงานองค์ความรู้ (KM) 

      1. เรื่องกลองยาวสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ ไปใช้ประโยชน์และมีเอกสารอ้างอิง 

โดยการนําองค์ความรู้ที่จัดเก็บ มอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลงาน

จังหวัดสุโขทัย และนําครู อาจารย์ นักศึกษา ให้ความรู้ในด้าน เพลงปี่และท่ารํา ของกลองยาว องค์ความรู้ (KM) ในปีงบประมาณ

สุโขทัย คณะทองหลอมศรีวิไล ให้แก่ นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนําความรู้ไปใช้ในการบริการ ที่ผ่านมา

ชุมชนต่อไป
      2. เรื่องการสอนดนตรีไทยให้กับชุมชน มีการนําวิธีการสอน โน้ตเพลง และขั้นตอน
ในการฝึกที่ได้จากการจัดองค์ความรู้ ไปใช้ในการสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียน ระดับชั้น 
ป.1 – ป.6 ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตามนโยบาย เครื่องดนตรี 1 ชิ้น สําหรับนักเรียน
ที่จบชั้น ป.6ให้แก่โรงเรียนวัดโป่งแรด จังหวัดจันทบุรี
       3. เรื่องการจัดการงานศิลป์เพื่อธุรกิจชุมชน มีการนํางานศิลป์ ที่ได้จากการจัดการ
องค์ความรู้ไปเป็นแนวทางในการสร้างผงงานศิลป์ให้แก่ชุมชน บ้านตะปอนใหญ่ 
จังหวัดจันทบุรี เพื่อเสริมสร้างธุรกิจการท่องเที่ยว ให้แก่ชุมชน รวมถึงการฝึกงานศิลปะ
ให้แก่บุคคลในชุมชนบ้านตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี
       4. เรื่องเทคนิคการสร้างสรรค์ผ้าพระบฏนครศรีธรรมราชต่อยอดสู่การจัดการเรียน
การสอนมีการนําข้อมูลและแนวทางที่ได้จากการจัดการองค์ความรู้ เรื่องผ้าพระบฏ 
ในปีที่ผ่านมามากําหนดแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ ให้แก่ผู้เรียนรวมถึงการสร้างสรรค์
ผลงานให้แก่ชุมชนและสังคม ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. การประกันคุณภาพ 35. ระดับคุณภาพของผลการ 4       4         ระดับ 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2562  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
การศึกษาตามมาตรฐาน ประเมินคุณภาพการศึกษา 1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ติดตามผลการดําเนินงานทั้ง ผศ.ประวีนา
การศึกษาของชาติ ภายในสถาบันบัณฑิต       กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับการศึกษา รอบ 12 เดือน  เอี่ยมยี่สุ่น /

พัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 โดยการตัดโอนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้แก่หน่วยงานในสังกัด เกณฑ์การประเมินผล ผู้ช่วยอธิการบดี
ที่จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการ      วัดจากผลการประเมินคุณภาพ ผศ.อุษาภรณ์ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และดําเนินการติดตามผล การศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่าระดับ 4 บุญเรือง
การประเมิน โดยให้วิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่ง ส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภายในมายังกลุ่มประกันคุณภาพ โดยมีผลการประเมินดังนี้ ระดับ 5 = ระดับยอดเยี่ยม 
(1) วิทยาลัยนาฏศิลป มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับ 4 =  ระดับดีเลิศ 
(2) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับ 3 =  ระดับดี 
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(3) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับ 2 =  ระดับปานกลาง 
(4) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับ 1 =  ระดับกําลังพัฒนา
(5) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ระดับอาชีวศึกษา  
(6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับ 5 = 4.51 - 5.00 
(7) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
(8) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับ 4 =  3.51 - 4.50 
(9) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
(10) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับ 3 =  2.51 - 3.50 ระดับดี 
(11) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ระดับ 2 =  1.51 - 2.50 
(12) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ปานกลาง 
1.2 ระดับอาชีวศึกษา ระดับ 1 =  0.00 - 1.50 
  กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปีการศึกษา 2562 โดยการตัดโอนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้แก่หน่วยงานในสังกัด ระดับอุดมศึกษา 
ที่จัดการศึกษาระดับการอาชีวศึกษา เพื่อจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ระดับ 5 = 4.51 - 5.00 
อาชีวศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และดําเนินการติดตามผล การดําเนินงานระดับดีมาก 
การประเมิน โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ ระดับ 4 = 3.51 - 4.50 
(1) วิทยาลัยช่างศิลป มีผลคะแนนการประเมิน 4.83 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม การดําเนินงานระดับดี 
(2) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี มีผลคะแนนการประเมิน 4.85 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ระดับ 3 = 2.51 - 3.50 
(3) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช มีผลคะแนนการประเมิน 4.81 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม การดําเนินงานระดับพอใช้ 
1.3 ระดับอุดมศึกษา ระดับ 2 = 1.51 - 2.50 
  กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดําเนินการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 และ ระดับ 1 = 0.00 - 1.50 
ระดับคณะ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และนําผลการประเมินมาประชุมสังเคราะห์ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 3.84 คะแนน การดําเนินงานอยู่ในระดับดี
2. การดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 
 - 30 กันยายน 2563) มีการดําเนินการดังนี้
   กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้
       1. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
2562 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 โดยการตัดโอนค่าใช้จ่ายให้
หน่วยงานในสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดําเนินการจัดการประเมิน
       2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 โดยการตัดโอนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน
ในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อดําเนินการจัดการประเมิน
       3. โครงการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
       4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับอุมศึกษา
           4.1 กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดขึ้นใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 โดยการตัดโอนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานในสังกัด
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ที่จัดการศึกษาระดับอุมศึกษา เพื่อดําเนินการจัดการประเมิน 
           4.2 กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จัดขึ้นใน
วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
       5. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ 
(วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป) โดยการตัดโอนค่าใช้จ่ายให้คณะและวิทยาลัย เพื่อ
ดําเนินการจัดการประเมิน 
       6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจําปีการศึกษา 2562 
          6.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสุมดสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) 
          6.1 กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสุมดสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) 

5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 36. ร้อยละของบุคลากร 85     98.91  ร้อยละ      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
และความโปร่งใสในการ ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และความโปร่งใส  โดยดําเนินการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนด      1.  ติดตามการดําเนินงานให้ นายจิรพจน์
ดําเนินงาน การพัฒนาคุณธรรม ดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมติทางวัฒนธรรม นโยบายในการพัฒนา คุณธรรม เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน จึงบรรเจิดศักดิ์

จริยธรรมและความโปร่งใส  ประจําปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายป้องกัน จริยธรรม และความโปร่งใส ที่กําหนด โดยให้หน่วยงานในสังกัดฯ 

และปราบปรามการทุจริต ดังต่อไปนี้ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสถาบัน รายงานผลการเนินงาน หลังจากที่ได้

      1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป บัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการ ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

นครศรีธรรมราช ดําเนินการ วันที่ 9 มกราคม 2563 จํานวนเข้าร่วม 28 คน ขับเคลื่อนโครงการ แต่เนื่องจาก       2. ติดตามผลการประเมินของ
      2. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่ตัดโอน
ปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดําเนินการ วันที่ 24 มกราคม 2563 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า ให้หน่วยงานในสังกัด
จํานวนผู้เข้าร่วม 73 คน (Covid 19) ส่งผลให้การ      3. นําผลการประเมินมาปรับปรุง

      3. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดการเข้าใจและนําไปใช้ในการ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดําเนินการ วันที่ 21 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 67 คน และความโปร่งใส ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่

      4. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ไม่สามารถดําเนินการตามแผน      4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กําหนดได้ ในภาพรวมของสถาบัน

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดําเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 75 คน เกณฑ์การประเมินผล
      5. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม      จํานวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดําเนินการ วันที่ 9 มกราคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 95 คน จากประมาณการผู้เข้าร่วมในแต่ละ

      6. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม โครงการ และได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คณะศิลปศึกษา ดําเนินการ วันที่ 9 มีนาคม 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 65 คน และความโปร่งใส 

      7. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดําเนินการ วันที่  23 - 24 มกราคม 2563 
จํานวนผู้เข้าร่วม 74 คน
      8. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดําเนินการ วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2563 
จํานวนผู้เข้าร่วม 69 คน
      9. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดําเนินการ วันที่  13 มีนาคม 2563 
จํานวนผู้เข้าร่วม 45 คน
      10. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดําเนินการ วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563 
จํานวนผู้เข้าร่วม 60 คน
      11. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดําเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2563 
จํานวนผู้เข้าร่วม 88 คน
      12. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดําเนินการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
จํานวนผู้เข้าร่วม 77 คน
      13. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดําเนินการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 45 คน
      14. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยนาฏศิลป ดําเนินการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 141 คน
      15. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คณะศิลปวิจิตร ดําเนินการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 36 คน
      16. โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม  
ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดําเนินการ ในเดือนกันยายน 2563 จํานวนผู้เข้าร่วม 60 คน
      โดยสามารถสรุปจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสที่กําหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,110 คน และมีผู้ที่เข้าร่วม
โครงการจริง 1,098 คน คิดเป็นร้อยละ 98.91
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37. ร้อยละของผู้บริหารและ 100   99.40  ร้อยละ       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายในการพัฒนาและให้ความสําคัญในการจัดทํา ปัญหา/อุปสรรค การติดตาม 99.40 ดีมาก รองอธิการบดี
บุคลากรทุกระดับที่รับรู้ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร โดยกําหนดให้บุคลากรในสังกัดสถาบัน      ในปีงบประมาณ 2563       ติดตามผลแบบประเมินการรับรู้ นายจิรพจน์
และร่วมรณรงค์ตาม บัณฑิตพัฒนศิลป์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรร่วมถึงได้ดําเนินการสํารวจการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขับเคลื่อน การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร จึงบรรเจิดศักดิ์
ค่านิยมองค์กรของ รับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังต่อไปนี้ ค่านิยมองค์กรของสถาบัน และบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       ๑) คณะศิลปศึกษามีการให้อาจารย์ และบุคลากรใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยให้ใส่เสื้อ เกณฑ์การประเมินผล
และในการอบรมหรือการประชุมมีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกครั้งและมีการใส่คําค่านิยม ค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ      ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

องค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม และมีการใส่คําค่านิยมองค์กร ที่รับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยม

     ๒) คณะศิลปวิจิตร มีการให้อาจารย์ และบุคลากรใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ ในหน้าหนังสือบันทึก และในการ องค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

และในการอบรมหรือการประชุมหรือมีการจัดกิจกรรม การใส่เสื้อค่านิยมองค์กรและมีการ อบรมหรือประชุมใส่เสื้อค่านิยม ร้อยละ 100

ใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม องค์กร ส่งผลให้บุคลากรของสถาบัน
     ๓) คณะศิลปนาฏดุริยางค์มีการให้อาจารย์ และบุคลากรใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ บัณฑิตพัฒนศิลป์ยังมีการรับรู้ค่านิยม
และในการอบรมหรือการประชุมมีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกครั้งและมีการใส่คําค่านิยม องค์กรไม่บรรลุตามเป้าหมาย
องค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม ที่กําหนด
     ๔) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ให้ข้าราชการครู บุคลากร พนักงานราชการ
ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร ทุกวันพุธ และในการจัดกิจกรรม ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร เช่น 
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ ๑๑ มกราคม 2563 และมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม
     ๕) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพฤหัสบดี และในวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๓ มีการจัดกิจกรรมวิ่งต้านโกงร่วมกับ
วิทยาลัยนาฏศิลป โดยนําค่านิยมองค์กรไปร่วมด้วยและในการอบรมหรือประชุมและมีการ
ใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
     6) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีการให้ครูและบุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธ
และในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการ
และเอกสารประชุม
     ๗) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร มีการใส่เสื้อค่านิยม
องค์กรทุกวันพุธและในการจัดกิจกรรมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการ
และเอกสารประชุม
     8) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีการให้ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม
     9) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีการให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจํา ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุม
และมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
     10) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี มีการให้ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม
     11) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ครู บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและ
ในตอนเช้าเข้าแถวท่องคําค่านิยมองค์กรก่อนเคารพธงชาติมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
ค่านิยมองค์กรหน้าโรงเรียนและในการประชุมหรืออบรมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กร
ในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
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      12) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มีการให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยม
องค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กร
ในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
      13) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีการให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กร
ในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
      1๔) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี มีการให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพฤหัสบดีองค์กรทุกวันพุธ
และในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการ
และเอกสารประชุม
       1๕) วิทยาลัยนาฏศิลป ครู บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและมีการใส่คํา
ค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
        1๖) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง มีการให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยม
องค์กรทุกวันพฤหัสบดีและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กร
ในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
        1๗) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีการให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อ
ค่านิยมองค์กรทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กร
ในหน้าหนังสือราชการและเอกสารประชุม
       1๘) วิทยาลัยช่างศิลป มีการให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพุธและในการอบรมหรือการประชุมและมีการใส่คําค่านิยมองค์กรในหน้าหนังสือ
ราชการและเอกสารประชุม
        19) สํานักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมให้บุคลากรรับรู้ถึงค่านิยมองค์กรของสถาบันฯ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น และมีการใส่เสื้อค่านิยมองค์กร
ทุกวันพุธ รวมบุคลาการในสังกัดสถาบันฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,328 คน
           ทั้งนี้สถาบัน ได้ดําเนินการสํารวจการรับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยมองค์กรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร จํานวน 871 คน 
พบว่าบุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยมองค์กรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 99.40 

6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลาง 38. จํานวนเครือข่ายความ 40     50       แห่ง เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  - การติดตาม 100 ดีมาก รองอธิการบดี
ความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ร่วมมือกับสถาบัน 1. เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ จํานวน 34 แห่ง      1. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม / ผศ.ประวีนา
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ บัณฑิตพัฒนศิลป์      1.1 การนําเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ระดับชาติในงานมหกรรมศิลป งานวิเทศน์สัมพันธ์จัดทํา  เอี่ยมยี่สุ่น (หลัก)
และทัศนศิลป์ในระดับชาติ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ วัฒนธรรมไทยประจําปี 2563“สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์สู่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ แบบฟอร์มการกํากับและติดตาม  ฝ่ายวิจัยและ
และนานาชาติ  มหาราช”วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี      2. หน่วยงานในสังกัดรายงาน นวัตกรรม/

จํานวน 6 แห่ง ได้แก่       2.1 แผนเครือข่ายความร่วมมือ งานวิเทศน์
       1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับสถาบันฯทั้งในระดับชาติ สัมพันธ์ (ร่วม)
       2) มหาวิทยาลัยนเรศวร และนานาชาติ 
       3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       2.2 ผลการดําเนินงานตาม
       4) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาที่กําหนดภาคเรียนละ 
       5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ครั้ง

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563

ผลการดําเนินงาน การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 90



หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

       6) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกณฑ์การประเมินผล
     1.2 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4       จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
และการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับสถาบันฯ ทั้งในระดับชาติและ

ครั้งที่ 3 สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 15 นานาชาติ ไม่น้อยกว่า  40 แห่ง

สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยเครือข่ายระดับชาติ 18 แห่ง 
ได้แก่
        1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
        2) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
        3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
        5) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
        6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        7) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        8) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
        9) มหาวิทยาลัยนเรศวร
       10) จังหวัดกาฬสินธุ์
       11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
       12) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
       13) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
       14) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
       15) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
       16) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
       17) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       18) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1.3 การประชุมวิชาการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง นาฏศิลป์โลก 
นาฏศิลป์ไทยก้าวไกล ยั่งยืน วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วยเครือข่ายระดับชาติ 10 แห่ง ได้แก่
        1) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
        2)  มหาวิทยาลัยพะเยา
        3) มหาวิทยาลัยนเรศวร
        4) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
        5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        8) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
        9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
       10) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 2563
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รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560-2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 91



หมายเหตุ/ปัญหา/ คะแนนการประเมิน การเทียบ ผู้รับผิดชอบ
แผน ผล หน่วยนับ อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  (ร้อยละ) เกณฑ์

2. เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ จํานวน 16  แห่ง 
    2.1 การบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับเครือข่ายระดับนานาชาติ 
จํานวน 10 แห่ง ได้แก่
         1) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Ayodhya Research Institute on 28 August 2018

         2) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and National University of Arts and Culture,Yangon,Ministry of 

Religious Affairs and  Cultuer,The Replublic of the Union of Myanmar.

         3) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Royal University of Fine Arts,Cambodia.

         4) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Institut Seni Indonesia (ISI) Denasar.

         5) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Malaysian Institute of Art.

         6) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

         7) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์กับกรมพละและศิลปศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนลาว

         8) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Haikou University of Economics,China.

         9) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Vietnam Academy of Dance.

       10) Memorandum Of Understanding Between Bunditpatanasilpa 

Institute and Department of Physical and Art Education,Ministry of 

 Education and Sports of the Lao People Democratic Republic.

   2.2 กําหนดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 3 สัมพันธภาพไร้พรมแดนผ่านศาสตร์ศิลป์ของมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 13 - 15 
สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยเครือข่ายระดับนานาชาติ 
จํานวน 6 แห่งได้แก่
       1) Prof Dr. SAM-ANG SAM Cambodian-American Heritage

       2) Prof. Dr. Terada, Yoshitaka National Institutes for the Humanities 

(NIHU) National Museum of Ethnology (NME) Center for Cultural Resource 

Studies,Japan
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3) Prof. Randy Raine-Reusch Red Chamber Cultural Society,Canada

4) Prof. Mei Han ,China

5) Asst. Prof. Dr. Jittapim Yamprai Music History and Ethnomusicology

at the School of Music, University of Northern Colorado United States

6) Prof. Dr. Gantsetseg Sanjmyatav Mandakh University,Ulaanbaatar,

Mongolia

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
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คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1. นายกมล  สุวุฒโฑ ท่ีปรึกษา 
2. นายสุขุม  บัวมาศ ท่ีปรึกษา 
3. ผศ.อํานวย  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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