ก

คำชี้แจง

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ” โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจึงได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2562 – 2564
ตามกระบวนการจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษา เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา นาผลการวิเคราะห์มากาหนดทิศทาง
และแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เสนอแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ครูบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ

ข

คำนำ
ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 กาหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยกาหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งบประมาณ
เป้ าหมาย และตัวชี้วัด จั ดให้ มีการประเมิน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ให้ มีการพัฒ นา องค์ความรู้ภ ายใน
องค์ กรอย่ างสม่ าเสมอและให้ ทุ ก ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ตามแผนที่ ก าหนด ซึ่ งสถานศึกษาเป็ นส่ ว นราชการตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 และตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่กาหนดว่า “ให้ส ถานศึกษาแต่ละแห่ งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาและระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทา
แผนพั ฒ นาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้”
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทาแผนพัฒ นาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 – 2564 (ประจาปีการศึกษา 2564) นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามเป้าประสงค์ที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันกาหนด
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทา คณะครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายที่อานวยความ
สะดวกในการจัดทา และร่วมดาเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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1.2 ข้อมูลด้ำนบุคลำกร

2
รำยกำร
ชำย

จำนวน (คน)
หญิง

รวม

1. ผ้บริหำร/ข้ำรำชกำรครู/อำจำรย์

31

34

65

-

1
1
23
6

4
23
7

1
5
46
13

3. ข้ำรำชกำรพลเรือน
5. พนักงำนรำชกำร

3

3
4

3
7

- ตาแหน่ง ครูผู้สอน
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่

2
1

2
2

4
3

4. ลูกจ้ำงประจำ
6. ลูกจ้ำงเหมำบริกำร

9

1
7

1
16

- ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทาความสะอาด
- ปฏิบัติหน้าที่ คนสวน
- ปฏิบัติหน้าที่ คนขับรถ
- ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
- ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ)

1
1
1
2
5
-

2
2
2
1

3
3
1
2
7
1

44

49

93

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ตาแหน่ง ครู
ตาแหน่ง อาจารย์

รวม

หมำยเหตุ

ข้อมูลงำนบุคลำกร ณ 16 มีนำคม 2563
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1.3 ข้อมูลด้ำนผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
117
73
66
256

รวม
117
73
66
256

1.4 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดกำรสอน
ประเภทสำขำวิชำ
นาฏศิลป์ไทย
ดนตรีไทย
คีตศิลป์ไทย
ดนตรีสากล
รวมทั้งสิ้น

ระดับปวช.
1
1
1
1
4

รวม (สำขำวิชำ)
1
1
1
1
4

1.5 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ประเภทอำคำร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารวิทยบริการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหลัง
2
2
1
1
6

1.6 ข้อมูลด้ำนงบประมำณ
แหล่งงบประมำณ
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
1.2 งบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
1.3 งบอุดหนุนจัดสรรรายหัว
รวมงบประมำณ

ระดับ ปวช
2,044,730
76,250
762,151
73,776,400
1,397,725
78,057,256
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ส่วนที่ 2
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็น ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำศิลปกรรมที่พึงประสงค์
การจัดการศึกษาศิลปกรรม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมให้มีความรู้มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรมแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีความรู้ตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนหรือทางานเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรม
ด้านที่ 2 ทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพศิลปกรรมแต่ละระดับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ด้านที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาศิลปกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำศิลปกรรม
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 หลักสูตรศิลปกรรม
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
สังคมและประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคมและประเทศ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 2 การจัดการเรียนการสอนศิลปกรรม
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิศิลปกรรมศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านที่ 3 บริหารจัดการ
สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 4 การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
โดยร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ด้านที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย โดยผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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มำตรฐำนที่ 4 อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ด้านที่ 1 ด้านอัตลักษณ์ผู้เรียน
สถานศึกษามีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ด้านที่ 2 ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษากาหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดด
เด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา เป็นผู้นาด้านงานศิลป์

ส่วนที่ 3
ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึ ง ความคาดหวั งของสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งการให้ บ รรลุ ผ ลตามเจตนารมณ์ ที่ มุ่ งคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช (ระดับอำชีวศึกษำ)
“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้”
3.2 พันธกิจ (Mision)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จ โดยในแต่
ละพันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์ (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้กาหนดพันธกิจเพื่อให้การดาเนินการซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะ
การ แสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
พั น ธกิจ ที่ 3 เป็ น ศู น ย์ ก ลางให้ ก ารบริก ารและเผยแพร่ด้ านนาฏศิ ล ป์ ดุ ริย างคศิล ป์ คี ต ศิ ล ป์ แ ละ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
พันธกิจที่ 5 จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ
ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
พันธิกจที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 ยุทธศำสตร์ (Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิ จั ย และการสร้ า งผลงานสร้ า งสรรค์ ต่ อ ยอดงานศิ ล ป์ บ นพื้ น ฐานเอกลั ก ษณ์
ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื บ สานศิล ปวัฒ นธรรมและสร้างเสริมคุณ ค่าทางสั งคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพั ฒ นาองค์ ก รให้ เป็ น สถาบั น จั ด การศึ ก ษาชั้ น น าด้ านนาฏศิ ล ป์ ดนตรี คี ต ศิ ล ป์
และศิล ปการแสดงท้องถิ่น ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.4 เป้ำประสงค์ (Goals) :
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผู้เรียนมีคุณภาพสร้างสรรค์งานศิลป์สู่สังคม
5. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3.5 อัตลักษณ์ (Identity)
ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับอาชีวศึกษา
“จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม”
3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เป็นผู้นางานศิลป์”

3.7 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศำสตร์
(Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

เป้ำประสงค์
(Goals)
1. ผู้สาเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ

กลยุทธ์
(Strategy)
1. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ
2. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษาที่ส่งเสริมในศตวรรษที่
21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

3. การส่งเสริมโอกาสและความสามารถ
ของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับอาชีวะศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์
4.0
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวะศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวะศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. จานวนเวทีการแข่งขันความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี
2. จานวนรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
(Strategic Issues)
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. เครือข่ายความร่วมมือ
การวิจัยและการสร้าง ในการจัดการศึกษา
ผลงานสร้างสรรค์ต่อ
ยอดงานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและความ
เป็นไทยและเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ

กลยุทธ์
(Strategy)
1. การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรม การต่อยอดผลงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการของสังคม
และชุมชน
2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นาไปบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือนาไปใช้ประโยชน์
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ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
(Strategic Issues)
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
การบริการวิชาการ
พึงประสงค์
ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
(Strategy)
(KPI)
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการใน 1. จานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม
2. การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

1. จานวนหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
2. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
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ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
(Strategic Issues)
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
4. ผู้เรียนมีคุณภาพ
การสืบสาน
สร้างสรรค์งานศิลป์สู่สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
และประเทศชาติด้วย
ทุนทางศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์
(Strategy)
1. สืบสานวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ระดับความสาเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้าง
เสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสาคัญของชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
1. ระดับความสาเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ทางศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
(Strategic Issues)
(Goals)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
5. ระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาองค์กรให้ องค์กรที่เป็นไปตามหลัก
เป็นสถาบันชั้นหนึ่ง
ธรรมาภิบาล
ของชาติ ด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และศิลปการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ บน
ฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
(Strategy)
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาองค์กร
2. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบ
1. ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตามแผนการ
ทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมี ดาเนินงานที่กาหนด
ความสุขปลอดภัย
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการ
เรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
1. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนา
สารสนเทศ และจัดการข้อมูลองค์ความรู้
เทคโนโลยี
เผยแพร่สู่ประชาชน
2. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์
4. การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 1. ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การศึกษาของชาติ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ในการดาเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
2. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์
ตามค่านิยมองค์กรของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้าน 1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้กับวิทยาลัยนาฏศิลป
ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
นครศรีธรรมราช
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3.8 กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนแม่บทในการกาหนดทิศทางและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงได้
กาหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมไว้ในแต่ละพันธกิจ เพื่อให้ การดาเนินการในแต่ละพันธกิจบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา และสามารถนาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 จัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์คีตศิลป์ และศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน
ภำคใต้ ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม
1.1 กลยุทธ์ 1. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
2. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาที่ส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
3. การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 เป้ำประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
1.3 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา
2) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเครื่องสายไทย
3) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
4) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พันธกิจที่ 2 สร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะกำร
แสดงพื้นบ้ำนภำคใต้ ที่เป็นองค์ควำมรู้สร้ำงคุณค่ำให้สังคม
2.1 กลยุทธ์
การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน
2.2 เป้ำประสงค์ เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2.3 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พั น ธกิ จ ที่ 3 เป็ น ศู น ย์ ก ลำงให้ ก ำรบริ ก ำรและเผยแพร่ ด้ ำ นนำฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย ำงคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์ และ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้
3.1 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
2. การให้ บ ริ ก ารหลั ก สู ต รระยะสั้ น ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ คี ต ศิ ล ป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
3.2 เป้ำประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการบริการวิชาการ

15

พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ สืบสำน สร้ำงสรรค์ เผยแพร่ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์คีตศิลป์และ
ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้
4.1 กลยุทธ์ 1. สืบสานวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
4.2 เป้ำประสงค์ ผู้เรียนมีคุณภาพสร้างสรรค์งานศิลป์สู่สังคม
4.3 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์
2) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 บริหำรจัดกำรองค์กรเชิงธรรมำภิบำล
5.1 กลยุทธ์ 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุขปลอดภัย
3. พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ และจัดการข้อมูลองค์ความรู้
เผยแพร่สู่ประชาชน
4. การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
6. พั ฒ นาการเป็ น ศูน ย์ กลางความร่ว มมื อด้ านนาฏศิ ล ป์ ดุริย างคศิล ป์ คีต ศิ ล ป์ แ ละ
ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5.2 เป้ำประสงค์ ระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 แผนงำนโครงกำร
1) โครงการพัฒนาบุคลากร
2) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
5) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าเรียน
7) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษา

3.9 รำยละเอียดกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
พันธกิจที่ 1 จัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์คีตศิลป์ และศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้ ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะ 1. การสร้างคุณภาพและ
ตรงตามความต้องการของ
มาตรฐานทางวิชาการ
สถานประกอบการ
2. การพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาที่ส่งเสริมใน
ศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
3. การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถของผู้เรียนใน
เวทีการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

1) โครงการวันวิชาการ “นาฏศิลปนครศรี
วิชาการ”
2) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพ
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

20,000

1

ฝ่ายวิชาการ

30,000

1

ฝ่ายวิชาการ

27,000

1

ฝ่ายกิจการ

16

พันธกิจที่ 2 สร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้ ที่เป็นองค์ควำมรู้สร้ำงคุ ณค่ำให้
สังคม
เป้ำประสงค์
เครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1. การสร้ า งงานวิ จั ย งาน 1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์
สร้ า งสรรค์ งานนวั ต กรรม ดนตรี และคีตศิลป์
การต่อยอดผลงาน

งบประมำณ

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

80,000

2

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

งบประมำณ

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

-

2

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 3 เป็นศูนย์กลำงให้กำรบริกำรและเผยแพร่ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การบริการวิชาการใน
สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม
2. การให้บริการหลักสูตร
ระยะสั้นด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้

โครงกำร/กิจกรรม
1) กิจกรรมบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
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พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ สืบสำน สร้ำงสรรค์ เผยแพร่ด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์คีตศิลป์และศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้เรียนมีคุณภาพสร้างสรรค์งาน 1. สืบสานวัฒนธรรมทั้งใน 1) โครงการอบรมการจัดการเรียนการ
ศิลป์สู่สังคม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สอนในรูปแบบ Active Learning/ STEM
2. สร้างเสริมคุณค่าทาง
Education
สังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมำณ

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

30,000

3

ฝ่ายวิชาการ

พันธกิจที่ 5 บริหำรจัดกำรองค์กรเชิงธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
ระบบบริหารจัดการองค์กรที่
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

มำตรฐำน

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียน
และการทางานอย่างมี

1) โครงการพัฒนาบุคลากร
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษา
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
5) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

50,000
5,000

4
4

ฝ่ายบริหาร

18

ความสุขปลอดภัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และจัดการข้อมูลองค์ความรู้
เผยแพร่สู่ประชาชน
4. การประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
5. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้

สถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าเรียน
6) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศของสถานศึกษา
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ภาคผนวก

คู่มือกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2564
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

วิธีกำรดำเนินงำน

1. การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 =
2. การด าเนิ น งานจริ งตามระบบและกลไกการ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ควบคุ ม การดู แ ล การให้ ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและ
ร้อยละ 75 ของปีการศึกษา 2561
แนะแนวแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ดังนี้
2.1 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การติ ด ตามนั ก เรี ย น
นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละภาคเรียน
ของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตามคู่ มื อ การวั ด และ
ประเมินผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.2 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การควบคุ ม ก ากั บ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส./F
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
ก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่
2.3 สถานศึ ก ษารายงานผลการเรี ย นของ
นัก เรีย น นั กศึ ก ษาที่ ป รับ แก้ ผ ลการเรีย นประจ าปี
การศึกษา
3. การประเมิ น ผลการควบคุ ม การดู แ ลการให้
ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษาทุกระดับ

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
1. การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการ
ให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
3. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามรายงานผลการเรียนของนักเรียน
นั กศึ กษาที่ มี ผลการเรี ยน ร/ มส./F ในแต่ ละภาคเรี ยนต่ อ
สถานศึกษาต้นสังกัด
4. สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการควบคุม กากับดูแลจานวน
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/มส/F ให้ลดลง
5. สถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
ที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละปีการศึกษาต่อสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 75
ของปีการศึกษา 2561

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
2. อัตราการมีงานทาหรือศึกษาต่อภายใน
12 เดือน
ค่าเป้าหมาย ปี 62 =
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100
3.ระดับอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
4.ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100
5.ระดับปริญญาโท ร้อยละ 100

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การติดตาม
1. รายงานผลการรวบรวมข้อมูลการมีงานทาหรือศึกษาต่อ
ของนั กเรียน นั กศึก ษา แต่ล ะระดั บ ในแต่ล ะสถานศึ กษา
ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว นกลางรวบรวม และด าเนิ น การ
ในขั้นตอนต่อไป
2. รายงานผลการวิเคราะห์ สรุปผล เกี่ยวกับการมีงานทา
หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา แต่ ล ะระดั บ โดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนกลาง

1. ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ให้ ส ถานศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล
การศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย น ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน (มัธยม อาชีวะ)
2. ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ให้ ส ถานศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล
การมีงานทาหรือศึกษาต่อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. จัดทาระบบฐานข้อมูลการมีงานทาหรือศึกษา
ต่อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. จัดทาระบบฐานข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน เกณฑ์การประเมินผล
ร้อยละการมีงานทาหรือศึกษาต่อ ของนักเรียน นักศึกษาที่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยม อาชีวะ)
5. สถานศึ ก ษา ส ารวจข้ อ มู ล การมี งานท าหรื อ จบการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละระดับของ
สถานศึกษาโดยให้นักเรียน นักศึกษา กรอกเอกสาร
แบบสารวจข้อมูล การศึกษาต่อ และบัณฑิตกรอก
เอกสารแบบสารวจข้อมูลการมีงานทาเข้าระบบขึ้น
ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ทั้ ง แบบเอกสารและในระบบ
ออนไลน์
6. สถานศึ ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการส ารวจเข้ า สู่
ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7. ฝ่ายทะเบียนรวบรวมผลการสารวจจากระบบ
ฐานข้อมูล ส่งต่อฝ่ายวัดผลและประเมินผลทาการ
วิเคราะห์ สรุปผล
8. ส่ งผลการวิ เคราะห์ สรุ ป ผลส่ งต่ อ หน่ ว ยงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
3. อัตราของการจบการศึกษาภายในเวลาที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 =
1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
3.ระดับอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
4.ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
5.ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่ต่ากว่าระดับ 4

วิธีกำรดำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องและทารายงานเสนอผู้บริหาร

1. สารวจจานวนผู้มีแนวโน้มจบการศึกษาภายใน
เวลาที่กาหนด
2. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของผู้ที่จบ
การศึกษาทุกระดับชั้นภายในเวลาที่กาหนด
2.1 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การติ ด ตามนั ก เรี ย น
นั ก ศึก ษาที่ มี ผ ลการเรีย น ร/ มส./F ในแต่ ละภาค
เรียนของทุกระดับการศึกษา ตามคู่มือการวัดและ
ประเมินผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2.2 สถานศึกษาดาเนินการควบคุม กากับ ติดตาม
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรี ย น ร/ มส./F
ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาของทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
ก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่
2.3 สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ปรับแก้ผลการเรียนประจาปีการศึกษา
3. รายงานผลผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น
ภายในเวลาที่กาหนด
1. จัดทาแผนพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกระดับหลักสูตร ให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กั บ การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย
แลนด์ 4.0
2. ดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ โดย
2.1 สถาบันดาเนินการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
1. หน่วยงานดาเนินการสารวจจานวนผู้เข้ารับการศึกษา
จนกระทั่งนักเรียน นักศึกษา สาเร็จการศึกษาภายในเวลา
ที่กาหนดตามหลักสูตร พร้อมสรุปผลส่งมายังสถาบันฯ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามรายงานผลการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส./F ในแต่ละภาคเรียนต่ อ
สถานศึกษาต้นสังกัด
3. สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการควบคุม กากับดูแลจานวน
นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน ร/ มส/ F ให้ลดลง
4. สถานศึ ก ษาในสั งกั ด รายงานผลการเรี ย นของนั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลการเรีย น ร/ มส./F ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
- รายงานระเบียนผลการเรียนทุกระดับการศึกษา
- เกณฑ์การประเมินผลเด็กจบหลักสูตร
การติดตาม
1. ติ ด ตามแผนพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทุกระดับหลักสูตร ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ของทุกหน่วยงานให้นาส่งภายในเดือน พ.ย.
2. ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(หลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ร่วม)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน
ตอบอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต (มื อ อาชี พ งานศิ ล ป์ ) โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5
ที่ ค าดว่ า ส าเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งเข้ า ร่ ว มและ
มีคุณ ลัก ษณะ บัณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ตามอัตลัก ษณ์
ของบั ณ ฑิ ต (มื อ อาชี พ งานศิ ล ป์ ) ของสถาบั น ฯ
ใน 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านวิชาการ แบ่งเป็น
1.1) มีความรู้ด้านงานศิลป์
1.2) มีความสามารถ ทักษะงานศิลป์
1.3) มีความรอบรู้งานศิลป์
2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ แบ่งเป็น
2.1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลป์
2.2) มีความสามารถในการประยุกต์งานศิลป์
2.3) มีการสร้างสรรค์งานศิลป์
3) ด้านการบริหารจัดการ แบ่งเป็น
3.1) มีความสามารถในการจัดการ
3.2) มีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.3) มีความสามารถในการประสานงาน
2.2 คณะและวิทยาลัยดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทั ก ษะและศั ก ยภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
- ปริญญาตรี ปีที่ 1 พัฒนาด้าน
1) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร สารสนเทศ และการ

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลภายในเดือนสุดท้ายของ
แต่ ล ะไตรมาส (ธ.ค. มี . ค. มิ .ย.) ยกเว้ น ไตรมาสที่ 4
ให้รายงานผลการดาเนินงานภายในเดือน ก.ค.
3. กาหนดรูปแบบการรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
4. สถาบันฯ วางรูปแบบการประเมินการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการโดยหน่วยงานจัดทาแบบประเมิน ตามกรอบเพื่ อ
วัดการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทุกๆ กิจกรรม
เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ
1. มีแผนการดาเนินงานและระบบกลไกชัดเจน
2. มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้
ในแผน
3. มีการประเมินการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกิจกรรมทั้งหมด
4. มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุง
และพั ฒ นาการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมนั้ น ๆ หรื อ
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
5. มี แนวปฏิบั ติที่ดี และได้รับการเผยแพร่แนวปฏิ บัติที่ ดี
สู่หน่วยงานอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน
รู้ เท่ าทั น สื่ อ (Communications, Information
and Media Literacy)
2) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computer and ICT Literacy)
3) ค วาม มี เม ต ต า กรุ ณ า มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม (Compassion)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
- ปริญญาตรี ปีที่ 2 พัฒนาด้าน
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving)
2. ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า ง
กระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding)
3. ทักษะด้านการร่วมมือ ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
(Collaboration Teamwork and Leadership)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3
- ปริญญาตรี ปีที่ 3 พัฒนาด้าน
1) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation)
2) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills)

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

กลยุทธ์
1. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
ตัวชี้วัด
1. จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตร
5. จานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง/พัฒนาตาม
2. ดาเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร โดยกาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของชาติ
กิจกรรมโครงการให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละหลักสูต ร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรตาม
ค่าเป้าหมาย ปี 2562 = จานวน 2 หลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละหลักสูตร
1. หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์
3. นาเสนอหลักสูตรฯต่อสภาวิชาการ สภาสถาบัน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
อาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
ตัวชี้วัด
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/
1.จัดทาโครงการอบรมครูผสู้ อนในการจัดการเรียน
นักศึกษา ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM
การสอนแบบ STEAM Education ในระดับ
Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น
อาชีวศึกษา และระดับพื้นฐานการศึกษา
2.จัดกิจกรรมโครงการตามที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3.จานวนครูผสู้ อนที่ผ่านการอบรมและนาการจัด
การเรียนการสอนแบบ STEAM Education ไปใช้
4.ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/
นักศึกษา ที่ได้รับการสอนแบบ STEAM Education

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การติดตาม
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ติดตามโครงการ
2. รายงานผลการเนินงานจัดทาหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผล
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและนาไปใช้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย จานวน 2 หลักสูตร
การติดตาม
1.รายงานโครงการอบรมครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEAM Education ในระดับอาชีวศึกษา
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานต่อสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
2.แจ้งคณะและวิทยาลัยติดตามรายงานครูผู้สอนที่นา
การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education ไปใช้
ให้ครบกลุ่มสาระที่ผ่านการอบรม
ครั้งที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2562
ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2562

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
3. วิทยาลัยรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/
นักศึกษา ที่ได้รับการสอน แบบ STEAM Education

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

เกณฑ์การประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับ
การสอน แบบ STEAM Education ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปวช. ๓
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

การติดตาม
1. สถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะ ๑. สถาบันฯ ติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ของสถานศึกษาทุกแห่งเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ทราบถึง
ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๒. สถาบันฯ สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษและ
๑.๑ จ้างครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓
แก่นักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปและ
และนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔
วิทยาลัยช่างศิลป
เกณฑ์การประเมินผล
๑.๒ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช. ๓ และนักศึกษา
สารสนเทศแก่คณะ ๓ คณะ
ปริญญาตรี ปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการดาเนินงาน
๔. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ มายังสถาบันฯ
๕. สถาบันฯ จัดทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้น ม.๓ ม.๖ ปวช.๓ และ
นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ ๔

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

ระดับปริญญำตรี
1. ก าหนดเกณฑ์ การพั ฒ นาทั ก ษะและศัก ยภาพ
ของนักศึกษาที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0
2. จัดทาคู่มือกิจกรรมนักศึกษา
3. สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาที่
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์
4.0 ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์)
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม TQF

การติดตาม
1. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนพัฒนาทักษะ
ศักยภาพของนักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยให้แต่ละหน่วยงาน
รายงานผลภายในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ธ.ค.
มี.ค. มิ.ย.) ยกเว้นไตรมาสที่ 4 ให้รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในเดือน ก.ค.
2. สถาบันฯ กาหนดรูปแบบการรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการ
3. สถาบันฯ วางรูปแบบการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยหน่วยงานจัดทาแบบประเมินตามกรอบเพื่อวัดการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตร ทุกๆ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

กลยุทธ์
2. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษา ทีส่ ่งเสริมกับทักษะในศตวรรษที่ 21
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ตัวชี้วัด
8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83

เกณฑ์การประเมินผล
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(หลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ร่วม)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
4.0 และตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (มืออาชีพงานศิลป์)
ของสถาบันฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตาม
1. สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา 1. ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานทุกภาคการศึกษา
2. สถาบันฯ กาหนดรูปแบบการรายงานผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การประเมินผล
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
83
ตัวชี้วัด
ระดับปริญญาตรี
1. กาหนดคุณ ลักษณะบั ณ ฑิ ตที่พึ งประสงค์ของ
9. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะและ
สถาบั
น โดยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาทีส่ ่งเสริมทักษะ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะในศตวรรษที่
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
21 และอัตลักษณ์ของสถาบันฯ
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ตาม
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4
เกณฑ์ที่กาหนด
3. นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ทั ก ษะและศั ก ยภาพของ
ตนเอง ก่อน-หลัง เข้าร่วมกิจกรรม
4. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สรุ ป ผลการประเมิ น
โครงการ

การติดตาม
1.ติดตามผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
2. แต่ละหน่วยงานรายงานผลการการพัฒ นาทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม
3. สถาบั น ฯ ก าหนดรู ป แบบการประเมิ น ตนเองของ
นักศึกษา
เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยของพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(หลัก)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ร่วม)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน
กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
5. สถานศึ ก ษาในสั งกั ด รายงานผลการพั ฒ นา ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
ทักษะและศักยภาพของนักศึกษา ตามรูปแบบการ
ติดตามผลในแต่ละด้าน
วิธกี ารประเมินผล
6. ส ถ า บั น ฯ น าผ ล จ าก ก าร ร าย งาน ข อ ง
น าผลจากการรายงานของสถานศึ ก ษ า ในข้ อ 2
สถานศึกษา มาวิเคราะห์สรุปผลการพัฒนาทักษะ
มาหาค่าเฉลี่ยรายด้าน และนาผลรวมของค่าเฉลี่ยรายด้าน
และศักยภาพในแต่ละด้าน และภาพรวม โดยนาผล มาสรุปผลการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักศึกษา
ประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานต่อไป
ในภาพรวม ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับ 5 = ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ระดับ 4 = ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์ มาก
ระดับ 3 = ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ระดับ 2 = ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ระดับ 1 = ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตาม
1. สถานศึ กษาในสังกัด ก าหนดเกณฑ์ การวัดและ 1.ติดตามผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรของ 2. แต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ รายงานผลการประเมิ น กิ จ กรรม
สถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียน หลังเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษา
2. ครูผู้สอน ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินผล
ผู้เข้าร่วมผ่านเกณฑ์ การประเมินกิจกรรมพัฒ นาผู้เรีย น
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
วิธกี ารประเมินผล
น าผลจากการรายงานของสถานศึ ก ษา ในข้ อ 2 มาหา

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ค่าเฉลี่ยการพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวม ตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับ 5 = ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ระดับ 4 = ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์ มาก
ระดับ 3 = ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ระดับ 2 = ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ระดับ 1 = ค่ าเฉลี่ ย 1.00 - 1.50 อยู่ ในเกณฑ์ น้ อ ยที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย คิดจาก จานวนของผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาผู้เรียน)
ตัวชี้วัด
การติดตาม
10. จานวนนวัตกรรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้าง
1. ให้สถานศึกษาดาเนินการให้นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษารายงานผล การจัดทาผลการดาเนินงาน
ขึ้นจากการเรียนรู้
จัดทานวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ รายวิชา ของสถานศึกษาแก่สถาบันฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 50 ชิ้น
และ ให้จัดทานวัตกรรมสื่อการสอน ทาในรายวิชา
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดจากนวัตกรรม ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู 1 และ 2 ตลอดจน เกณฑ์การประเมินผล
ที่นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้นจากการเรียนรู้วิชา นวัต กรรมจากที่นั ก ศึกษามี ความคิ ดสร้างสรรค์ใน 1. จานวนนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้น สถานศึกษาละ
วิทยาศาสตร์ 15 แห่ง รวม 15 ชิ้น
ระดับปริญญาตรี (ระดับอุดมศึกษา)
1 ชิ้นงาน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา)
- ระดับอุดมศึกษา วัดจากนวัตกรรมที่นักศึกษาทั้ง 2. สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ 2. จานวนนวัตกรรมที่นักศึกษาสร้างขึ้น สถานศึกษาละ
3 คณะ รวมทั้งห้องเรียน เครือข่าย 13 แห่ง รวม นักเรียน นักศึกษา ต่อสถาบันฯ
2 ชิ้นงาน ได้จากการฝึกประสบการณ์สอน (ระดับอุดมศึกษา)
16 แห่งๆ ละไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
3. สรุ ป และรายงานผล จ านวนนวั ต กรรมที่
นักเรียน นักศึกษาสร้างขึ้น
กลยุทธ์
3. การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของ
ผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

การประกวดแข่ งขั น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางด้ า น
นาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ และทั ศ นศิ ล ป์ ในเวที
ระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น และระดั บ นานาชาติ
โดยมี ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เ ป็ น ผู้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้แผนการดาเนินการของสถานศึกษา

การติดตาม
การรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับชาติภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
(ระยะการติดตามการรายงานผลการดาเนินงาน 6 เดือนครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
11. จานวนเวทีการแข่งขันความสามารถที่เข้า
ร่วมต่อปี
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 36 เวที

ตัวชี้วัด
12. จานวนรางวัลจากการแข่งขันในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 36 รางวัล
- เวทีวิชาการ
- เวทีศิลปวัฒนธรรม

วิธีกำรดำเนินงำน
ทุกแห่งในสังกัดบรรลุตามวัตถุประสงค์

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

เกณฑ์การประเมินผล
1) กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
จานวนเวทีการแข่งขันที่เข้าร่วมต่อปี โดยเป็นเวที
แห่งชาติ
การแข่งขันที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นเวทีเข้า
2) กิ จ กรรมการประกวดนาฏศิ ล ป์ ดนตรี และ ร่ ว มการประกวดที่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ หน่ ว ยงาน
คีตศิลป์แห่งชาติ
ภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถานศึกษาอื่นจัดขึ้น
3) กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดแข่งขันผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ และทัศนศิลป์ ตลอดจน
การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิภาคอาเซียน
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ได้ มี แ ผนการพั ฒ นาโดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ในเวที ระดั บ ชาติ โดยก าหนดเป็ น นโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
เข้าร่วมเวทีการประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ส ถาบั น ฯ ซึ่ ง มี กิ จ กรรม
สนับสนุนนโยบาย ดังนี้
1) กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมเด็ กและเยาวชน
แห่งชาติ
2) กิจกรรมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี และคีต
ศิลป์แห่งชาติ
3) กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มประกวดแข่ งขั น ผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ และทัศนศิลป์ ตลอดจน
การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิภาคอาเซียน

การติดตาม
การรายงานผล การดาเนินการของสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง ในการส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติ, ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
(ระยะการติดตามการรายงานผลการดาเนินงาน 6 เดือน/ครั้ง)
เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์ของ สกอ.
จานวนผลงานการเข้าประกวดแข่งขันที่ได้รับรางวัลโดย
เป็ น รางวัล ที่ ชนะการประกวดในทุ ก ระดั บ รางวั ล (รางวั ล
ชนะเลิศการประกวดแข่งขัน อันดับที่ 1 2 และ 3)

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์บนพื้นฐำนเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและควำมเป็นไทย และเผยแพร่ผลงำน
ในระดับชำติและนำนำชำติ
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
13. ระดับความสาเร็จของการสร้างงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือการต่อยอดงานศิลป์
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
14. ระดับความสาเร็จของการเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

วิธีกำรดำเนินงำน
1. มี แผนการด าเนิ น งานและระบบกลไกของการ
สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือการต่อยอดงานศิลป์
2. มีการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้
ในแผน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้
4. มีการนาผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและ
พัฒนา
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นๆ

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การติดตาม
รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน รอบ 12
เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดาเนิน งานตาม
แผนในปีงบประมาณนั้นๆ

1. มีแผนการดาเนินงานและระบบกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2. มีการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่กาหนดไว้
ในแผน
3. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานกิ จ กรรมต่ า งๆ
และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้
4. มีการนาผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและ
พัฒนา
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สหู่ น่วยงานอื่นๆ

การติดตาม
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน รอบ 12
เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดาเนินงานตาม
แผนในปีงบประมาณนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ
1. ก าหนดแผนการสร้ า งงานวิจั ย งานสร้ างสรรค์
หรือการต่อยอดงานศิลป์
2. ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กาหนด
3. นักวิจัยดาเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ
จานวน 38 ชิ้น
4. นักวิจัยดาเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ
จานวน 40 ชิ้น
5. นักวิจัยดาเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แล้วเสร็จ
จานวน 42 ชิ้น

เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ
1. กาหนดแผนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กาหนด
3. ผลงานทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
1. พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์

วิธีกำรดำเนินงำน

1. กาหนดแนวทางพิจารณางานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด
2. มีการดาเนินการกิจกรรมในการตรวจสอบงานวิจัย
15. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามแผนดาเนินงานที่
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ
กาหนด
และความต้องการของสังคมและชุมชน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
และบรรลุผลตามตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีการนาผลประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนา
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่สหู่ น่วยงานอื่นๆ

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
นานาชาติ จานวน 40 ชิ้น
4. ผลงานทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 45 ชิ้น
5. ผลงานทีไ่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ จานวน 50 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
1. สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
2. สรุปผลการตรวจสอบงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
3. จานวนร้อยละงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ และ
ความต้องการของสังคมและชุมชน
หมำยเหตุ :
ร้อยละ 80 เท่ากับ ระดับ 3
ร้อยละ 90 เท่ากับ ระดับ 4
ร้อยละ 100 เท่ากับ ระดับ 5
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับ 1 ร้อยละ 60 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 2 ร้อยละ 70 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 3 ร้อยละ 80 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น
ระดับ 4 ร้อยละ 90 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
2. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วิธีกำรดำเนินงำน

1. วางแผนส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ผู้วิ จัยน าผลงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปเผยแพร่ในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด
2. รับคาขอการสนับสนุนทุนไปนาเสนอผลงานวิจัย
16. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ และงานสร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดสรร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ
จากคณะกรรมการโดยอธิการบดีอนุมัติให้การสนับสนุน
ได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ
ทุนไปนาเสนอผลงานวิจัย
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและอานวยความ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
สะดวกในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จั ด ท าวารสารวิ ช าการเพื่ อ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
5. จัดประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
6. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
17. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของงานวิจัยสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในปีงบประมาณนั้น

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
ติ ด ตามการตี พิ ม พ์ บ ทความสื บ เนื่ อ งจากการไป
น าเสนอผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ จ ากผู้ วิ จั ย
ภายหลังจากไปนาเสนอผลงานนั้นๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือ เผยแพร่ในระดั บ ชาติห รือนานาชาติ และได้ รับ
รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

การติดตาม
1.วางแผนติดตามการนาผลงานวิจัยในปีงบประมาณที่ - ผู้วิจัยต้องรายงานการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผ่านมา ไปใช้ประโยชน์
ต่อสถาบันฯ ตามที่ได้กาหนดไว้ตามแผนฯ
2. แจ้งผู้วิจัยรับทราบแนวทางการติดตามการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมินผล
3. ดาเนินการเก็บข้อมูลผลงานวิจยั ที่นาไปใช้
- มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และมี
ประโยชน์ตามแผนที่กาหนด
เอกสารอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผลงานวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพสอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
3. จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจยั เพื่อผลิตผลงาน
ชิ้นใหม่

วิธีกำรดำเนินงำน
4. ติดตามผลการรายงานพร้อมเอกสารอ้างอิงจากผู้วิจยั

1. สถาบันดาเนินการติดต่อแหล่งทุนภายนอกไม่น้อย
กว่า 2 แห่ง จากภาคเอกชนและภาครัฐที่สนับสนุน
ทุนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แหล่งทุนภายนอก
18. ระดับความสาเร็จของการจัดหาแหล่งทุนภายนอก ที่เปิดรับข้อเสนอทุนงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
ในการสนับสนุนทุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้วจิ ัยในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4
แหล่งทุนภายนอก
4. ติดตามผลการดาเนินงานของผูว้ ิจัยที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ทั้งนี้ การนาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนา
ผลการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา หน่วยงาน หรือพื้นที่ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ)

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
ติดตามผลความก้าวหน้าการหาแหล่งทุนภายนอก
ที่สนับสนุนทุนงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอก
เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน หรือเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนใน
ปีงบประมาณนั้นๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
1. กาหนดแผนการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กาหนด
3. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก จานวนไม่น้อยกว่า 2 แหล่งทุน
4. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก จานวนไม่น้อยกว่า 3 แหล่งทุน
5. ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก จานวนไม่น้อยกว่า 4 แหล่งทุน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
วิธีกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ให้สถาบันและสถานศึกษาจัดบริการวิชาการ
19. จานวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถด้าน
และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบมีรายได้และไม่มรี ายได้ให้แก่
ชุมชน/องค์กร
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = 92 ชุมชน/องค์กร
2. ให้สถานศึกษารายงานผลการจัดบริการวิชาการ
- ในประเทศ รับผิดชอบสถานศึกษาละ 5 แห่ง
เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถด้าน
สถาบันฯ 2 แห่ง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งแบบมีรายได้ไม่มีรายได้ให้แก่
ชุมชน/องค์กร ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การติดตาม
1. สถานศึกษารายงานผลการจัดบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ แก่ชุมชน/องค์กร
ไตรมาสละ 1 ครั้ง เสนอต่อสถาบันฯ
2. สถาบั น ฯ สรุ ป และรายงานผลการจั ด บริ ก าร
วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละความสามารถด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ งแบบมี ร ายได้ แ ละไม่ มี ร ายได้ แก่
ชุมชน/องค์กร ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้ ง แบบมี ร ายได้ แ ละไม่ มี ร ายได้ สถานศึ ก ษาละ 5
ชุมชน/องค์กร โดยนับจากตัวชี้วัดที่ 28 และ ตัวชี้วัดที่
29 รวมกั น ยกเว้ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น และ
กรรมการตัดสินผลงาน ในตัวชี้วัดที่ 28 จะไม่นับรวม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
20. จานวนงานบริการวิชาการในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ

๑. สถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาใน
สังกัด จานวน ๑๔ แห่ง ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น
๒. ให้สถานศึกษาจัดบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ เช่น โครงการ
ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น

การติดตาม
1. ให้สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ ๑ ชิ้น และผลการ
จัดบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้
เสนอต่อสถาบันฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผลการจัดบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 180 ครั้ง
- ในประเทศและต่างประเทศ 180 ครั้ง รับผิดชอบ
สถานศึกษาละ 10 ครั้ง

กลยุทธ์
2. การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์
ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรนานาชาติ
ตัวชี้วัด
21. จานวนหลักสูตรระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ได้ให้บริการสาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 25 หลักสูตร

วิธีกำรดำเนินงำน
อบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผู้พกิ าร ด้อยโอกาส
รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ประเมิน และกรรมการตัดสิน
ผลงาน ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
3. ให้สถานศึกษาจัดบริการวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับต่างประเทศ
4. ให้สถานศึกษาจัดทารายงานจานวนงานบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ เสนอต่อ
สถาบันฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ ตามตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร์ต่อไป

1. ให้สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ แบบมีรายได้
แก่ผู้สนใจอย่างน้อยสถานศึกษาละ1 หลักสูตร
2. สถานศึกษารายงานผลการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
แบบมีรายได้ เสนอต่อสถาบันฯ

การติดตาม
1. สถานศึกษารายงานผลการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
แบบมีรายได้เสนอต่อสถาบันฯ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
2. สถาบันฯ สรุปและรายงานผลจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
แบบมีรายได้ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
เกณฑ์การประเมินผล
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ แบบมี
รายได้สถานศึกษาละ อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

เกณฑ์การประเมินผล
สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแบบไม่มีรายได้ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ สถานศึกษาละ 10 ครั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
22. ระดับความสาเร็จของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

วิธีกำรดำเนินงำน

1. สถาบันฯ กาหนดนโยบายแผนการทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แผนการสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
ทุนทางวัฒนธรรม
2. กาหนดแผนงาน กิจกรรมและโครงการการทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกลในการ
ขับเคลื่อนด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่
และแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
3. สถาบั น ฯ ถ่ า ยทอดนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งนาไปปฏิบัติให้เป็นทิศทาง
แนวปฏิบัติเดียวกัน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ ง ด าเนิ น การกิ จ กรรมเผยแพร่ศิ ล ปวัฒ นธรรม
การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
อันเป็นส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวสู่สังคมและชุมชนท้องถิ่น
3. 4. กากับ ติดตาม การดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม สถานศึกษาทุกแห่ง (6 เดือน /
ครั้ง (มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562))
5. กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง รายงานผลระดับ
ความสาเร็จการดาเนิน การตามตัวชี้วัดที่กาหนดต่อ
สถาบันฯ (1 ครั้ง/ปีงบประมาณ (กันยายน 2562))

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การติดตาม
1. สถาบันฯ เครื่องมือติดตาม (แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม) เพื่อสอบถามหน่วยงานภายนอกสังกัด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกีย่ วข้องต่อแผนงานการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของระดับสถาบันฯ
2. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
2.1 กากับ ติดตามการรายงานผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด ของสถานศึกษาทุกแห่ง (6 เดือน /ครั้ง
(มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562))
2.2 สถานศึกษาทุกแห่ง รายงานผลการดาเนินงานต่อ
สถาบันฯ (1 ครั้ง/ปีงบประมาณ (กันยายน 2562))
3. สถาบันฯ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเสนอผูบ้ ริหาร
เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีผลการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่
สังคมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่าระดับ 4
(ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51)
เกณฑ์การประเมิน
- ระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00) คือ กิจกรรมการ
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนทุนทางศิลปวัฒนธรรมใน

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
ตัวชี้วัด
23. ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสาคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
เชิงคุณค่าจากสถาบันฯ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
สินค้าทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน และเข้มแข็ง
- ระดับ 4 (ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50) คือ สถาบันฯ มี
แผนงานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สังคมใน
เวทีระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
- ระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50) คือ สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ชุดผลงานทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่สสู่ ังคมในเวทีระดับท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง
- ระดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50) คือ มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้มเี ครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการสืบสานมรดก
ภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมสู่สังคม
- ระดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50) คือ มีการกาหนด
นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมทีม่ ีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
1. สถาบันฯ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. สถาบันฯ แจ้งแผนการดาเนินงานด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สถานศึกษาทุก
แห่งนาไปปฏิบตั ิให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และ
กาหนดกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ของสถานศึกษาทุก
แห่ง ตามกิจกรรม ดังนี้

การติดตาม
1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนการ
ดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ (กิจกรรมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสาคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์) ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ดังนี้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4

วิธีกำรดำเนินงำน
2.1 กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ดาเนินการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามแผน
ดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ (กิจกรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์) และรายงาน5.
ผลระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมต่อสถาบันฯ
4. 3. กากับ ติดตาม สรุปผลประเมินการดาเนินงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษา
ทุกแห่ง (ทุกระยะ 6 เดือนครั้ง / 1 ปีงบประมาณ)

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
1.1 การรายงานผลการเผยแพร่กิจกรรมตาม
โครงการฯ ของแต่ละสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ประจาเดือน เม.ย./ก.ค./ส.ค./ต.ค./ธ.ค. ซึ่งต้องได้ผล
ความสาเร็จโครงการฯ ร้อยละ 80 (ระดับ 4)
1.2 กากับ ติดตาม สรุปผลการประเมินโครงการฯ
(6 เดือน /ครั้ง (มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562))
2. สถาบันฯ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเสนอผูบ้ ริหาร
เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ
สถาบันฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในโอกาส
วันสาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ
สังคม ไม่น้อยกว่าระดับ 4
เกณฑ์การประเมิน
- ระดับ 5 (ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ ดี ม าก) คื อ การจั ด กิ จ กรรมฯ สามารถส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วาม
ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสาคัญของวันสาคัญและ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
- ระดับ 4 (ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ ดี ) คื อ สถานศึ ก ษาในสั งกั ด มี ก ารจั ด กิ จ กรรมฯ
เผยแพร่สู่สังคมในเวทีระดับชาติ
- ระดับ 3 (ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้) คือ สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดกิจกรรมฯ
เผยแพร่สู่สังคม ประสานความร่วมมือกับชุมชนในเวที
ระดับท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กลยุทธ์
2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ทุ ก แห่ งสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสามารถน าผลงาน1.
ศิลปวัฒนธรรม
สร้ างสรรค์ เผยแพร่ สู่ ส าธารณชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
และระดับชาติได้รายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. สถาบันฯ จัดทาแผนการจัด กิจกรรมโครงการ
24. ระดับความสาเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทาง
2. จัดประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ การดาเนิน
สังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ท้องถิ่นด้าน
กิจกรรมตามโครงการที่กาหนด ดังนี้
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าระดับ 4
2.2 การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตาม
แผนดาเนินโครงการฯ
2.3 การติดตามปัญหา อุปสรรค ประโยชน์ที่ได้รับ
2.4 การน าส่ งชิ้ น ผลงานศิ ล ป์ ส ร้า งสรรค์ ของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จานวน 18 แห่ง/1ชิ้น
ผลงาน
2.5 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
3. มอบหมายให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด ทุ ก แห่ ง
ดาเนินการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
ที่มีคุณ ค่าและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะในเวที
ระดับชาติได้

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
- ระดับ 2 (ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดั บ น้ อ ย) คื อ มี การด าเนิ นการให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ
- ระดับ 1 (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 อยู่ในเกณฑ์
ระดับน้อยมาก) คือ มีการกาหนดแผนงาน กิจกรรมและ
โครงการของการจัดกิจกรรมฯ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
1. ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง น าเสนอรายงาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ก า ร ด า เนิ น งาน ส ร้ า งส ร ร ค์ ต่ อ
คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ครั้ง เพื่อเตรียม
เผยแพร่สู่ ส าธารณะ ในเวที ระดั บ ชาติ ภายใต้ ชื่อ งาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณ ฑิ ตพัฒ นศิลป์ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้
ดาเนินงาน ดังนี้
1.1 การนาเสนอหัวข้อผลงาน (ครั้งที่ 1)
1.2 การนาเสนอผลงาน 50 % (ครั้งที่ 2)
1.3 การนาเสนอผลงาน 100 % (ครั้งที่ 3)
2. สถาบันฯ กากับติดตามให้สถานศึกษาทุกแห่งนาส่ง
ผลงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
3. สถานศึกษาที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ภายใต้ชื่องานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาส่งรูปเล่มการ
รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน
4. การนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ และทั ศ นศิ ล ป์ ที่ มี คุ ณ ค่ า สามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ในเวทีระดับชาติ ภายใต้ชื่องาน
มหกรรมศิ ลปวัฒ นธรรมของสถานศึ กษาในสังกั ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และดาเนินการ
แล้วเสร็จ จานวน 18 ผลงาน (ผลงาน 1 ชุด/1 สถานศึกษา)
ไม่น้อยกว่าระดับ 4
เกณฑ์การประเมิน
- ระดับ 5 (ร้อยละ 100) คือ ผลงานศิลป์สร้างสรรค์
ได้เผยแพร่และเป็นที่ยอมรับโดยมีการดาเนินการอนุมัติ
ให้สามารถจดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้
- ระดับ 4 (ร้อยละ 90 - 99.99) คือ จานวนครั้งการ
เผยแพร่ผลงานศิลป์สร้างสรรค์ ได้เผยแพร่ในเวที
ระดับชาติหรือ นานาชาติ
- ระดับ 3 (ร้อยละ 80 - 89.99) คือ ชุดผลงานศิลป์
สร้างสรรค์ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องถิ่น
- ระดับ 2 (ร้อยละ 70 - 79.99) คือ การนาชุดผลงาน
ศิลป์สร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือด้านกิจกรรมเผยแพร่
ร่วมกับสังคมในเวทีระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
- ระดับ 1 (< ร้อยละ 70) คือ มีกระบวนการนาผล
การประเมินจากคณะกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ไป
ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ ให้มี
คุณค่าและคุณภาพกับชุดผลงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันจัดกำรศึกษำชั้นนำด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชำติ และเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือ
ในระดับนำนำชำติบนฐำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
25. ร้อยละของความสาเร็จของการพัฒนาองค์กร
ตามแผนพัฒนาองค์กร
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีกำรดำเนินงำน
1. สถาบันฯ มอบหมายรองอธิการบดีอธิการบดี
ผู้กากับดูแล
การด าเนิ น งานตามตั วชี้ วัด ของแผนกลยุท ธ์ การ
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ถ่า ยทอดความรั บ ผิด ชอบตัว ชี ้ว ัด ให้แ ก่
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
3. จั ด ท าคู่ มื อ แสดงวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน การ
ติดตามและเกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์การพัฒ นาสถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์
เพื่ อ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบน าไปเป็ น แนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน
4. วางระบบแผนการติ ด ตามประเมิ น ผล โดย
ติดตามประเมินผลใน 4 มิติ ดังนี้
4.1 มิติติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
4.2 มิติติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4.3 มิ ติติด ตามปัญ หา อุป สรรค ประโยชน์ ที่
ได้รับ
4.4 มิติติดตามผลสาเร็จการดาเนินงาน
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การติดตาม
ใช้รูปแบบการติดตาม ใน 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ)
เพื่ อ ให้ รั บ ทราบถึ งการใช้ ท รั พ ยากรในการขั บ เคลื่ อ น
แผนพั ฒ นาองค์ กรต้ น ทุ น ที่ ใช้ด าเนิ น การ ความคุ้ ม ค่ า
ความเหมาะสม
มิติที่ 2 ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(ระยะเวลา) ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
มิติที่ 3 ติดตามปัญหา อุปสรรค และผลสะท้อนกลับ
จากการดาเนินการ ประโยชน์ที่ได้
มิติที่ 4 ติดตามผลสาเร็จการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละ
แผนหรือแต่ละกลยุทธ์
ขั้นตอนการติดตาม
1. กาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการติดตาม
โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัดที่ติดตาม
ว่ามีวัตถุประสงค์หลักคืออะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
2. วางแผนการติดตาม ดังนี้
2.1 นาวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามจากข้อ 1
มาวิ เคราะห์ แ ล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2.2 สร้างเครื่องมือการติดตาม เช่น แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม โดยมีการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
ให้มีประสิทธิภาพ
2.3 กาหนดระยะเวลาในการติดตาม ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ
รองอธิการบดีฝ่ายแผน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
- การติดตามผลการดาเนินงาน เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน และทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงาน
- การติดตามผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน เพื่อ
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอัตรา
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
- การติดตามผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผน เพื่อ
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น ผลสะท้อนกลับจาก
การดาเนินการ
3. การปฏิบัติตามแผน เป็นการดาเนินการตามที่ระบุไว้
ในข้อ 2 ซึ่งสิ่งสาคัญ ที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจาก
แหล่ ง ต่ า ง ๆ ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามได้ ค รบขั้ น ต่ าตามที่
กาหนดไว้ตามแผน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์
ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละข้อโดยอาจใช้วิธีการทาง
สถิ ติ พื้ น ฐาน เช่ น การแจงนั บ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์
แบบ Matrix การพรรณนาเปรี ย บเที ย บ หรื อ อาจใช้
หลาย ๆ วิธีประกอบกนตามความเหมาะสม
5. รายงานผล ประกอบด้วย
5.1 รายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส ต่อ
ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ฯเพื่ อ ให้ รั บ ทราบถึ งการด าเนิ น งาน
เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และ
หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
5.2 รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองอธิการบดีกระบวนการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
แผน และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อรับทราบถึง
ความก้าวหน้า ในการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและรับ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
5.3 รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองอธิการบดีกระบวนการพัฒนา
แผน และสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ระ ย ะ เวล าใน ก ารด าเนิ น งาน ต าม แ ผ น ใน รอ บ
ปี ง บประมาณ ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ รั บ ทราบผลของการ
ดาเนินงานในภาพรวมในปีที่ผ่านมาและรับข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมินผล
เกณฑ์การประเมินร้อยละของความสาเร็จของการพัฒนา
องค์ ก รตามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พั ฒ น ศิ ล ป์ พ .ศ . 2560 – 2564 แ บ่ ง อ อ ก เป็ น
3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 นาผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัด
มาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ
วิธีกำรประเมิน
1) กรณีตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นค่าร้อยละ
ค่าร้อยละความสาเร็จ = (ผลการดาเนินงานจริง x 100)
เป้าหมายตามแผน
2) กรณีตัวชี้วัดที่กาหนดไว้เป็นระดับ
เกณฑ์การเทียบคะแนนร้อยละความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
26. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีกำรดำเนินงำน

๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
การพัฒนาความรู้ + ทักษะ , การเพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษา , การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
และการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
๒. ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานของจ านวนชั่ ว โมง
ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรแต่ละประเภท
๓. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการอบรมใน
หลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ปริญญาเอกให้แก่บุคลากรในสถาบันฯ
๖. สนั บ สนุ น ให้ ค รู อาจารย์ และบุ ค ลากร ที่ มี
คุณสมบัติครบถ้วน ส่งผลงานเพื่อรับการประเมิน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ระดับ 1 < ร้อยละ 70
ระดับ 2 ร้อยละ 70 - 79.99
ระดับ 3 ร้อยละ 80 - 89.99
ระดับ 4 ร้อยละ 90 - 99.99
ระดับ 5 ร้อยละ 100
3) กรณีตัวชี้วัดที่กาหนดไว้เป็นครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/
กิจรรม/หน่วยงาน
ค่าร้อยละความสาเร็จ = (ผลการดาเนินงานจริง x 100)
เป้าหมายตามแผน
ขั้นตอนที่ 3 นาผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 1 และ2
มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสาเร็จตามจานวนตัวชี้วัด
การติดตาม
๑. ติดตามการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของการพัฒ นา
บุคลากรแต่ละประเภท
๒. ติ ด ตามผลการส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น
๓. ติ ด ตามผลการจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาโท - ปริญญาเอก
๔. ติ ดตามผลการประเมิ น ของบุค ลากรที่ เข้าร่วมการ
อบรมในแต่ละหลักสูตร
๕. ติดตามผลการประเมิ นของบุคลากรที่ส่งผลงานเข้า
รับการประเมินให้มีตาแหน่งทางวิชาการทีสูงขึ้น
๖. สรุ ป ผลการฝึ ก อบรม/พั ฒ นา และจ านวนผู้ ที่ จ บ
การศึกษาแต่ละระดับ

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียน
และการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย

วิธีกำรดำเนินงำน
ให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
๗. ติดตามผลจานวนการผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
จานวนผู้ที่จบการศึกษาของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
และบุคลากร ที่ส่งผลงานประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
๑. การพัฒนาความรู้+ทักษะ ประเมินผลจากการพัฒนา
บุคลากรให้มีจานวนชั่วโมงฝึกอบรมตามเกณฑ์
๒. การเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประเมิ น ผลจากจ านวน
บุคลากรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ตามที่
กาหนดไว้ ในแผนพั ฒนาบุ คลากร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 25๖๒
๓. การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและการเลื่อนตาแหน่ง
ทางวิชาการให้ สูงขึ้ น ประเมิ นผลตามจานวนบุ คลากรที่
ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร แยกตามประเภท
บุคลากรดังนี้
๓.๑ ตาแหน่งข้าราชการครู ประเมินผลจากจานวนผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนส่งผลงานเพื่อประเมินให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น
๓.๒ ต าแหน่ งคณาจารย์ ประเมิ น ผลจากจ านวน
คณาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วน ส่ งผลงานประเมิ นมี
ตาแหน่งทางวิชาการ
๓.๓ ต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึ กษาอื่ น ประเมิ นผล
จากจานวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถจัดทาผลงาน

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายแผน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด
27. ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนดแนวทางและ
ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
สนับสนุนงบประมาณ การปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อม
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทางาน
อย่างมีความสุข ปลอดภัย
2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ดาเนินการตาม
แนวทางที่สถาบันฯ กาหนด
ตัวชี้วัด
28. ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบ
๑. จัดทาแผนการดาเนินการและแบบสารวจ
สาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อ ความพึงพอใจของครู อาจารย์ บุคลากร และ
ต่อการเรียนและการทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ และ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ค่าเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
และห้องทางาน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. สารวจความพึงพอใจของครู อาจารย์
บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องทางาน ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของครู
อาจารย์ บุคลากรและผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
การติดตาม
1. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ รายงานผลการ
ดาเนินงาน
2. สถาบันฯ ติดตาม และสรุปผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมินผล
ผลการการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานที่หน่วยงานกาหนด และบรรลุ
ผลสาเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การติดตาม
๑. สถาบันฯ กาหนดปฏิทินการดาเนินการและแนว
ทางการสารวจความพึงพอใจต่อการใช้อาคารฯ ส่งให้
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. ติดตามแบบสารวจความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทางานอย่างมี
ความสุข ปลอดภัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีละ
๑ ครั้ง (ภายในเดือนพฤษภาคม)
๓. สรุปและรายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
ต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการ
ทางานอย่างมีความสุข ปลอดภัย ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ภายในเดือนมิถุนายน)
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน
ตัวชี้วัด
29. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
ค่าเป้าหมาย ปี 62= ไม่ต่ากว่าระดับ 4

วิธีกำรดำเนินงำน
ห้องปฏิบัติการ และห้องทางาน ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. นาผลการสารวจและข้อเสนอแนะอื่นๆ
มาพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
1. สร้ า งระบ บ เค รื อ ข่ า ยอิ น เต อร์ เ น็ ต ให้
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารใช้ งานของทุ ก หน่ ว ยงานใน
สังกัด
๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้ า นองค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
ด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านไอที ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุก
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จั ดท าช่ องทางในการเผยแพร่ ข้ อมู ล สื่ อ สาระ
องค์ความรู้และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปรั บ ปรุ ง /ดู แ ลรั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบสารสนเทศ และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งอื่ น ๆ ให้ ส ามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. แนะนา ให้ความรู้ แก้ปญ
ั หาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
๑. รวบรวมรายงานผลการใช้งาน ปัญหาการใช้งาน
รายเดือนจากทุกหน่วยงานในสังกัด
๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โดยให้มีการ
นาเข้า/ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก 3 เดือน
๓. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลองค์ความรู้และการบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันฯ ปีละ 1 ครั้ง
๔. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ให้บริการ และจัดทาสรุปรายงานผลการทางานของ
ระบบฯ ทุก 6 เดือน และจัดทาแบบสารวจความ
ต้องการ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด และสรุปรายงานผลสารวจ
ปีละ ๑ ครั้ง เสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของสถาบันฯ
๕. จัดทาแบบประเมินผลการให้คาแนะนา ให้ความรู้ และ
การแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือนละ ๑ ครั้ง
เกณฑ์วัดระดับความสาเร็จ

รองอธิการบดีฝ่ายแผน CIO

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
4. การประกันคุณภาพการศึกษาสูม่ าตรฐานระดับชาติ
ตัวชี้วัด
30 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี

วิธีกำรดำเนินงำน

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดเป้าหมาย และ
แผนการดาเนิ นงานด้ านการประกัน คุณ ภาพทุ ก
ระดับ
๒. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและจั ด กิ จ กรรม
ให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ
๓. สร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ด้านการ

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
๑. สร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมพื้นที่
การใช้งานของทุกหน่วยงานในสังกัด
๒. พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอที ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. จัดทาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล สื่อ สาระ
องค์ความรู้และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปรับปรุง/ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงอื่น ๆ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. แนะนา ให้ความรู้ แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

การติดตาม
ติดตามผลการดาเนินงานทั้ง 3 ระดับการศึกษา รอบ 12 เดือน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เกณฑ์การประเมินผล
ร้อ ยละ 80 ของหน่ ว ยงานมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในระดับดี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
5. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
31. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
บุคลากร

วิธีกำรดำเนินงำน
ประกั น คุ ณ ภาพในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนตามความเหมาะสม
๔. ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารน าผลการประเมิ น มาสู่ ก าร
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
- ระดับยอดเยี่ยม
- ระดับดีเลิศ
- ระดับดี
- ระดับปานกลาง
- ระดับกาลังพัฒนา
ระดับอาชีวศึกษา
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก
3.51 - 4.50 ระดับดี
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ระดับอุดมศึกษา
4.51 - 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
3.51 - 4.50 การดาเนินงานระดับดี
2.51 - 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
1.51 - 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

1. ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสถาบันฯ ได้รับรู้
คุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา)
2. จัดทาแผนการดาเนินงาน เรือ่ ง พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
3. ประเมินผลการดาเนินงาน
4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

การติดตาม
1. ตรวจสอบการดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรใน
สถาบันฯ ได้รับรู้คุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา)
2. ติ ด ตามการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
3. ให้ ห น่ วยงานในสั งกัด ฯ รายงานผลการด าเนิ น งาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วิธีกำรดำเนินงำน

กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
ไตรมาสละครั้ง
4. น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

เกณฑ์การประเมินผล
บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กลยุทธ์
6. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด
32. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย ปี 62 = ไม่น้อยกว่า 34 แห่ง

1. ให้ แต่ ละหน่ วยงานจั ดท าแผนเครื อข่ ายความ
ร่วมมือกับสถาบันฯ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
2. กาหนดให้แต่ละหน่วยงานทาความร่วมมือกับ
หน่วยงาน หรือสถาบันอื่น ๆ
2.1 ระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง
2.2 ระดับนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง
3. ให้แต่ละหน่วยงาน รายงานไตรมาสละ1ครั้ง
4. ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ประเมินผล

การติดตาม
1. ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจัดทาแบบฟอร์มการ
กากับและติดตาม
2. หน่วยงานในสังกัดรายงาน
2.1 แผนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันฯทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2.2 ผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (หลัก)
งานวิเทศน์สัมพันธ์ (ร่วม)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชำติด้วยทุ นทำงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด

วิธีกำรดำเนินงำน
กำรติดตำมและเกณฑ์กำรประเมินผล
สรุ ป และวางแผนพั ฒ นาก าหนดมาตรการ/
นโยบายให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ใน เกณฑ์การประเมินผล
แต่ละปีการศึกษา
จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ฯ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 34 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ/หมำยเหตุ

55
คณะผู้จัดทำ
แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2560 -2564
(ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
นางพิกุล อนันตนานนท์
นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
นางปัทมา สกุลณี
นายชยพร ไชยสิทธ์
นางอัญจนา คงนุ่น
นางสุจิตตรา มินา
นางสาวกรกนก สมทรง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์ไทย
หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์
หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ลูกจ้าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

