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บทน ำ 

การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ส าคัญ และควรจะด าเนินควบคู่กันไปกับการศึกษา        
ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวม
ด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้ อกูลและส่งเสริมกัน 
พร้อมมูล  จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้  ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “พระบรมราโชวาทของพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕”   

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร               
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศิลปะด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้าฯ               
ถวายพระราชสมัญญา  “อัครศิลปิน” แด่พระองค์  ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต  
พระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์
ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งจากพสกนิกรและศิลปินทั่วโลก 
ในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทรงเป็นเอตทัคคะในศิลปะหลายสาขาด้านจิตรกรรมจิตรกรรม 
ฝีพระหัตถ์ ด้านประติมากรรม ประติมากรรมฝีพระหัตถ์เป็นประติมากรรมลอยตัว ด้านหัตถศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ 
ด้านวรรณศิลป์ วาทศิลป์ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม และทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สืบสานงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช      
บรมนาถบพิตร ทรงเอาพระทัยใส่ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โปรดพระราชทานแนว
พระราชด าริในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบทอดภารกิจในด้านต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีระบบ 
ทั้งยังทรงแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ทรงพระ
ปรีชาสามารถในการทรงดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล มีพระอัจฉริยภาพทางอักษรศาสตร์และทรง 
พระราชนิพนธ์วรรณกรรมทั้งสารคดีและบันเทิงคดีที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์  จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกร
ชาวไทยและชาวต่างชาติโดยทั่วกัน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา  
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ท าการสอน ท าการแสดง ท าการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน 
สร้างสรรค์ ทะนุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของชุมชนในท้องถิ่น 

ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
๑. เพ่ือจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 
๒. สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ ทองถิ่นและระดับชาติอันเป็น      

เอกลักษณ์ของชาติ  
๓. ส่งเสริมการผลิตบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ช่างศิลปกรรม ศิลปินอาชีพ ครูศิลปะ นักวิชาการ และ

นักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  
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๔. ส่งเสริมสุนทรียศาสตรแ์ละเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆ ให้รับใช้สังคมแบ่งเป็น ๓ ระดับ  
๑. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ 
๒. เป็นครูระดับช านาญการที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้ 
๓. เป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเชี่ยวชาญเป็นระดับชาติ 

ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้ส าเร็จทางการศึกษา 
๑. บ ารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์  

และทัศนศิลป์ 
๒. ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์  

และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพ่ือน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     

พ.ศ. 2550 โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545   
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 

ระบบกำรประสำนงำนควำมเชื่อมโยง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป และทัศนศิลป์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะถึง
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ดังนี้ 

1. กระทรวงศึกษำธิกำร  
- ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นกรรมการร่วมท า

นโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ฯลฯ 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (สพฐ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการ

ประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ของวิทยาลัยนาฏศิลปและประสานกับโรงเรียนใน
สังกัด (สพฐ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) การประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร 
ระดับปวช. ปวส. ของช่างศิลปและประสานกับโรงเรียนในสังกัด (สอศ.) 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ขอความร่วมมือตรวจทานหลักสูตรปริญญาตรี 
และปริญญาโท เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสอดรับกับกฎหมาย 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ด าเนินการเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- คุรุสภำ รับรองมาตรฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2. ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 

เพ่ือเป็นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทุกระดับและหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                
ต้องประกอบด้วย 

- การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับอุดมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา/ระดับพื้นฐานวิชาชีพ) 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือรับรองมาตรฐานและ 

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ          
 3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ประสานงานเกี่ยวกับ 

- ขอค าปรึกษาแนะน า เพ่ือให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 

- รับการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือปรับกระบวนทัศน์
ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ    

4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของ 
ผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือน และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภท
ต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 
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ล ำดับที่ ชื่อสถำนศึกษำ ม. 1-3
ม. 

4-6/
ปวช.

ปวส. ศศ.บ. ศบ. ศศ.ม. หมำยเหตุ

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
(โครงกำรบัณฑิตศึกษำ)

- - - - - 173

2 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ - - - - 255 -
3 คณะศิลปวิจิตร - - - - 348 -
4 คณะศิลปศึกษำ - - - 781 - -
5 วิทยำลัยช่ำงศิลป - 558 50 - 42 -
6 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช - 121 14 - - -
7 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี - 126 53 - 2 -
8 วิทยำลัยนำฏศิลป 871 554 - 137 - -
9 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ 131 314 - 363 - -

10 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 199 244 - 152 - -
11 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 237 301 - 221 - -
12 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 146 196 - 106 - -
13 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 202 222 - 120 - -
14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 302 298 - 130 - -
15 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 201 309 - 383 - -
16 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 198 231 - 159 - -
17 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 195 231 - 138 - -
18 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 285 216 - 134 - -
19 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 237 287 - 176 -

3,204 4,208 117 3,000 647 173

คน

จ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ
สรุปจ ำนวนและแผนกำรรับนักเรียน / นักศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 = ปีกำรศึกษำที ่2/2560 - 1/2561

รวม

รวมทัง้สิ้น 11,349
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ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
ป.ตรี

(ต่อเน่ือง)
ป.ตรี ป.โท

หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 P วนศ. ในสังกัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553 P วนศ. ในสังกัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

P วชศ. ในสังกัด

P วชศ. ในสังกัด

ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจติรกรรม P คณะศิลปวิจติร และ วชศ.สุพรรณบุรี
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์ P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน P คณะศิลปวิจติร และ วชศ.

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาจติรกรรม P คณะศิลปวิจติร วชศ. และ วชศ.สุพรรณบุรี

ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาประติมากรรม P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาภาพพิมพ์ P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา P คณะศิลปวิจติร
ศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน P คณะศิลปวิจติร และ วชศ.
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน P วนศ.กาฬสินธ์ุ วนศ.ร้อยเอด็ และวนศ.เชียงใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา P คณะศิลปศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

**หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา P คณะศิลปศึกษา 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา P คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยช่างศิลป์ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ.2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ 

หลักสูตร
ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดรบั ประจ าปีการศึกษา 2/2560 - 1/2561

ช่ือหลักสูตรทัง้หมดทีเ่ปิดสอน

ระดับการศึกษา

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ

หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2553 
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ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
ป.ตรี

(ต่อเน่ือง)
ป.ตรี ป.โท

ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรจ าแนกตามระดับทีเ่ปิดรบั ประจ าปีการศึกษา 2/2560 - 1/2561

ช่ือหลักสูตรทัง้หมดทีเ่ปิดสอน

ระดับการศึกษา

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ หมายเหตุ

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย P คณะศิลปนาฏดุริยางค์

สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน P วนศ.กาฬสินธ์ุ วนศ.ร้อยเอด็ และวนศ.เชียงใหม่

สาขาวิชาทัศนศิลป์ P คณะศิลปวิจติร และ วชศ.

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน P คณะศิลปวิจติร 

หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย พ.ศ. 2553
  หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา พ.ศ. 2553 P ส านักงานอธิการบดี

  หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์คศิลป์ พ.ศ. 2553 P ส านักงานอธิการบดี

หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2558
  หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย พ.ศ. 2558 P ส านักงานอธิการบดี

  หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2558 P ส านักงานอธิการบดี

หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 P ส านักงานอธิการบดี
รวมหลักสูตร 1 1 1 1 - 36 5

รวมหลักสูตรทัง้สิ้น 45

หมายเหตุ ** ใช้จดัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

**หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

                   แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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1. จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นขำ้รำชกำร
รวม หมำยเหตุ

ศ. รศ. ผศ. อำจำรย์ (คน)
1. อาจารย์  - 1 13 44 58

รวม  - 1 13 44 58

สำยงำน รวม หมำยเหตุ
คศ.5 คศ. 4 คศ. 3 คศ. 2 คศ. 1 ครูผู้ชว่ย
 - 4 307 390 99 12 812

รวม  - 4 307 390 99 12 812

ประเภทต ำแหน่ง รวม หมำยเหตุ
ทำงวิชำกำร (คน)

1. บคุลากรทางการศึกษาอืน่ 75 มาตรา 
38 ค. (2)

รวม 75

ประเภทต ำแหน่ง รวม หมำยเหตุ
ทั่วไป (คน)

1. บคุลากรทางการศึกษาอืน่ 38 มาตรา 
38 ค. (2)

รวม 38

2. จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นลกูจำ้งประจ ำ

1. สายสนบัสนนุ
2. บริการพื้นฐาน

3. ช่าง

รวม

หมำยเหต ุ :   ก าหนดต าแหนง่บคุลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) เปน็ 2 ประเภท คือ
1. ต าแหนง่วิชาการ
2. ต าเหนง่ทั่วไป

แหลง่ขอ้มลู  :  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล  สบศ.   ข้อมลู  ณ วันที่  1 ตุลาคม 2560

ระดบัต ำแหน่ง / จ ำนวน

17

7 7

64

40

64

40
17

อำวุโส

จ ำนวนบุคลำกร

ช ำนำญกำร ปฏบิัตกิำร

16

53

1. ครู

ระดบัต ำแหน่ง / จ ำนวน
ช ำนำญกำรพิเศษ

จ ำนวน รวม (คน)

ระดบัต ำแหน่ง / จ ำนวน

-

ปฏบิัตงิำน

53

ลกูจำ้งประจ ำ
สำยงำน / วุฒิกำรศึกษำ

9

ช ำนำญงำน

                รวมบุคคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งสิน้   113  คน

อ ำนวยกำร
ตน้2

ระดบัต ำแหน่ง / จ ำนวนสำยงำน

29

29 9 -

4

42

16

หน้า  10 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



3. จ ำนวนบุคลำกรทีเ่ป็นพนักงำนรำชกำร

1. กลุ่มเทคนิค
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู อาจารย)์
3. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)
4. กลุ่มเชียวชาญเฉพาะ

รวม

1. ต่่ากว่า ป. ตรี
     นาฏศิลป์ชั้นสูง  =  9 คน

     นาฏศิลป์ชั้นกลาง  =  1 คน

     ประถมศึกษา  =  1 คน

     มัธยมศึกษาตอนต้น  =  1 คน

     มัธยมศึกษาตอนปลาย  =  1 คน

2. ป. ตรี
3. ป. โท
4. ป. เอก

รวม

4. จ ำนวนบุคลำกรที ่สถำบันฯ / คณะ / วทิยำลัย / ส ำนัก  จ้ำงเหมำทีท่ ำสัญญำเกิน 9 เดอืนขึน้ไป

1. กลุ่มบริหารทั่วไป (ครู / อาจารยพ์ิเศษ)
2. กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)

รวม

  1. ผู้เชี่ยวชาญ 12
  2. ปวช. 1

3. ปวส. 5
4. ป. ตรี 31
5. ป. โท 1
6. ป. เอก -
7. พนักงานขบัรถ 7
8. คนสวน 1
9. คนงาน 1

รวม 59

แหล่งข้อมูล  : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สบศ.   ข้อมูล  ณ วนัที ่ 1 ตุลาคม 2560

รวม (คน)

 -

13 13

59 59

10 10
49 49

13

9

วฒิุกำรศึกษำ จ ำนวน รวม (คน)

149 149

จ้ำงเหมำทีท่ ำสัญญำเกิน 9 เดอืนขึน้ไป
สำยงำน / วฒิุกำรศึกษำ จ ำนวน

13

149 149
วฒิุกำรศึกษำ จ ำนวน รวม (คน)

87 87
36 36

9
 -

พนักงำนรำชกำร
สำยงำน / วฒิุกำรศึกษำ จ ำนวน รวม (คน)

127 127

13

13

59

5

1

12
1

31
1
-
7
1
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5. จ ำนวนบุคลำกรหน่วยงำนในสังกัดสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ล ำดบั
ที่

หน่วยงำน อำจำรย์ ขำ้รำชกำรครู บคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ

พนักงำน
รำชกำร

รวมทัง้สิ้น หมำยเหตุ

1 ส ำนกังำนอธิกำรบดี  -  - 62 1 42 105
สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

2 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 11  - 4  - 13 28
3 คณะศิลปวิจิตร 18 - 5  - 11 34
4 คณะศิลปศึกษำ 24 1 5  - 14 44
5 วิทยำลัยช่ำงศิลป  - 69 5 4 5 83
6 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช  - 14 2  - 5 21
7 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบรีุ  - 35 2 5 1 43
8 วิทยำลัยนำฏศิลป 2 121 3 10 6 142
9 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์  - 53 3 3 8 67

10 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบรีุ 1 47 2 8 6 64
11 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 2 52 3 11 5 73
12 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ  - 40 2 2 3 47
13 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช  - 59 3  - 7 69
14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง  - 47 2 3 6 58
15 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอด็  - 61 2 3 3 69
16 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบรีุ  - 55 3 3 3 64
17 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย  - 49 3 8 6 66
18 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบรีุ  - 48 1  - 2 51
19 วิทยำลัยนำฏศิลปอำ่งทอง - 61 1 3 3 68

58 812 113 64 149 1,196

แหล่งขอ้มลู  : ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล  สบศ .   ขอ้มูล  ณ วนัที่  1 ตุลำคม 2560

รวม
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ล ำดบัที่ หน่วยงำน ขำ้รำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ รวม
1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 2  - 2
2 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์  -  - -
3 คณะศิลปวิจิตร 2  - 2
4 คณะศิลปศึกษำ  -  - -
5 วิทยำลัยช่ำงศิลป 4 1 5
6 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 1  - 1
7 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี  -  - -
8 วิทยำลัยนำฏศิลป 11  - 11
9 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์  -  - -

10 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 2  - 2
11 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 9 1 10
12 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ  -  - -
13 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 5  - 5
14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 1 1 2
15 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 2 1 3
16 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 1 1 2
17 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 1 1 2
18 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 3  - 3
19 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 6  - 6

50 6 56

แหล่งข้อมูล  :    ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล  สบศ.   ข้อมูล  ณ วนัที่  1 ตุลำคม 2560

จ ำนวนบุคลำกรทีเ่กษียณอำยุรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

รวม
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 โครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 โครงสร้างการบริหารงาน 

ของสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 กระบวนการบริหารจัดการ 

ของสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์

  

หน้า  15 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 

  
2h 

กองกลาง คณะศิลปวิจิตร 

ส านักงานอธิการบดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

วิทยาลัยช่างศิลป 

  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

กระทรวงวฒันธรรม 

กองนโยบายและแผน 

คณะศิลปศึกษา กองบริการการศึกษา 

ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
 

สภาคณาจารย์และบุคลากรสภาคณาจารย์และบุคลากร  
 

งานประกันคุณภางานประกันคุณภาพพการศึกษาและ กการศึกษาและ กพร.พร.  
 

งานเทคโนงานเทคโนโโลยีสารสนเทศลยีสารสนเทศ  
 

งานตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน  
 

สสภาวิชาการภาวิชาการ  
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

วิทยาเขต 

ส านักงานวิทยาเขต 

บัณฑิตวิทยาลัย 

หมายเหตุ  :  แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน 

         แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต   

      แผนภูมโิครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

 

 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานสภาคณาจารย์และบุคลากรประธานสภาคณาจารย์และบุคลากร  
 

อธิการบดี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานสภาวิชากประธานสภาวิชาการาร  

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
    คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ผอ.กองกลาง 
คณบดีคณะศิลปวิจติร 

ผอ.ส านักงานอธิการบด ี คณบดีคณะ               
ศิลปนาฏดุริยางค ์

ผอ.วิทยาลยันาฏศิลป 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

รองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 
 

รองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

 

รองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

รองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ 
 

รองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 
 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและ กพร. 

  ผอ.วิทยาลยัช่างศิลป 

  ผอ.วิทยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  ผอ.วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม ่

ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปจันทบุร ี

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์

ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลป
สุพรรณบุรี 

  ผอ.วิทยาลยันาฏศิลปพัทลุง 

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการระบบควบคุมภายใน 
และบรหิารความเสี่ยง 

ผอ.กองนโยบายและแผน 

คณบดีคณะศิลปศึกษา 
ผอ.กองบริการการศึกษา 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 
บดีคณะศิลปศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 

ผอ. ส านักงานวิทยาเขต 
 

ปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

หมายเหตุ  : แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน 

        แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต   

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
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กระบวนการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์) 

- บริหารกิจการของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับของทางราชการและของสถาบันฯ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบนัฯ 
- ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและของ

สถาบันฯ 
- จัดท าแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ 
- แต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยอธกิารบดี รองคณบดี รองผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการวิทยาลยั รองผู้อ านวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หวัหนา้ภาควิชา หัวหนา้ส่วนราชการที่เรียกชือ่อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอาจารย์พิเศษ  
- รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของคณาจารยป์ระจ าสถาบันฯ ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ 
- เสนอแผนด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ตลอดจนรายการประจ าปีเกีย่วกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ต่อสภาสถาบันฯ 
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจการนักศึกษา และปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอื่น 
- เป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในกจิการทัว่ไป 
- ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามระเบยีบ ขอ้บังคับและประกาศของสถาบันฯ หรือตามที่สภาสถาบันฯ ได้มอบหมาย 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
(นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์) 

๑. ฝ่ายบริหารงานกลาง  
๒. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๓. ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
๔. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
๕. งานสิทธิประโยชน์ตลอดจนการจัดหารายได้ 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์  พานิช) 

๑. งานด้านวิชาการ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาชีวศึกษา  และปริญญาตรี 

๒. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๓. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. ฝ่ายวจิัยและนวัตกรรม 
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร. 
๖. ศูนย์รักษ์ศิลป์ 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา) 

๑. ฝ่ายกิจการนักศกึษา 
๒. งานกองทุนกู้ยืมการศึกษา 
๓. งานทุนนักเรียนนักศึกษาทกุประเภท 
๔. งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
๕. งานรักษาดินแดน 
๖. งานสโมสรนักศึกษา ชมรม/สมาคมศิษยเ์ก่า 
๗. งานกายภาพทรพัย์สิน (ส านักงานอธิการบดี วังหน้า) 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
(นายอ านวย  นวลอนงค์) 

๑. ฝ่ายบริหารทัว่ไป (กองนโยบายและแผน) 
๒. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๔. ฝ่ายประสิทธภิาพองค์กร 
๕. ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์ (วังหนา้) 
๖. ฝ่ายกิจการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
(นายจลุชาติ  อรัณยะนาค) 

๑. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
๒. งานกายภาพทรพัย์สิน (ส านักงานอธิการบดี ศาลายา) 
๓. งานความร่วมมือระหว่างองค์กรในประเทศ 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
(นายภูริ  วงศ์วิเชียร) 

๑. งานการจัดตั้งวิทยาเขต 
๒. งานวิจัย 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
(นายสุรัตน์  จงดา) 

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) 
 
 

 
  

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
(นางประวีณา  เอ่ียมยี่สุ่น) 

       ปฏบิัติราชการร่วมกับรองอธิการบดีงานด้านวิชาการ 
๑. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  
๒. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 
๑. งานตรวจสอบภายใน 
๒. โครงการบัณฑิตศึกษา 
๓. ฝ่ายนิติการ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
๔. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (งานวิเทศสัมพันธ์)  กองกลาง  

ส านักงานอธกิารบด ี
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 นโยบายการขับเคลื่อน
สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายสู่
ความส าเร็จ อัตลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป ์

 ค่านิยมหลัก 
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นโยบายการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 
๑. นโยบายของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑) ส่งเสริมให้สอนนักเรียน – นักศึกษาให้เล่นและรู้ สามารถแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย ๑ อย่าง 
ไม่ใช่เป็นวิชาเลือกแต่เป็นการบังคับเลือกเรียนตามทักษะของคน 

๒) การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในระบบ จะต้องจัดให้มีความพร้อมด้านกายภาพมีอาคาร 
สถานที่ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีครูอาจารย์ที่มีความรู้อยากสอน มีนักเรียน – นักศึกษาที่อยากเรียน
และมีการวิจัยต่อยอดเชื่อมโยงกับต่างประเทศตามแผนเสาหลักอาเซียนตามแผนต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันต้องจัดการศึกษาให้เป็นทั้งระบบ เช่น นักเรียน – นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถ     
ร าได ้เล่นดนตรี สร้างเครื่องดนตรี สร้างชุดละคร ชุดโขน หัวโขน ต้องท าให้หลากหลายและเป็นอาชีพมากกว่านี้ 

๓) การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนอกระบบให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนในระบบ ให้พ้ืนที่และโอกาส 
ในการแสดงโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้สูงอายุ เกษียณบ านาญ คนพิการ นักโทษ 

 
๒. นโยบายในการบริหารของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์) 

นโยบายด้านการจัดการศึกษา นโยบายด้านการบริหารบุคลากร 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัย
นาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ มีทรัพยากรที่จ ากัด 
(ผู้สอน งบประมาณ และสถานที่) 
๑. ผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาเขต 
๒. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทุกระดับของสถาบันฯ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ 
๓. พัฒนาโครงการบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิต

วิทยาลัยและขยายการศึกษาให้ถึงปริญญาเอก 

 

๔. ผู้รับรองหลักสูตรไม่เพียงพอในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ (ผศ. , รศ.) 
- ส่งเสริมให้เปลี่ยนครูเป็นอาจารย์ 
- ให้ทุนการศึกษาครู  อาจารย์  เพ่ือศึกษาต่อ

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
๕. ครู อาจารย์ และบุคลากร ไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

- เร่งจัดท ากรอบอัตราก าลังเพิ่มขึ้น 
๖. ภาระงานที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 

- ปรับลดงานที่ไม่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมให้ชีวิตการ
ท างานมีความสมดุล 

๗. ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง 
๘. จัดให้มีสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

๙. ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมาศักดิ์ 
๑๐. การจัดสรรทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ทั่วถึง 
๑๑. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

กับหน่วยงานอื่น 
๑๒. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๑๓. สร้างค่านิยมองค์กร 

นโยบายด้านการจัดการสถานที่ 

๑๔. จัดหาสถานที่ตั้งใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ที่มีความเหมาะสมและสง่างามให้เป็นที่ภาคภูมิใจ 

๑๕. พัฒนางานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานในสังกัดให้มีความปลอดภัยและ
สวยงาม 
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วิสัยทัศน์ (vision) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์     

ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พันธกิจ (mission) 

๑. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม 
๓. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
๕. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

ปณิธาน 
 มุ่งม่ันศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอ านาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ
ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท าการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบ
สาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติและศิลปวัฒนธรรม          
ที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น 

เป้าหมายสู่ความส าเร็จ 
๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 

เพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้ 
๒. บัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  มีงานท า 
๓. เป็นสถาบันที่ดูแลและก ากับมาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
๔. ศูนย์กลางความร่วมมือระดับชาติและระดับนานาชาติภายใต้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

เอกลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เป็นผู้น าด้านงานศิลป์ 

อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์ 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
อัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษามืออาชีพงานศิลป์ 
มืออาชีพงานศิลป์ 
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ค่านิยมหลัก (Core Values) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ก าหนดค่านิยมหลัก คือ คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีควา ม 

เป็นลักษณะเฉพาะเพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และน ามาซึ่งความส าเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีค่านิยมหลัก คือ  
“สร้างอนาคต  สร้างความสุข  ปลุกความสามัคคี” 
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ส่วนที่ 2 

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ 
สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม ทีเ่ปน็องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อยา่งมีคุณค่าแก่
สังคม

3. เปน็ศูนยก์ลางบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
ใหม้ีคุณภาพสอดคล้องกบัการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 และนโยบายไทย
แลนด์ 4.0

2. การวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป ์บน
พืน้ฐานเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นและ
ความเปน็ไทย และเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ

3. การบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับทอ้งถิ่น
 ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 สรุปภาพรวม แผนปฏบิตัริาชการสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ประจ าป ีพ.ศ. 2561

 “สถาบนับณัฑิตพัฒน์ศิลปเ์ปน็สถาบนัจัดการศึกษาชั้นน าดา้นนาฏศิลป ์ดนตรี คีตศิลป ์และทัศนศิลป ์   ในระดบัชาตแิละเปน็ศูนย์กลางความร่วมมือในระดบันานาชาต ิภายในป ีพ.ศ. 2564”        

1. จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป ์และทศันศิลป ์ระดับพืน้ฐาน
วิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูง ทีม่ีคุณภาพ เปน็ทีย่อมรับระดับชาติและนานาชาติ

4. อนรัุกษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

 5. บริหารกจิการบา้นเมืองทีดี่ และ
พัฒนาองค์กรเพือ่กา้วสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

สรุปภาพรวม แผนปฏบิตัริาชการสถาบนับณั
ฑิตพัฒนศิลป ์ประจ าป ีพ.ศ. 2561

กลยุทธ์ 1. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ

1. พฒันานักวิจยัรุ่นใหม่และการ
สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการ
วิชาการทัง้ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทัง้ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ

1. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปโภค พฒันาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
เอื้อต่อการเรียนและการท างานอยา่งมีความสุข ปลอดภัย

2. การพฒันาทักษะและศักยภาพของ
นักศึกษาทีส่่งเสริมทักษะในศตวรรษที ่ 
21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

2. เผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

2. สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าทางเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม

6. พฒันาการเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ใน
ระดับนานาชาติ

5. การพัฒนาองค์กรใหเ้ปน็สถาบนัจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป ์ดนตรี 
คีตศิลปแ์ละทศันศิลป ์ในระดับชาติและเปน็ศูนยก์ลางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกจิ
ใหก้บัทอ้งถิ่นและประเทศชาติด้วยทนุทาง
ศิลปวัฒนธรรม

2. จดัท าหลักสูตรระยะส้ันด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ
ทัศนศิลป์ทีเ่ป็นหลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรนานาชาติ

3. พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และจดัการขอ้มูลองค์ความรู้ 
เผยแพร่สู่ประชาชน3. จดัหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจยัเพือ่

ผลิตผลงานชิ้นใหม่3. การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถของผู้เรียนในเวทีการ
แขง่ขนัด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

4. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เขา้สู่ระดับมาตรฐานสากล

5. พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

นโยบายด้านการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยชา่งศิลป ์มี
ทรัพยากรที่จ ากัด (ผู้สอน งบประมาณ และสถานท่ี)
1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาเขต
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทุกระดับของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศ
3. พัฒนาโครงการบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิทยาลัยและขยายการศึกษาให้
ถึงปริญญาเอก

แนวคิดการ
ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา

ด้าน

การจัดการศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรมในระบบ จะต้องจัดให้มีความพร้อมด้านกายภาพ มีอาคาร สถานที่ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสตูรให้
ทันสมัย มีครูอาจารย์ที่มีความรู้อยากสอน มีนักเรียนที่อยากเรียน และมีการวิจัยต่อยอด เช่ือมโยงกับต่างประเทศตามแผนเสาหลัก
อาเซียนด้านศิลปวัฒนธรรม ขณะเดียวกันตอ้งจัดการศกึษาให้เปน็ทั้งระบบ เช่น นักเรียน สบศ. สามารถร าได้ เล่นดนตรี สร้างเครื่อง
ดนตรี สร้างชุดละคร ชุดโขน หัวโขน ต้องท าให้ได้หลากหลายและเป็นอาชีพได้มากกว่านี้

การจัดการศกึษาดา้นศลิปวฒันธรรมนอกระบบ ให้กับผูท้ีไ่ม่ได้
เรียนในระบบ ให้พื้นที่ และโอกาสในการแสดง โดยค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุ เกษียณบ านาญ  คนพิการ นักโทษ 

กระทรวงวัฒนธรรมต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ทกุโรงเรียนสอนนักเรียนให้
เล่นและรู้และสามารถแสดงศลิปวัฒธรรมอย่างน้อย 1 อย่าง ไม่ใช่เป็น
วิชาเลือก แต่เป็นการบงัคับให้เลือกเรียน ตามทักษะของคน 

ผู้ได้รับ
ผลประโยช เดก็ เยาวชน ชุมชน และสังคม

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร  
4. ผู้รับรองหลักสูตรไม่เพียงพอในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

- ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ (ผศ. , รศ.) 
- ส่งเสริมให้เปลี่ยนครูเป็นอาจารย์
- ให้ทุนการศึกษาครู อาจารย์ เพ่ือศึกษาต่อปริญญาโท 

ปริญญาเอก
5. ครู อาจารย์ และบุคลากร ไม่เพียงพอต่อภาระงาน

- เร่งจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ิมขึ้น

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
9. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ปริญญำกิตติมำศักดิ์
10. กำรจัดสรรทุนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ให้ทั่วถึง
11. สนับสนุนให้มีกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงำนอื่น
12. จัดตั้งสมำคมศิษย์เก่ำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
13. สร้ำงค่ำนิยมองค์กร

นโยบายด้านการจัดการสถานท่ี
14. จัดหำสถำนที่ตั้งใหม่ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีควำมเหมำะสม
และสง่ำงำมให้เป็นที่ภำคภูมิใจ
15. พัฒนำงำนด้ำนภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของหน่วยงำนในสังกัดให้มี
ควำมปลอดภัยและสวยงำม

6. ภำระงำนที่ซ้ ำซ้อนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
- ปรับลดงำนที่ไม่จ ำเป็นเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตกำร

ท ำงำนมีควำมสมดุล
7. ให้ควำมส ำคัญกับกำรบรรจุ โยกย้ำย เล่ือนต ำแหน่ง
8. จัดให้มีสวัสดิกำรเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน

นโยบาย

ผลิตบัณฑิตทีมี่คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ (๓R,๘C)                                                    
- มีทักษะวิชาชีพเฉพาะ มีความเป็นมืออาชีพงานศิลป์
- มีทัศนะคติทีด่ีตอ่การอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรม
- เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

ผลิตผลงานทางศลิปเ์ปน็อัตลักษณ ์ทั้งในระดับองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ต่อยอด 
เพื่อสืบสานคุณคา่ เอกลักษณ ์อัตลักษณ ์ความเป็นไทย รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  
(Strategy Map) 
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วสิยัทัศน์ :  สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์เป็นสถาบันจดัการศึกษาช้ันน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและเป็นศูนยก์ลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ ภายในปี พ .ศ. ๒๕๖๔

แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map)

ประสิทธิผลตาม
ประเด็น

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

การพัฒนา
องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกบัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบาย

ไทยแลนด์ ๔.๐

การวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ ต่อยอดงานศิลป์

บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
และความเป็นไทย และเผยแพร่

ผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ

การบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ

การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าทางเศรษฐกจิใหก้ับทอ้งถิน่
และประเทศชาติด้วยทนุทาง

ศิลปวัฒนธรรม  

การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัด
การศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีต

ศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติบนฐาน

๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกคน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพ่ือน ำไป
ประกอบอำชีพได้
๒. บัณฑิตไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕   มีงำนท ำ
๓. เป็นสถำบันที่ดูแลและก ำกับมำตรฐำนชำตดิ้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
๔. ศูนย์กลำงควำมร่วมมือระดับชำตแิละระดบันำนำชำติ

ผลิตผลงำนทำงศิลป์เป็นอัตลักษณ ์ทั้งในระดับองค์ควำมรู ้งำนสร้ำงสรรค์ต่อยอด 
เพ่ือสืบสำนคุณค่ำ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ควำมเป็นไทย รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
สู่ความส าเร็จ

บัณฑิตมีงำนท ำ และมีทักษะกำร
เรียนรู้  ในศตวรรษที ่๒๑

ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์        
และนวัตกรรมที่มีคุณภำพ มีคุณค่ำ     
และเกิดประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ                 

ในระดับชำติและนำนำชำติ

ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม สำมำรถใช้ทุน        

ทำงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดและเสริมสร้ำง
ศักยภำพให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้

ศิลปวัฒนธรรมของชำตไิดร้ับกำรสืบ
สำนและสร้ำงสรรคจ์นเกิดคุณค่ำ

ทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชำติ

สถำบันฯ  มีควำมเข้มแข็ง  สง่ำงำม           
โดดเด่น เป็นที่รู้จักและยอมรับ                 

ของประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก       

การพัฒนาครู อาจารย์  
การพัฒนาหลักสูตร  การส่งเสริม

และพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
จัดกำรศึกษำด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ 

แบบ Active learning

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่มีคุณภำพ    
มีหลักสูตรดี ครู/อำจำรย์เก่ง
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพ

ผลงำนทำงวิชำกำร  งำนสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรมที่มีคุณภำพ มี

ประโยชน์ตอบสนองควำมต้องกำร
ของสังคม

การพัฒนาระบบการจดัการความรู ้          
ด้านการวิจัย การผลิตผลงาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม

มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ 
และนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ

ทั้งระดับชำติ และระดับนำนำชำติ

กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมผู้บริหำรให้มีธรรมำภิบำลและพัฒนำ
โครงสร้ำงทำงกำยภำพของสถำบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มีผลกำรประเมินประโยชนห์รอื
ผลกระทบของกำรให้บริกำรทำง

วิชำกำรต่อสังคมที่เป็นไปในทิศทำงทีด่ี

กำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำน          
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม           

ให้เกิดควำมตระหนักคุณค่ำ                
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

มีกำรสืบสำนและสร้ำงสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมควบคูก่ันจนเกิดคุณค่ำ
และมูลค่ำที่สอดรับกับควำมตอ้งกำร

ของสังคม

กำรพัฒนำสถำบันฯ มีระบบที่ดี
และประสบควำมส ำเร็จบนฐำน

กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรบุคลำกร 
เครือข่ำย สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้

และกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดี

มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน    
เพ่ือประกอบกำรก ำหนดทิศทำง

และกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำง
วิชำกำร ตำมจุดเน้นของสถำบันฯ

กำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและถำ่ยทอด
ควำมรู้ สู่บุคลำกรภำยใน สถำบันฯ 

และเผยแพรสู่สำธำรณชน 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรสืบสำนและ
สร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้เกิดคุณคำ่

และมูลค่ำตำมควำมต้องกำรของสังคม
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แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ภายใต้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564) 
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แผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

1.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

1.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คน 700 750  
2.ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย คน 700 780  
3.ระดับอำชีวศึกษำ คน 200 200  
4.ระดับปริญญำตรี คน 500 520  
5.ระดับปริญญำโท คน 30 30  
2.อัตรำของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มี
คุณลักษณะพึงประสงค์ 

   รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

1.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 90 100  
2.ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 90 100  
3.ระดับอำชีวศึกษำ ร้อยละ 90 100  
4.ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 90 100  
5.ระดับปริญญำโท ร้อยละ 90 100  
3.อัตรำกำรมีงำนท ำหรือศึกษำต่อภำยใน  
12 เดือน 

   รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 
(หลัก) / ฝ่ำย 
CIO (ร่วม)  

1.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 99.07 100  
2.ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 99.81 100  
3.ระดับอำชีวศึกษำ ร้อยละ 76.16 80  
4.ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 98.27 100  
5.ระดับปริญญำโท ร้อยละ 100 100  
4.อัตรำของกำรจบกำรศึกษำภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

   รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

1.ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 63.31 70  
2.ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 61.60 70  
3.ระดับอำชีวศึกษำ ร้อยละ 66.67 70  
4.ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 79.50 80  
5.ระดับปริญญำโท ร้อยละ - 20  
5.ระดับควำมส ำเรจ็กำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้มี
คุณภำพสอดคล้องกบักำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 

ระดับ  - 4 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 
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ข้อมูลสนับสนุน  

๑. แผนกำรรับนักเรียน นักศึกษำ 
๒. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำ 
๓. ข้อมูลจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
๔. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน/บัณฑิตที่จบกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด 
๕. ข้อมูลกำรมีงำนท ำหรือศึกษำต่อภำยใน 12 เดือน 
๖. กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ตำมกรอบคุณวุฒิ มคอ. 3   
๗. กำรพัฒนำหลักสูตร ปี 2560  
๘. ข้อมูลควำมร่วมมือกับหน่วยงำน หรือองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรพัฒนำทั้งผู้เรียนและบุคลำกรในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ  
 

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำและ
ระดับอุดมศึกษำให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิของชำติ 

2. จัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

และไทยแลนด์ 4.0 
4. ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแบบ Active Learning 
5. ส่งเสริมผู้สอนให้จัดกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนโดยใช้ STEM Education 
6. ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสอนสอดแทรกในรำยวิชำต่ำงๆ  
7. สนับสนุนกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
8. กำรผลิตสื่อหรือนวัตกรรมกำรเรียนรู้ต้นแบบที่ส่งเสริมกำรจัดเรียนรู้ตำมแบบ Active Learning 
9. ติดตำมและประเมินผลผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วเพ่ือน ำผลกำรประเมินมำสู่กำรพัฒนำ 

 
 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงำน
เดิม 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ปี 2561 

6.จ ำนวนหลักสูตรที่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิของชำติ 

จ ำนวน 

หลักสูตร 

- 2 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

7.จ ำนวนรำยวิชำที่เรียนสอนแบบ Active 
Learning 

รำยวิชำ 9 867 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

- ระดับอุดมศึกษำ รำยวิชำ 2 180  
- ระดับอำชีวศึกษำ รำยวิชำ - 27  
- ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รำยวิชำ 7 660  

8.จ ำนวน Active Learning Teacher คน 244 294 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

- ระดับอุดมศึกษำ คน 119 98  
- ระดับอำชีวศึกษำ คน 25 50  
- ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คน 100 146  
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ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงำน
เดิม 

เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ปี 2561 

9.จ ำนวนงำนวิจัยกำรเรียนกำรสอน ชิ้น - 10 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

- ระดับอุดมศึกษำ ชิ้น - 4  
- ระดับอำชีวศึกษำ ชิ้น - 3  
- ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ชิ้น - 3  

10.จ ำนวนผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 

กิจกรรม - 245 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

- ระดับอุดมศึกษำ คน - 120  
- ระดับอำชีวศึกษำ คน - 25  
- ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คน - 100  

11.จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ STEM  Education  

แห่ง - 15 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

12.ร้อยละของรำยวิชำในหลักสูตรที่สอน
สอดแทรกหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ - 50 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

13.ร้อยละของสื่อ/นวัตกรรมกำรเรียนรู้ต้นแบบ
ที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแบบ Active 
Learning 

รำยกำร - 80 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำย (CIO) 

14.ควำมพึงพอใจของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ค่ำเฉลี่ย - 3.51 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

 
 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
การวิจัยการเรียนการสอน 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยงคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์) 
- กำรปรับปรุงและพัฒนำ

หลักสูตรระดับพ้ืนฐำน ระดับ

2,600,000 

 

 

(2,300,000) 

 

 

 ฝ่ำยวิชำกำร 

(งำนโครงกำรบัณฑิต
ระดับปริญญำโท) 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
มำตรฐำนสำกล) 

- กำรวิจัยกำรเรียนกำรสอน  

 

(300,000) 

๒. โครงการสร้างเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของครูผู้สอน 
(โครงการปฏิรูปการศึกษา
เฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทาง
นาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ) 
- กำรอบรมครูผู้สอนให้มีกำร
เรียนกำรสอนแบบ Active 
Learning Teacher 
- กำรอบรมสัมมนำ เรื่อง กำรน ำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

24,189,000 

 

 

 

(2,118,900) 

 

(300,000) 

 ฝ่ำยวิชำกำร 

๓. โครงการผลิตสื่อ/นวัตกรรม
ต้นแบบเพื่อการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
(โครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเฉพำะ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมทำงนำฎศิลป์ 
ดุริยำงคศิลป์ และทัศนศิลป์ ) 
- กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำน 
IT แก่บุคลำกรในสังกัดสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (หลักสูตรกำร
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์) 

9,860,000 
 
 
 
 
 

(9,000,000) 
 
 

(86,000) 

 งำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 

๔. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครู 

 60,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๕. โครงกำรจัดท ำสื่อกำรศึกษำกำร
สอนดนตรี-นำฏศิลป์พื้นบ้ำน 

 10,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของนักศึกษา      
ที่ส่งเสริมทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0  

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนพัฒนำทักษะและศักยภำพของนักศึกษำ 
2. พัฒนำระบบและกลไกกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 และนโยบำย

ไทยแลนด์ 4.0 
4. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต หน่วยนับ 
ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ปี 2561 

15.ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ร้อยละ 79 81 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

16.ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษำท่ีเข้ำกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ค่ำเฉลี่ย 3 4 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

17.จ ำนวนนวัตกรรมที่นักเรียน 
นักศึกษำสร้ำงขึ้นจำกกำรเรียนรู้ 

ชิ้น - 47 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
เพ่ือรองรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำง
พัฒนำทักษะชีวิตนักศึกษำใน
ทศวรรษที่ 21) 

15,000,000 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายวิชาการ 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

- โครงกำรพัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้เพื่อรองรับกำรเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และไทย
แลนด์ 4.0 (โครงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเฉพำะด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมทำงนำฎศิลป์ 
ดุริยำงคศิลป์ และทัศนศิลป์ ) 
- โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้

ภำษำอังกฤษ 

(2,000,000) 

 

 

 

 

(13,000,000) 

๒. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียน – นักศึกษา  
(เงินอุดหนุนในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษำท่ีเป็นเด็กเยำวชน  
คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส) 
- ทุนกำรศึกษำนักเรียนนักศึกษำ

ที่เป็นเด็กเยำวชน คนพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส (เงินอุดหุนใน
กำรศึกษำส ำหรับนักเรียน
นักศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้) 
- ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน

นักศึกษำจังหวัดชำยแดนใต้) 

23,000,000 

 

 

(5,000,000) 

 

(18,000,000) 

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๓. โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป ์(โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน) 
- โครงกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1,800,000 

 

 

(1,800,000) 

 ฝ่ายวิชาการ 

๔. โครงกำรอบรมสัมมนำเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ  

 24,400 ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๕. โครงกำรประกวดดำว เดือน 
ดำวเทียมตัวแทนสถำบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์/ประชันเชียร์  

 10,000 ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๖. โครงกำรสร้ำงเสริมพัฒนำ
ศักยภำพครูผู้สอน
ระดับอุดมศึกษำ  

 14,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 

๗. โครงกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำน
วิชำชีพ 

 30,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 

๘. โครงกำรน ำเสนอผลงำนศิลป
นิพนธ์ 

 10,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 

๙. โครงกำรเรียนรู้สู่โลกกว้ำง  30,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 

๑๐. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
วิชำชีพครูแก่นักศึกษำ 

 35,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 

๑๑. โครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

 10,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๑๒. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษำ 

 125,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๑๓. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

 150,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๑๔. โครงกำรส่งเสริมรักกำรอ่ำน
และแสวงหำแหล่งเรียนรู้ 

 100,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๑๕. โครงกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำ 

 60,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๑๖. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำ 

 80,000 
 

วนศ.จันทบุรี 

๑๗. โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนเข้ำศึกษำ 

 20,000 
 

วนศ.จันทบุรี 

๑๘. โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 

 40,000 วนศ.จันทบุรี 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑๙. โครงกำรเข้ำค่ำยผู้น ำ
นันทนำกำร 

 23,000 วนศ.จันทบุรี 

๒๐. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำ 

 54,200 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 

กลยุทธ์ที ่3 การส่งเสริมโอกาสและ
ความสามารถของ
ผู้เรียนในเวทีการแข่งขัน
ด้านศิลปวัฒนธรรม           
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. คัดเลือกผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถเพ่ือพัฒนำ ส่งเสริมให้มีศักยภำพพร้อมในกำรแข่งขันในเวทีต่ำงๆ  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันในเวทีในระดับต่ำงๆ  

เพ่ือสร้ำงชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

18.จ ำนวนรำงวัลจำกกำรแข่งขันในเวที
ระดับชำติหรือนำนำชำติ  

รำงวัล - 18 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรม 

19.จ ำนวนเวทีกำรแข่งขันควำมสำมำรถที่เข้ำ
ร่วมต่อปี 

เวท ี - 5 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรส่งเสริมกำรประกวด
ควำมสำมำรถของผู้เรียนทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม (เงินอุดหนุนใน
กำรจัดประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยำวชน) 
- กำรประกวดศิลปกรรมเด็ก

แห่งชำติ (ค่ำใช่จ่ำยในกำร
ประกวดนำฏศิลป์ดนตรี  
คีตศิลป์แห่งชำติ) 

- กำรประกวดนำฏศิลป์และ
ดนตรี คีตศิลป์แห่งชำติ 

3,500,000 

 

 

(1,500,000) 

(2,000,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์

บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย  
และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ   

 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

20.ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลิตนักวิจัยและ
กำรสร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์ 

ระดับ - 4 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

21.ระดับควำมส ำเร็จของกำรเผยแพร่ผลงำน 
ในระดับชำติและนำนำชำติ 

ระดับ - 4 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. จ ำนวนนักวิจัย 
2. แผนขอเสนองำนวิจัย 
3. ข้อมูลงำนวิจัยของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
4. ข้อมูลแหล่งทุนจำกภำยนอก 
5. แผนพัฒนำนักวิจัย 
6. จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ ต่อยอดงำนศิลป์ 
7. ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
8. ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนในท้องถิ่น 
9. ข้อมูลแผนงำนสร้ำงสรรค์ ต่อยอดงำนศิลป์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงาน        
ในระดับชาติและนานาชาติ   

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
และการสร้างสรรค์ต่อ
ยอดงานศิลป์ 

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและกำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่กำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงนักวิจัยรุ่นเก่ำกับรุ่นใหม่  
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์สู่นวัตกรรมบนพ้ืนฐำนเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

และควำมเป็นไทย 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

22.ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ - 15 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร 

23.จ ำนวนงำนวิจัยที่จัดท ำแล้วเสร็จ ชิ้น 8 19 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยวิชำกำร 

24.จ ำนวนชิ้นงำนศิลป์สร้ำงสรรค์ ต่อยอด
งำนศิลป์ใหม่ 

ชิ้น 32 33 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรม 

(หลัก) /  
รองอธิกำรบด ี

ฝ่ำยวิชำกำร (ร่วม) 
 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรพัฒนำนักวิจัยและ
ส่งเสริมกำรวิจัย 

โครงกำรวิจัยทำงกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 

  - โครงกำรพัฒนำนักวิจัยและ
ส่งเสริมกำรวิจัย 

5,205,200 

 
(5,205,200) 

 ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 

๒. โครงกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ต่อ
ยอดงำนศิลป์  
- (เงินอุดหนุนในกำรส่งเสริม

สนับสนุนกำรพัฒนำผลงำน

6,100,000 

(2,500,000) 

 

 ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 

และ 
ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

หน้า  44 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

สร้ำงสรรค์คิดค้นทำง
ศิลปวัฒนธรรม) 

- (โครงกำรส่งเสริม
อุตสำหกรรมนวัตกรรม
สร้ำงสรรค)์ 

 

(3,600,000) 

๓. โครงกำรส่งเสริมงำนวิจัยและ
อนุรักษ์สร้ำงสรรค์วัฒนธรรม 

 20,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๔. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงงำนวิจัย  20,000 วนศ.จันทบุรี 
๕. โครงกำรน ำเสนอศิลปนิพนธ์ของ

นักศึกษำภำควิชำดุริยำงคศิลป
และนำฏศิลป์ 

 15,000 วนศ.จันทบุรี 

๖. โครงกำรประดิษฐ์คิดค้น
นวัตกรรมด้ำนนำฏดุริยำงคศิลป์ 

 40,000 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์

ต่อยอดงานศิลป์ และการพัฒนา
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
และความเป็นไทยให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งระดับชำติ

และนำนำชำติ  
3. ยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย/ศิลปินที่ได้รับรำงวัลจำกกำรเผยแพร่ผลงำน 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

25.จ ำนวนงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับ
กำรตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

ชิ้น 38 40 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

26.กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ - 50 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล) 

2,500,000  ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

  

หน้า  46 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงาน

สร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ และ
การพัฒนานวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความ
เป็นไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาแหล่งทุนภายนอก
ให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงาน
ชิ้นใหม่ 

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. แสวงหำและเผยแพร่ข่ำวสำรแหล่งทุนวิจัยจำกภำคเอกชนและจำกภำครัฐที่สนับสนุนเพ่ือจัดท ำ
งำนวิจัย 

2. จัดโครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำกำรเขียนโครงกำรวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยจำกภำยนอกเพ่ือจัดท ำงำนวิจัย 

 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

27.จ ำนวนแหล่งทุนภำยนอกที่สนับสนุนทุน
งำนวิจัย 

แหล่ง 1 2 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำกำร
เขียนโครงกำรวิจัย เพ่ือรับทุน
วิจัยจำกภำยนอก เพ่ือจัดท ำ
งำนวิจัย (เงินอุดหนุนในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ
ผลงำนสร้ำงสรรค์คิดค้นทำง
ศิลปวัฒนธรรม) 

250,000  ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

28.จ ำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้  และควำมสำมำรถด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ชุมชน/
องค์กร 

- 90 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. แผนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2. ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ช่วยสืบสำนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
3. ข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สร้ำงรำยได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การบริการวิชาการทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

 
 

1. มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
2. จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศ 

และต่ำงประเทศ 
 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

29.จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรในระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ  และนำนำชำติ 

ครั้ง 19 180 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือใน
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
- (โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์
ทำงวัฒนธรรมและน ำควำมเป็น
ไทยสู่สำกล) 
- (โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมด้ำนศิลปวัฒนธรรมสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์) 

5,100,000 
 

 

5,000,000 
 
 

100,000 
 

  
 

งำนประชำสัมพันธ์ 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 

๒. โครงกำรสัมมนำคุรุนำฏดุริยำงค์
ศิลปินไทยศึกษำ 

 60,800 งำนโครงกำร
บัณฑิตศึกษำ 

๓. โครงกำรสัมมนำวิชำกำรและ
นิทรรศกำรทำงดุริยำงคศิลป์ไทย 

 50,000 งำนโครงกำร
บัณฑิตศึกษำ 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๔. โครงกำรสัมมำนำวิชำกำรและ
นิทรรศกำรทำงนำฏศิลป์ไทย 

 50,000 งำนโครงกำร
บัณฑิตศึกษำ 

๕. โครงกำรสัมมำนำเผยแพร่องค์
ควำมรู้ศิลปินแห่งชำติ 

 54,545 งำนโครงกำร
บัณฑิตศึกษำ 

๖. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
นำฏศิลป์ดนตรี 

 

 20,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 

๗. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  20,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 
๘. โครงกำรจัดนิทรรศกำรและงำน

วิชำกำรระดับปริญญำตรี 
 20,000 วนศ.จันทบุรี 

๙. โครงกำรจัดองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 130,000 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที ่2 จัดท าหลักสูตรระยะสั้น 
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์และทัศนศิลป์ท่ีเป็น
หลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ  

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนกำรท ำหลักสูตรระยะสั้นด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
2. จัดท ำหลักสูตรระยะสั้นด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
3. ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด้ำนด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 

แก่สังคม 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

30.จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้ำนนำฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่ได้ให้บริกำร
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
หลักสูตร 

- 18 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำ และจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ 

  กองบริกำรกำรศึกษำ 

2. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ 

 20,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  20,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 
4. โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้

ด้ำนนำฏศิลป์ให้แก่ศิษย์เก่ำ 
 8,000 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติ

ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงและเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ในโอกำสต่ำงๆ   
2. จัดกำรแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เวทีระดับชำติและนำนำชำติ 
3. จัดกำรประกวด/แข่งขันนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งภำยในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

และระดับชำติ 
4. ส่งเสริมกำรน ำทุนทำงศิลปวัฒนธรรมสู่กำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำเพ่ิม 

ทำงเศรษฐกิจ 
 

 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ปี 2561 

31.ระดับควำมส ำเร็จของกำรสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมและสร้ำงเสริมคุณค่ำทำง
สังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น 
และประเทศชำติด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ - 4 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรม 

 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. แผนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2. ข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้รับบริกำรของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3. ข้อมูลส ำรวจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
4. ข้อมูลช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม            
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ                 
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนสืบสำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 
2. จัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกำสวันส ำคัญของชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
3. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
4. จัดกำรประกวด/แข่งขันนำฏศิลป์ ดนตรีและทัศนศิลป์ทั้งภำยในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และในระดับชำติ 

 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

32.ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกำสวันส ำคัญของชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  

ระดับ - 4 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ส่งเสริมควำมรักชำติ (ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และพระบรมวงศำนุวงศ์) 

5,700,000  ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงกำรดนตรีไทยอุดมศึกษำ  65,000 วนศ.นครศรีธรรมรำช 
3. โครงกำรสังคีตศำลำเพ่ือ

ประชำชน 
 

65,000 
วนศ.จันทบุรี 

4. โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมไหว้
ครูประจ ำปี 61 

 
70,000 

วนศ.จันทบุรี 

5. โครงกำรแสดงมุทิตำจิตผู้
เกษียณอำยุรำชกำร 

 
15,000 

วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้าง

เสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและระเทศชาติ               
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่า 
ทางสังคมและมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชำติ
ด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมกำรแสดงและเผยแพร่ทำงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและเพ่ิมมูลค่ำ 
ทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชำติ  

3. จัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 4 ภำค 
 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

33.ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำ
ทำงสังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ 

ระดับ - 4 รองอธิกำรบด ี
ฝ่ำยศลิปวัฒนธรรม 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

1. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำทำง
สังคมและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นและประเทศชำติ
ด้วยทุนทำงศิลปวัฒนธรรม 
(โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์) 

5,700,000  ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

 

2. โครงกำรมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 
4 ภำค (ค่ำใช่จ่ำยในกำรจัด
นิทรรศกำรทำงวิชำกำรและกำร
แสดงทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม) 

4,000,000  ฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม 

 

3. โครงกำรควำมเชื่อมโยง
วัฒนธรรมเพื่อชุมชน 

 25,000 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน า 

ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ 
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ 

บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรสู่องค์กรชั้นน ำระดับชำติและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรบุคลำกรและเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเครือข่ำยให้มีควำมพร้อมในกำรท ำงำนระดับชำติและนำนำชำติ  
4. พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ  
5. ส่งเสริมควำมผำสุกและควำมผูกพันต่อสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
6. เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลสู่ผู้บริหำรทุกระดับ 
7. กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมและเพียงพอ 
8. พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
9. พัฒนำกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
10. พัฒนำกำรเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือด้ำนด้ำนด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 

ในระดับนำนำชำติ 
 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

34.ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กร
ตำมแผนพัฒนำองค์กร 

ร้อยละ - 80 รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยแผน 

 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. วิสัยทัศน์ นโยบำย แผนยุทธศำสตร์พัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำร 
2. นโยบำยและแผนพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำย 
3. ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
4. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5. กำรปฏิบัติงำน ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย กำรลำศึกษำต่อ 
6. กำรได้รับฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
7. กำรได้เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนกับสถำนศึกษำอ่ืนหรือหน่วยงำนองค์กรภำยนอกโดยตรง 
8. กำรได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เหมำะสมกำรได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำน

วิชำกำรหรือวิชำชีพหรือจรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก 
9. แผนกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
10. ข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
11. ข้อมูลงบประมำณ 
12. ระดับควำมส ำเร็จในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 

จัดการศึกษาชั้นน า ด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลาง       
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
บนฐานการบริหารจัดการ                 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
2. จัดกำรด้ำนอัตรำก ำลังให้มีควำมเหมำะสม ลดอัตรำต ำแหน่งว่ำง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดอบรม/เข้ำร่วมอบรม สัมมนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ในสำยงำนและที่

เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำตนเองมีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
4. วำงแผน ส่งเสริม และพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม เพ่ือควำมก้ำวหน้ำ

ตำมต ำแหน่งงำน (Career Path) หรือวิชำชีพที่ครองอยู่ 
5. เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลสู่ผู้บริหำรทุกระดับ 
6. ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กรและควำมรักผูกพันต่อองค์กร 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

35.อัตรำต ำแหน่งว่ำง ร้อยละ 3 3 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยบริหำร 

36.อัตรำของบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำม
เกณฑ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ร้อยละ - 60 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยบริหำร 

37.สัดส่วนคุณวุฒิครู/อำจำรย์ตรี โท เอก  ร้อยละ 52/44/4 51/45/4 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยบริหำร 

38.ระดับกำรรับรู้ค่ำนิยมองค์กรและ 
หลักธรรมำภิบำล 

ระดับ - 4 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยบริหำร 

39.ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 53.47 60 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยบริหำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
ต่อระดับปริญญำโท ปริญญำเอก 

4,500,000  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

๒. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 3,000,000  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

หน้า  59 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๓. โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกร 

 100,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๔. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนดุ
ริยำงคศิลป์ให้แก่คณำจำรย์ใน
ภำควิชำ 

 
40,080 

วนศ.จันทบุรี 

๕. โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
ระดับอุดมศึกษำ 

 
30,000 

วนศ.จันทบุรี 

๖. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
40,000 

วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 

จัดการศึกษาชั้นน า ด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลาง     
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
บนฐานการบริหารจัดการ          
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาสภาพแวดล้อม    
และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อ
การเรียนและการท างาน
อย่างมีความสุข 
ปลอดภัย   

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. ก ำหนดมำตรฐำนอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
2. จัดท ำแผนแม่บทพัฒนำอำคำรสถำนที่อย่ำงเต็มรูปแบบ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และเทคโนโลยี อันเป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย 
4. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
5.  ด ำเนินกำรตำม master plan และปรับปรุงตำมสภำพหรือปัญหำที่เกิดข้ึน 

 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

40.ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงอำคำร 
สถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค สภำพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ 

ระดับ - 3 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยแผน 
(หลัก) 

รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

(ร่วม) 
41.ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้อำคำรสถำนที่และ
ระบบสำธำรณูปโภคพัฒนำสภำพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนและกำรท ำงำน 
อย่ำงมีควำมสุข ปลอดภัย   

ค่ำเฉลี่ย - 3.51 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยบริหำร 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้และกำรท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ปลอดภัย 
(โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ทำงกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม) 

370,000,000  ฝ่ำยบริหำร 

๒. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
และกำรบริกำรแก่ผู้เรียน 

 300,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๓. โครงกำรพัฒนำคุณภำพห้องเรียน
ประจ ำปี 2561 

 
40,000 

วนศ.จันทบุรี 

๔. โครงกำรบ ำรุงรักษำหอพัก  50,000 วนศ.จันทบุรี 

๕. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
กำรเรียนรู้  ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

 
50,000 

วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 

จัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ        
บนฐานการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดการ
ข้อมูลองค์ความรู้ 
เผยแพร่สู่ประชาชน 

 
 

มาตรการ/แนวทาง 

1. วำงแผนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดกำรข้อมูลองค์ควำมรู้เผยแพร่สู่ประชำชน 
2. พัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
3. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วยระบบสืบค้นทำงไกล 
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร

และกำรจัดกำรข้อมูลองค์ควำมรู้ เผยแพร่สู่ประชำชน 
 

 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

42.ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดกำรข้อมูล 
องค์ควำมรู้เผยแพร่สู่ประชำชน 

ระดับ - 3 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำย CIO 

43.ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและข้อมูลองค์ควำมรู้ในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ค่ำเฉลี่ย - 3.51 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำย CIO 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- โครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเฉพำะ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมทำงนำฎศิลป์ 
ดุริยำงคศิลป์ และทัศนศิลป์  

(ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ

38,793,000 

23,763,000 

 

13,000,000 

 

 

 งำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

กำรศึกษำและกำเรียนรู้ตลอด
ชีวิต) 
(โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ทำงกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม) 

- โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัลฯ 

2,000,000 

๒. โครงกำรพัฒนำเว๊ปไซต์เพ่ือกำร
เผยแพร่และสื่อสำร 

 20,000 วนศ.จันทบุรี 

๓. โครงกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 50,000 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 

จัดการศึกษาชั้นน า ด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
บนฐานการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากล 

 
มาตรการ/แนวทาง 

๑. พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งระดับพื้นฐำนและระดับอุดมศึกษำ 
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรให้เห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพ 

๒. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกับหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรประกันคุณภำพ 
๓. มีกำรวำงแผนพัฒนำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๔. กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ต้องครอบคลุมพันธกิจทั้งกำรจัด 

กำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพได้ 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

44.ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเข้ำสู่ระดับ
มำตรฐำนสำกล 

ระดับ 4 4 รองอธิกำรดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

45.ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี     
- ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับ ดี ดี รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- ระดับอำชีวศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 4.50 4.60 รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 
- ระดับอุดมศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 3.94 4.00 รองอธิกำรบดี 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1,000,000  งำนประกันคุณภำพฯ 

๒. โครงกำรพัฒนำควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 10,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 
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โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๓. โครงกำรพัฒนำแผนกำรจัด
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 

 10,000 วนศ.กำฬสินธุ์ 

๔. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 23,000 วนศ.จันทบุรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 

จัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ในระดับชาติและเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ         
บนฐานการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
โปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน 

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. ส่งเสริมกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

2. จัดกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
3. จัดประชุมผู้บริหำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและให้ส่วนรำชกำรในสังกัดด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง 
4. มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนจัดท ำข้อมูล เพ่ือรวบรวมส่งให้ผู้ประเมินดังนี้ 

- รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/พนักงำน/ลูกจ้ำงของหน่วยงำน ตำมจ ำนวนที่ผู้ประเมินก ำหนด 
- ขอรำยชื่อผู้เข้ำรับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงำนตำมจ ำนวนที่ผู้ประเมินก ำหนด 
- จัดประชุมผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบและส่งแบบประเมินเชิงประจักษ์ (แบบประเมิน 

Evidence Base) พร้อมทั้งแนบข้อมูลหลักฐำนประกอบตำมส ำหรับหน่วยงำนให้ผู้ประเมิน
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด   

5. อุทธรณ์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเบื้องต้น ตำมระยะเวลำที่ผู้
ประเมินก ำหนด 

6. รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน พร้อมข้อเสนอแนะในกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

7. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

46.ระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ระดับ 4 4 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โครงกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบของสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

6,500,000  ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน 

จัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  
ในระดับชาติ  และเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ 
บนฐานการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือ    
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
 คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับนานาชาต ิ

 
มาตรการ/แนวทาง 

1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ในระดับนำนำชำติ 

2. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
3. พัฒนำกำรเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับ

นำนำชำติ 
 

 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ผลงาน
เดิม 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ปี 2561 

47.จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 

จ ำนวน 10 28 รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

 

โครงการ / กิจกรรม  
ที่สนับสนุน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ 

๑. โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ก ำ ร เ ป็ น
ศูนย์ กลำงควำมร่ วมมื อด้ ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี  คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับนำนำชำติ 
(โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือและ
เชื่อมโยงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอำเซียน) 

5,000,000  งำนวิเทศสัมพันธ์ 
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แผนพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนาบุคลากร 

ส่วนที่ 1 แผนกลยุทธก์ารพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของสถาบัน เนื่องจากบุคลากรจะ เป็น 
ผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถาบัน ตลอดจน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน จะท าให้สถาบันเจริญก้าวหน้า และเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง    จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพ
สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
          นโยบายการพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ 
ส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
           1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง 
และเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตส านึก และทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไป
ในทางท่ีพึงประสงคไ์ด้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
          2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย  และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ลงทุนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง 
ส่วนงานเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่ างทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับ 
ความตอ้งการอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ส าคัญ     
และจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดี และถูกต้องให้แก่บุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เพ่ือให้มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งหวัง 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือ 
ในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ “คนเก่ง” (Talent) 
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แนวทางด าเนินการ 
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่วนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ซึ่งเป็น 

การพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายและภารกิจหลักของส่วนงาน โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ให้เกิดการเรียนรู้ที่สมดุล ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การฝึกอบรม , 
การศึกษาต่อ, การประชุม และสัมมนา เป็นต้น และการสร้างกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้กับบุคลากร เช่น การเรียนรู้ ผ่านทาง Internet/Intranet, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้, การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management), การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง(CQI), การพัฒนาศักยภาพ 
ในกลุ่มอาชีพ โดยให้หัวหน้าส่วนงานและผู้บั งคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ โดยตรงในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งมิได้จ ากัดเฉพาะ  
การจัดอบรมเท่านั้น เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ 
ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน เพ่ือรับทราบ
ข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป 

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และส่วนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การไปศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงาน
อ่ืนใด ที่จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม สัมมนาหลั กสูตรต่างๆ  
ที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ๆ เป็นประโยชน์ต่อ  
การปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดโครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่างๆ  
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวมในระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
และส่วนงานสามารถก าหนดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวม  
ในระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และส่วนงานสามารถก าหนดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ในส่วนที่เป็นความต้องการเฉพาะของส่วนงานได้เอง  โดยให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ทิศทาง และ
เป้าประสงค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
จึงเห็นควรเพ่ิมเติมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การในแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยม
หลักและสมรรถนะหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนั้นแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จะประกอบไปด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
  1) การเสริมสร้างค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (Core 
Values/Organization Culture & Core Competency) เพ่ือหล่อหลอมให้บุคลากรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์มีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร 
ตามสมรรถนะหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งหวัง 
รวมทั้งเพ่ือให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้ควรเป็น
หน้าที่ร่วมกันระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และส่วนงาน โดยพัฒนาตามค่านิยมหลักและสมรรถนะหลัก
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 
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ค่านิยมหลัก  – เราประสบความส าเร็จร่วมกัน (WE ARE WINS) 
       - Wisdom  
       - Efficiency in Education of Arts  
       - Academic Excellence  
      - Responsibility  
       - Equality by Teamwork  
       - Willful by Integrity and Moral  
       - Improve Ourselves  

- Network and Communication 
- Successful by Good Governance 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
    - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     - การบริการที่ด ี
    - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
     - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
     - การท างานเป็นทีม 

            ทั้งนี้  ในส่วนของสมรรถนะหลัก (Core Competency) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์           
มีวัตถุประสงค์ในการน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนดสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้ส่วนงานน าไปใช้ โดยส่วนงานสามารถก าหนดสมรรถนะหลัก
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และส่วนงานควรมีการประเมินสมรรถนะ
หลักของบุคลากร เพ่ือให้การพัฒนามีความสอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา และเพ่ิมสมรรถนะ
ให้กับบุคลากร 
 2) การพัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge / Functional area 
Knowledge) เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ (ตามแต่ละต าแหน่งงาน) ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวควรพัฒนา
ในเรื่องต่างๆ เช่น 
 2.1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
        - การจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท าแผนสอน การสร้างหลักสูตร เทคนิค
การสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน การสัมมนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอน 
        - การพัฒนาวิชาการ เช่น หลักการเขียนต ารา หลักการเขียนโครงการวิจัย  
การพัฒนางานวิจัย 
        - การให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 
        - การพัฒนาในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาการ เช่น ความรู้เฉพาะด้าน 
ในสาขาต่างๆ 
 2.2) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
         - กลุ่มต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ 
         - กลุ่มต าแหน่งสนับสนุนทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
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   โดยการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ  
ตามต าแหน่งงานนั้นๆ เช่น ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ควรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพกาบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องต่างๆ นักวิชาการเงินและบัญชี ควรได้รับการพัฒนาทางด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ 
อาจท าได้หลายแนวทาง เช่น การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การไปป ฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การจัดการความรู้ในองค์กร การจัดอบรมในองค์กร หรือการส่งไปอบรม  
ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ โดยการพัฒนาในส่วนนี้ควรเป็นหน้าที่ของส่วนงาน 
ที่จะจัดหรือเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตามรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่น เรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 ความรู้ด้านการเงินและบัญชี 
 ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 การจัดท างบประมาณ 
 การฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ตามต าแหน่งนั้นๆ  
  ฯลฯ 
 3) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็นการ
พัฒนาเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง  
มีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยส่วนงานควรเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องต่างๆ เช่น 

- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการสมัยใหม่ 
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- การพัฒนาเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
- การท างานเป็นทีม 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- การสื่อสาร การประสานงาน 
ฯลฯ 

 4) การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ (General Management) เป็นการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทั่วไป เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ก าลังจะก้าวสู่
ต าแหน่งบริหารหรือบุคลากรสายบริหารที่ก าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้มีศักยภาพ 
ที่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ในเรื่องต่างๆ เช่น 

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Strategic Planning) 
- ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving) 
- เครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆ (Tool & Technical Management) 
- การพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership) เป็นต้น 

 5) การพัฒนาเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้น า (Leadership) เป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็น    
ผู้ที่มีความพร้อม และมีคุณลักษณะในการเป็นผู้น าที่ดี สามารถน าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปสู่วิสัยทัศน์    
พันธกิจ และเป้าหมายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่ตั้งไว้ได้ อันได้แก่การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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                    - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
                    - การพัฒนาวิสัยทัศน์ Visionary Strategy) 
                    - ทักษะความเป็นผู้น า (Leadership Skill) 
                    - การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ Innovation) เป็นต้น 

แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ต่างๆ ดังนี้ 
 

ประเภท โครงการ 
Core Value/Organization Culture&Core 
Competency 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ 
การเป็นข้าราชการที่ดี 
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิถี 
แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

Job Knowledge/Functional area 
Knowledge 

1. โครงการการพัฒนาและสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการเลื่อนวิทยฐานะของคณาจารย์ 

People Skill/Self Development 1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 
2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและ
การเงิน 
4. โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมาย 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (โครงการ
ส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนบุคลากร ฝ่าย งานต่างๆ  
เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก) 
6. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ของแต่ละต าแหน่ง แบบ e-learning 

General Manager โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
(คณบดี,ผู้อ านวยการวิทยาลัย) 

Leadership โครงการการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง  
(สายสนับสนุน) 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน 

1. ครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ           
ตามภารกิจหลักของอาจารย์ ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง และที่องค์กรภายนอกจัด ในแต่ละปีงบประมาณ  
มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับจ านวนครู อาจารย์ ทั้งหมดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
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2. บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาหลักสูตร
ต่างๆ ตามภารกิจหลักของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง และที่องค์กรภายนอกจัด 
รวมถึงลาศึกษาต่อ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งหมดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 3. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะทั่วไปที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดของสถาบันฯ 
  3.1 หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการสมัยใหม่ (ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ) ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่า  
1 โครงการ/ปี 
  3.2 หลักสูตรเกี่ยวกับภาษา และการติดต่อสื่อสาร (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ)  
ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมาณ  มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 
  3.3 หลักสูตรการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่           
ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง ในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จะด าเนินการติดตามผลปีละ 1 ครั้ง โดยท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ และจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะมีทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้าง        
และสนับสนุนในการด าเนินภารกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2  การทบทวนภารกิจและก าลังคนที่ต้องการในอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จากการทบทวนภารกิจและก าลังคนที่ต้องการในอนาคตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ข้อมูล 
ดังตารางต่อไปนี้ 

1.จ านวนข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

หน่วยงาน 
จ านวน
กรอบ
ทั้งหมด 

บุคลากรทางการศึกษา อาจารย ์ คร ู

กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง 

งานตรวจสอบภายใน 3 3 3 
       

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4 
       

งานประกันคุณภาพการศึกษาและกพร. 3 3 3 
       

ส านักงานอธิการบด ี 1 1 
 

1 
      

 - กองกลาง 32 32 29 3 
      

 - กองนโยบายและแผน 8 8 8 
       

 - กองบริการการศึกษา 13 13 13 
       

 - โครงการบัณฑติศึกษา 2 2 2 
       

คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ 20 5 4 1 15 11 4 
   

คณะศลิปวิจิตร 32 5 5 
 

27 18 9 
   

คณะศลิปศึกษา 35 6 5 1 28 24 4 1 1 
 

วิทยาลัยช่างศิลป 84 5 5 
 

7 
 

7 72 69 3 
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 17 2 2 

    
15 14 1 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี 38 3 2 1 
   

35 35 
 

วิทยาลัยนาฏศิลป 142 5 3 2 4 2 2 133 121 12 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์ 58 3 3 
 

2 
 

2 53 53  
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี 55 2 2 

 
5 1 4 48 47 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 70 4 3 1 7 2 5 59 52 7 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 48 3 2 
 

5 
 

5 40 40  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 70 3 3 

 
7 

 
7 60 59 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 53 3 2 1 3 
 

3 47 47  
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 72 3 2 1 6 

 
6 63 61 2 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี 62 3 3 
 

4 
 

4 55 55  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 58 4 3 1 4 

 
4 50 49 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี 57 1 1 
 

7 
 

7 49 48 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 74 2 1 1 10 
 

10 62 61 1 

รวม 1,111 128 113 15 141 58 83 842 812 30 
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2.จ านวนข้อมูล พนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

หน่วยงาน 
จ านวน
กรอบ
ทั้งหมด 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

อาจารย ์ คร ู

กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง กรอบ ครอง ว่าง 
งานตรวจสอบภายใน 1 1 1 

       
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 

       
งานประกันคุณภาพการศึกษาและกพร. 1 1 1 

       
ส านักงานอธิการบด ี 4 4 4 

       
 - กองกลาง 23 23 20 3 

      
 - กองนโยบายและแผน 4 4 4 

       
 - กองบริการการศึกษา 10 10 9 1 

      
 - โครงการบัณฑติศึกษา 1 1 1 

       
คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ 14 5 4 1 9 9 

    
คณะศลิปวิจิตร 11 8 8 

 
3 3 

    
คณะศลิปศึกษา 15 10 9 1 5 5 

    
วิทยาลัยช่างศิลป 6 5 4 1 

   
1 1 

 
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 6 2 1 1 

   
4 4 

 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี 1 1 1 

       
วิทยาลัยนาฏศิลป 6 5 5 

    
1 1 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์ 8 5 5 

    
3 3 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี 6 3 3 

    
3 3 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 7 4 2 2 

   
3 3 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3 3 3 

       
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 8 4 3 1 

   
4 4 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 6 2 2 

    
4 4 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 4 2 1 1 

   
2 2 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี 5 3 1 2 

   
2 2 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 7 3 2 1 

   
4 4 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี 3 3 2 1 

      
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 5 4 2 2 

   
1 1 

 
รวม 167 118 100 18 17 17 

 
32 32 
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ส่วนที ่3 มาตรการในการบริหารและเตรียมอัตราก าลัง 
3.1 การเตรียมอัตราก าลังแผนทดแทนอัตราก าลังที่เกษียณ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เตรียมอัตราก าลังโดยก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ส าหรับพัฒนา
สมรรถนะหลักและทักษะตามต าแหน่งหน้าที่ ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกประเภท สนับสนุนให้บุคลากร      
ลาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ  

3.2 การพัฒนาบุคลากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแผนในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีให้บุคลากรของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและตรงตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ  
3.3 ระบบความก้าวหน้าในต าแหน่งอาชีพ 
ขั้นตอนการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 1) ศึกษาโครงสร้างองค์กร/ต าแหน่งงาน 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดผังองค์กร 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต าแหน่งงานขององค์กร 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระดับต าแหน่งงานขององค์กร 
 การท าความเข้าใจปัจจัยข้างต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์งานและการจัด

กลุ่มงาน (Job Family) (ท่ีเป็นวิชาชีพเดียวกัน) ให้เหมาะสมกับลักษณะภารกิจหลักขององค์กร แต่ละ
องค์กรจะมีกลุ่มงานหลัก 

2) วิเคราะห์งาน (เพ่ือจัดกลุ่มงาน เนื่องจากในแต่ละหน่วยงาน มีหลายสายวิชาชีพ) 
 ศึกษาขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบและกิจกรรมหลักของแต่ละงาน 
 ศึกษาคุณสมบัติที่จ าเป็นของงานในต าแหน่งงาน (Job Specification)   
 ต้องวิเคราะห์ต าแหน่งงานในกลุ่มต่างๆ ตามผังโครงสร้างองค์กรและผังโครงสร้าง

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 การศึกษาวิเคราะห์ข้างต้นก็เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มงาน และตัวแบบ 

สายอาชีพให้เหมาะกับภารกิจขององค์กร 
 3) จัดกลุ่มงาน (Job Family) 

 จัดกลุ่มงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของต าแหน่งงานใกล้เคียงกัน
เอาไว้ด้วยกันหรือให้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน 

 แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์คือค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 ศึกษาขอบเขตหน้าที่งาน (Scope of Work) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

(Job Specification)  
 การจัดกลุ่มงาน (Job Family) โดยพิจารณาจากงานที่ต้องการความสามารถ

ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 จัดแบ่งกลุ่มย่อย (Sub Group) และแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) 

**** การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต้องมีพ้ืนฐานของมาตรฐาน
ต าแหน่งงานที่ ก.พ. ก าหนด และเมื่อได้ค าบรรยายลักษณะงานแล้ว จึงจะสามารถน ามาจัดกลุ่มงาน  
(Job Family)  ซึ่งการจัดท ากลุ่มงานไม่มีแบบแผนตายตัว เช่น ถ้าคนที่ท างานคล้ายกัน แต่น ามาแยกเป็น
คนละกลุ่มงาน จะมีข้อดี คือ ความชัดเจน แต่ข้อเสีย คือ ท าให้การย้ายงานหรือการแต่งตั้งงานเป็นวงแคบ 
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4) จัดท าตัวแบบเส้นทางอาชีพและเกณฑ์ (Career Model) 
 ระบุต าแหน่งทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยงานทั้งในระดับฝ่าย ส่วน งาน ของแต่ละกลุ่ม

งานย่อย (Sub Group)  ในแต่ละกลุ่มงาน (Job Family) 
 จัดกลุ่มแนวทางเลือกในสายอาชีพ โดยการโอนย้ายกลุ่มงานให้เหมาะสม โดย

พิจารณาจากความสามารถท่ีต้องการในงาน (Competency) ซึ่งมีทางเลือกคือ 
 โอนย้ายข้ามกลุ่มงานย่อย (Sub-Group) ของกลุ่มงาน (Job Family) 

เดียวกัน 
 โอนย้ายข้ามกลุ่มงาน (Job Family) 

 จัดท าตัวแบบเส้นทางอาชีพ (Career Model) ของต าแหน่งงาน 
 พิจารณาว่าโอนย้ายทุกระดับต าแหน่งหรือโอนย้ายบางระดับต าแหน่ง 
 จัดท าผังแสดงความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งและการโอนย้ายงาน 

- เลื่อนต าแหน่งและโอนย้ายงานภายในกลุ่มงานที่เหมือนกัน 
- เลื่อนต าแหน่งและโอนย้ายงานในกลุ่มงานที่ต่างกัน 
 

 
เส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ศาสตราจารย์ 
ด ารงต าแหน่ง รศ. 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ด ารงต าแหน่ง ผศ. 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

รองศาสตราจารย ์

ป.โท ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

ป.เอก ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ไมน่้อยกว่า 2 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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เส้นทางความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 
 

 
ประโยชน์การจัดท าความก้าวหน้าในต าแหน่งอาชีพ   

 องค์กร 
  - เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง โอน ย้ายสายงาน จะท า

ให้ต่างหน่วยงานในองค์กรใช้เกณฑ์ที่ตนก าหนดขึ้นเองตามใจชอบ เช่น  บางหน่วยงานใช้อายุงาน  
บางหน่วยงานใช้ Competency เป็นเกณฑ์หรือบางหน่วยงานใช้เกณฑ์อ่ืน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกัน
ในการสร้างความก้าวหน้า 

 - เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร         
เพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังคน โดยการสรรหาและคัดเลือกในต าแหน่งงานที่ว่าง 

 - การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน  
หรือโอนย้ายงาน 

  - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล 
  - การจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งค่าตอบแทนรางวัล 

 บุคลากร 
        - เพ่ือจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพราะทุกคนจะทราบ

ความก้าวหน้าของตนเอง รวมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - การสร้างโอกาสในการโอนย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการและ

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สรุปงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. จ าแนกตามแผนงาน  
และผลผลิต/โครงการ 

2. จ าแนกตามงบรายจา่ย 
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1. รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

3 ยทุธศาสตร์                   ตามร่าง พรบ . (ขาวคาดแดง)
7 แผนงานงบประมาณ        =  1,270.8868 ล้านบาท 
2 ผลผลิต + 9 โครงการ     

รวมทัง้สิน้ 546.5784  37.6244    464.5230  114.8715  107.2895  1,270.8868    
ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 546.5784     37.6244       464.5230     114.8715     93.5523       1,257.1496       

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -              31.3563       -              33.0500       26.2500      90.6563            

ผลผลติที่ 1 : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
     กิจกรรม 1 :  กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพเฉพำะด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
     ระดับอดุมศึกษำ 18.4625 28.8000 4.1300

51.3925             

     กิจกรรม 2 :  ส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
     ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 5.0000

5.0000               

ผลผลติที่ 2 :  กำรบริกำรสังคม
    กิจกรรม :  จัดบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 7.8938 4.2500 22.1200

34.2638             

แผนงานยทุธศาสตร์สง่เสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม -               -               464.5230     -               19.3000       483.8230          

โครงการ 1 :  โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมอืและเชือ่มโยงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กบัประเทศอำเซียน
     กิจกรรม :  ส่งเสริมควำมร่วมมอืด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียน
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมควำมร่วมมอืด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียน 5.0000

5.0000               

โครงการ 2 :  โครงกำรส่งเสริมอตุสำหกรรมวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
     กิจกรรม :  พัฒนำรูปแบบและเทคนคิกำรแสดงใหไ้ด้มำตรฐำน
     และทันสมยั
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำรูปแบบและเทคนคิกำรแสดงใหไ้ด้
          มำตรฐำนและทันสมยั

9.3000          

9.3000               

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ

สรปุงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ : หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวมงบประมาณ

ทัง้สิน้
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3 ยทุธศาสตร์                   ตามร่าง พรบ . (ขาวคาดแดง)
7 แผนงานงบประมาณ        =  1,270.8868 ล้านบาท 
2 ผลผลิต + 9 โครงการ     

หมายเหตุ

สรปุงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ : หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวมงบประมาณ

ทัง้สิน้

โครงการ 3 :  โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและ
น ำควำมเปน็ไทยสู่สำกล
    กิจกรรม :  ส่งเสริมภำพลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและน ำควำมเปน็ไทยสู่สำกล
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและ
          น ำควำมเปน็ไทยสู่สำกล

         5.0000

5.0000               

โครงการ 4 :  โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
     กิจกรรม 1 :  พัฒนำอปุกรณ์ทำงกำรศึกษำ กำยภำพและสภำพแวดล้อม
     ระดับขัน้พื้นฐำน 223.1596      

223.1596           

     กิจกรรม 2 :  พัฒนำอปุกรณ์ทำงกำรศึกษำ กำรภำพและสภำพแวดล้อม
     ระดับอดุมศึกษำ 203.5874      

203.5874           

     กิจกรรม 3 :  ส่งเสริมสนบัสนนุกำรบริกำรทำงสังคม 24.3280        24.3280             

     กิจกรรม 4 :  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

13.4480        13.4480             

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต -              -              -              81.8215      48.0023      129.8238          

โครงการ 1 : โครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเฉพำะด้ำนศิปวัฒนธรรม 
ทำงนำฎศิลป ์ดุริยำงคศิลป ์และทัศนศิลป์
     กิจกรรม 1  :  กำรยกระดับกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรยกระดับกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ

13.1204

13.1204             

    กิจกรรม 2  :  กำรพัฒนำศักยภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ
     ใหเ้ปน็ผู้สนบัสนนุกำรเรียนรู้
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ
          ใหเ้ปน็ผู้สนบัสนนุกำรเรียนรู้ 2.1189

2.1189               
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3 ยทุธศาสตร์                   ตามร่าง พรบ . (ขาวคาดแดง)
7 แผนงานงบประมาณ        =  1,270.8868 ล้านบาท 
2 ผลผลิต + 9 โครงการ     

หมายเหตุ

สรปุงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ : หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวมงบประมาณ

ทัง้สิน้

     กิจกรรม 3  :  กำรพัฒนำส่ือเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
          และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

32.7630

32.7630             

โครงการ 2 : โครงกำรสนบัสุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนบุำล
จนจบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน
     กิจกรรม :  สนบัสนนุกำรจัดกำรศึกษำโดยไมเ่สียค่ำใช้จ่ำย
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน

81.8215        

81.8215             

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 546.5784     6.2681         -               -               -               552.8465          

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรภำครัฐ 546.5784 6.2681 552.8465           

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ -               -               -               -               7.2052         7.2052              

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล -              -              -              -              2.0000        2.0000              

โครงการ : โครงกำรพัฒนำระบบข้อมลูเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนศำสนำ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
   กิจกรรม : กำรน ำเสนอส่ือสำระดิจิทลัเปน็ฐำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมระบบส่ือสำรองค์ควำมรู้
          ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมระยะที่ 2

2.0000

2.0000               

แผนงานบูรณาการวิจยัและนวัตกรรม -              -              -              -              5.2052        5.2052              

โครงการ : โครงกำรวิจัยทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
     กิจกรรม 1  :  กำรวิจัยพื้นฐำนทำงวัฒนธรรม
            1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยพื้นฐำนทำงวัฒนธรรม

2.4755

2.4755               

     กิจกรรม 2  :  กำรวิจัยทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
            1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยทำงกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 2.7297

2.7297               
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3 ยทุธศาสตร์                   ตามร่าง พรบ . (ขาวคาดแดง)
7 แผนงานงบประมาณ        =  1,270.8868 ล้านบาท 
2 ผลผลิต + 9 โครงการ     

หมายเหตุ

สรปุงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ : หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

บุคลากร ด าเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอ่ืน
รวมงบประมาณ

ทัง้สิน้

ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ -              -              -              -              6.5320        6.5320              

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ -               -               -               -               6.5320         6.5320              

โครงการ : โครงกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของสถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์
     กิจกรรม :  กำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมชิอบ
     สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์
          1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต

6.5320         

6.5320              
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2. งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย

(หน่วยล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ล าดับ ประเภทรายจ่าย ปี 2561 ค าช้ีแจงในการของบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 1,270.8868
1 งบบุคลากร 546.5784
2 งบด าเนินงาน 37.6244
3 งบลงทนุ 464.5230
4 งบเงินอุดหนุน 114.8715

4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 81.8215 แผนงาน : บรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 28.8000 ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
4.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4.2500 ผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม
5 งบรายจ่ายอ่ืน 107.2895

5.1 โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 5.2052 แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพฒันา

5.2 โครงการพฒันาระบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทลัด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2.0000 แผนงาน : การพฒันาเศรษฐกิจติจิทลั
5.3 โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฎศิลป์ 48.0023 แผนงาน : บรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดุริยางคศิลป ์และทศันศิลป์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.4 โครงการพฒัาความรร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเชียน 5.0000 แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา 

 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเชียน ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.5 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 9.3000 แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา 

 - ค่าใช้จ่ายในการพฒันารูปแบบและเทคนิคการแสดงใหไ้ด้มาตรฐานและทนัสมัย ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณฺทางวัฒนธรรมและน าความเปน็ไทยสู่สากล 5.0000 แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันา ศาสนา 

 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเปน็ไทยสู่สากล ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.7 แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศัยภาพคน 4.1300 ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
5.8 แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศัยภาพคน 22.1200 ผลผลิตที่ 1 การบริการสังคม
5.9 โครงการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 6.5320 แผนงาน : บรูณาการปอ้งกันปราบปรามการทจุริต

ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และประพฤติมิชอบ

สรุปงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 546.5784       41.7544         464.5230       114.8715       89.4223         1,257.1496         
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 546.5784       6.2681           -                 -                 -                 552.8465            
 - เงินเดือน 491.2239       491.2239            
 - ค่าจ้างประจ า 14.9783         14.9783              
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 40.3762         40.3762              
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ 2.4300           2.4300                
 - เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง            1.9056 1.9056                
 - ค่าเช่าบ้าน 0.1800           0.1800                
 - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มขัน้ 0.3845           0.3845                
 - เงินประกันสังคม 1.3680           1.3680                
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -                 35.4863         -                 33.0500         22.1200         90.6563              
ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                 27.5925         -                 28.8000         -                 56.3925              
กิจกรรม 1 : การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา -                 22.5925         -                 28.8000         -                 51.3925              
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1.0980           1.0980                
 - ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ักและพาหนะ 0.5474           0.5474                
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน 3.6628           3.6628                
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 2.3985           2.3985                
 - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 1.5000           1.5000                
 - ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 0.4000           0.4000                
 - ค่าวัสดุส านักงาน 1.0000           1.0000                
 - ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1.0000           1.0000                
 - ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 0.2000           0.2000                
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 0.4000           0.4000                
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า 3.0086           3.0086                
 - ค่าน้ าประปา 1.6472           1.6472                
 - ค่าโทรศัพท์ 0.5000           0.5000                
 - ค่าไปรษณีย์ 1.1000           1.1000                

รายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

เงนิงบประมาณ   :  หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมงบประมาณ หมายเหตุ
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แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

รายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

เงนิงบประมาณ   :  หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมงบประมาณ หมายเหตุ

เงนิอุดหนุนทัว่ไป
1.เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาทีเ่ป็นเด็กเยาวชน 6.0000           6.0000                
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
2. เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อของข้าราชการระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 4.5000           4.5000                
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.3000         18.3000              
รายจ่ายอ่ืน
1. ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล 2.5000           2.5000                
2. ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 0.6300           0.6300                
3. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.0000           1.0000                
กิจกรรม 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ด้านศิลปวัฒนธรรม

-                 5.0000           -                 -                 -                 5.0000                

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2.0000           2.0000                
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 3.0000           3.0000                
ผลผลิตที ่2 :  การบริการสังคม -                 7.8938           -                 4.2500           22.1200         34.2638              
กิจกรรม :  จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม -                 7.8938           -                 4.2500           22.1200         34.2638              
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 0.3310           0.3310                
 - ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ักและพาหนะ 0.0605           0.0605                
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 0.9252           0.9252                
 - ค่าวัสดุส านักงาน 0.5021           0.5021                
 - ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 0.0500           0.0500                
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 0.6500           0.6500                
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า 2.6750           2.6750                
 - ค่าน้ าประปา 1.5000           1.5000                
 - ค่าโทรศัพท์ 0.7000           0.7000                
 - ค่าไปรษณีย์ 0.5000           0.5000                
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แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

รายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

เงนิงบประมาณ   :  หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมงบประมาณ หมายเหตุ

เงนิอุดหนุนทัว่ไป
1. เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น 2.7500           2.7500                
ทางศิลปวัฒนธรรม
2. เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1.5000           1.5000                
รายจ่ายอ่ืน
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 4.0000           4.0000                
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพือ่ต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือผู้น าต่างประเทศ 0.4000           0.4000                
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 2.0000           2.0000                
4. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 1.0000           1.0000                
5. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5.7200           5.7200                
และพระบรมวงศานุวงศ์
6. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 2.0000           2.0000                
7. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที ่21 2.0000           2.0000                
8. คชจ.ในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 1.0000           1.0000                
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 3.0000           3.0000                
10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 1.0000           1.0000                
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม -                 -                 464.5230       -                 19.3000         483.8230            
โครงการ 1 :  โครงการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศอาเซียน

-                 -                 -                 -                 5.0000           5.0000                

กิจกรรม :  ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
          1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

-                 -                 -                 -                 5.0000           5.0000                

รายจ่ายอ่ืน
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 5.0000           5.0000                
โครงการ 2 :  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

-                 -                 -                 -                 9.3000           9.3000                

กิจกรรม : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
          1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้
          มาตรฐานและทันสมัย

-                 -                 -                 -                 9.3000           9.3000                

รายจ่ายอ่ืน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 9.3000           9.3000                
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 งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

รายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

เงนิงบประมาณ   :  หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมงบประมาณ หมายเหตุ

โครงการ 3 :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
น าความเป็นไทยสูส่ากล

-                 -                 -                 -                 5.0000           5.0000                

กิจกรรม :  ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสูส่ากล
          1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
          น าความเป็นไทยสูส่ากล

-                 -                 -                 -                 5.0000           5.0000                

รายจ่ายอ่ืน
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 5.0000           5.0000                
โครงการ 4 :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูท้างการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                 -                 464.5230       -                 -                 464.5230            
กิจกรรม 1 :  พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม
               ระดับข้ันพ้ืนฐาน

-                 -                 223.1596       -                 -                 223.1596            

1. ครุภัณฑ์
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จ านวน 26 รายการ) 0.7134           0.7134                
 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จ านวน 29 รายการ) 2.6254           2.6254                
 - ครุภัณฑ์การศึกษา (จ านวน 28 รายการ) 2.1333           2.1333                
 - ครุภัณฑ์การแพทย์ (จ านวน 8 รายการ) 0.1123           0.1123                
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จ านวน 38 รายการ) 2.5419           2.5419                
 - ครุภัณฑ์โรงงาน (จ านวน 7 รายการ) 0.0739           0.0739                
 - ครุภัณฑ์กีฬา (จ านวน 7 รายการ) 0.2491           0.2491                
 - ครุภัณฑ์ดนตรี  (จ านวน 306 รายการ) 14.3794         14.3794              
 - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  (จ านวน 9 รายการ) 0.2659           0.2659                
 - ครุภัณฑ์อืน่ๆ  (จ านวน 183 รายการ) 22.1576         22.1576              
2. ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
1. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง 35.0000         35.0000              
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง
2. ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 14.9720         14.9720              
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง
3. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบ้านกล้วย 28.7404         28.7404              
อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
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4. ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว 25.9150         25.9150              
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง
5. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว 11.7000         11.7000              
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
6. ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี 21.6000         21.6000              
จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง
ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอืน่
1. ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอืน่ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ 15.5400         15.5400              
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
1. ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5.4000           5.4000                
10 ล้านบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้าง
1. ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 13.2000         13.2000              
10 ล้านบาท  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

1. ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 5.8400           5.8400                
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
กิจกรรม 2 :  พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา การภาพและสภาพแวดล้อม
               ระดับอุดมศึกษา

-                 -                 203.5874       -                 -                 203.5874            

1. ครุภัณฑ์
 - ครุภัณฑ์ส านักงาน (จ านวน 23 รายการ) 1.0879           1.0879                
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จ านวน 26 รายการ) 0.0060           0.0060                
 - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จ านวน 29 รายการ) 0.3641           0.3641                
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จ านวน 38 รายการ) 2.3960           2.3960                
 - ครุภัณฑ์ดนตรี  (จ านวน 306 รายการ) 2.6930           2.6930                
 - ครุภัณฑ์อืน่ๆ  (จ านวน 183 รายการ) 2.5900           2.5900                
2. ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
1. อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 33.2000         33.2000              
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
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2. อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ต าบลศาลายา 26.8232         26.8232              
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
1. ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา 62.2972         62.2972              
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
2. ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคาร 64.0000         64.0000              
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
1. ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 8.1300           8.1300                
10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
กิจกรรม 3 :  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม -                 -                 24.3280         -                 -                 24.3280              
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 -  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3.1510           3.1510                
รวม 5 รายการ
 - รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 1.2880           1.2880                
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
 -  รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ทีน่ัง่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 7.4750           7.4750                
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
 -  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 1.2880           1.2880                
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ อ. เมืองพัทลุง  จ. พัทลุง  1 คัน
 -  รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ทีน่ัง่ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 7.4750           7.4750                
ต าบลทอนหงษ์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน
 - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี 1.0750           1.0750                
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมตู้สัมภาระและลิฟท์ท้าย
วิทยาลัยนาฏศฺลปจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน
 -  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 1.2880           1.2880                
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน
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 -  รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 1.2880           1.2880                
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ คณะศิลปวิจิตร ต าบลศาลายา
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน
กิจกรรม 4 :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                 -                 13.4480         -                 -                 13.4480              
1. ครุภัณฑ์
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จ านวน 87 รายการ)          13.4480               13.4480
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต -                 -                 -                 81.8215         48.0023         129.8238            
โครงการ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิปวัฒนธรรม ทางนาฎศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

-                 -                 -                 -                 48.0023         48.0023              

กิจกรรม 1  :  การยกระดับการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
  1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ

-                 -                 -                 -                 13.1204         13.1204              

รายจ่ายอ่ืน
 - ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 13.1204         13.1204              
กิจกรรม 2  :  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
  1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุน
การเรียนรู้

-                 -                 -                 -                 2.1189           2.1189                

รายจ่ายอ่ืน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุน
การเรียนรู้

2.1189           
2.1189                

กิจกรรม 3  :  การพัฒนาสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
          1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
          และการเรียนรูต้ลอดชีวิต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

-                 -                 -                 -                 32.7630         32.7630              

รายจ่ายอ่ืน
 - คชจ.ในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 32.7630         32.7630              

โครงการ 2 : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                 -                 -                 81.8215         -                 81.8215              

กิจกรรม :  สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                 -                 -                 81.8215         -                 81.8215              

 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 81.8215         81.8215              
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ -                 -                 -                 -                 7.2052           7.2052                
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล -                 -                 -                 -                 2.0000           2.0000                
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

-                 -                 -                 -                 2.0000           2.0000                

กิจกรรม : การน าเสนอสือ่สาระดิจิทัลเป็นฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
          1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมระบบสือ่สารองค์ความรู้
          ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมระยะที ่2

-                 -                 -                 -                 2.0000           2.0000                

รายจ่ายอ่ืน
 - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมระบบส่ือสาระองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ 2.0000 2.0000                
และวัฒนธรรม ระยะที ่2
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                 -                 -                 -                 5.2052           5.2052                
โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                 -                 -                 -                 5.2052           5.2052                
กิจกรรม 1  :  การวิจัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
            1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม

-                 -                 -                 -                 2.4755           2.4755                

รายจ่ายอ่ืน
 - ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพืน้ฐานทางวัฒนธรรม 2.4755 2.4755                
กิจกรรม 2  :  การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                 -                 -                 -                 2.7297           2.7297                
 - ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 2.7297 2.7297                
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ -                 -                 -                 -                 6.5320           6.5320                
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ -                 -                 -                 -                 6.5320           6.5320                
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

-                 -                 -                 -                 6.5320           6.5320                

กิจกรรม :  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

-                 -                 -                 -                 6.5320           6.5320                

 - ค่าใช้จ่ายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต 6.5320 6.5320                
รวมทัง้สิน้ 546.5784    41.7544      464.5230    114.8715    103.1595    1,270.8868     
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แผนปฏิบัติการ เงินงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
 - เงินเดือน           491.2239
 - ค่าจ้างประจ า             14.9783
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ             40.3762
งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
 - เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ               2.4300
 - เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง               1.9056
 - ค่าเช่าบ้าน               0.1800
 - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับเงินเดือนเต็มขัน้               0.3845
 - เงินประกันสังคม               1.3680
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม 1 : การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ               1.0980
 - ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ักและพาหนะ               0.5474
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน               3.6628
 - ค่าจ้างเหมาบริการ               2.3985
 - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม               1.5000
 - ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ               0.4000

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

 แผนปฏิบัติการเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

 - ค่าวัสดุส านักงาน               1.0000
 - ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน               1.0000
 - ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา               0.2000
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน               0.4000
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า               3.0086
 - ค่าน้ าประปา               1.6472
 - ค่าโทรศัพท์               0.5000
 - ค่าไปรษณีย์               1.1000
งบเงนิอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาทีเ่ป็นเด็ก เยาวชน 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

              6.0000

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม
2. เพือ่บริการทางวิชาการแก่นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
3. เพือ่ฟืน้ฟูสภาพจิตใจของนักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส โดยใช้กระบวนการ
ทางกิจกรรมจากการท างานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
4.เพือ่ให้นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้าน
ศิลปะ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส 
ซ่ึงเป็นเด็กพิเศษ
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 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

เชิงคุณภาพ
 - นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้ทางศิลปะ เรียนรู้ 
และฝึกทักษะสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะ เพือ่แสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองได้อย่างมีความสุข และเพลิดเพลิน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
กิจกรรม 1
 - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

 - จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ของสถานศึกษาใน
สังกัด แยกตามประเภทผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามระดับการศึกษา
กิจกรรม 2
 - จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน-นักศึกษา ทีม่ีความสามารถพิเศษทางศิลปะ (เรียนดี 
ศิลปะเด่น)
กิจกรรม 3
 - การสอนดนตรี คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ ให้แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1) เด็กและเยาวชนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้และทักษะทางด้านศิลปะ
 เหมือนคนปกติ ท าให้เสริมสร้างความคิด จิตใจ ให้มีความสุข และเพลิดเพลินและสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
2) เด็กและเยาวชนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการฟืน้ฟูสภาพจิตใจด้วยการใช้
กระบวนการทางกิจกรรมจากการท างานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
2. เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก               4.5000
วัตถุประสงค์
 - เพือ่เป็นการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก ในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถให้กับบุคลากรมากย่ิงขึน้
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 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

เป้าหมาย
 - จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกให้กับข้าราชการครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 หน่วยงาน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1.จัดท าแผนงาน /โครงการ
2.ขออนุมัติหลักการการด าเนินโครงการ
3.ขออนุมัติด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
4. แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทัง้มอบหมายหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย
5. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือ่ก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานด าเนินงาน
6. ด าเนินการจัดงานตามโครงการฯ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. บุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาทีสู่งขึน้

3. บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนทีม่ีคุณภาพ
3. เงินอุดหนุนในการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้             18.3000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาทีป่ระสบปัญหา
จากสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. เพือ่สนับสนุนให้เยาวชนทีม่ีภูมล าเนาในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทียั่งไม่มีทีเ่รียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึ
กาต่อในระดับอุดมศึกษา
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเยาวชน
ทีม่ีภูมิล าเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพืน้ทีจ่ังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพ า น าทวี และ
สะบ้าย้อย
เชิงคุณภาพ
 - นักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น
ค่ าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1.จัดท าแผนงาน /โครงการ
2.ขออนุมัติหลักการการด าเนินโครงการ
3.ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
5.จัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงาน
6.ประชุมเพือ่พิจารณารายละเอียดกิจกรรม
7.คณะอนุกรรมการแต่ละคณะด าเนินกิจกรรมทีรั่บผิดชอบ
8. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในพืน้ที ่ให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาทีสู่งขัน้ ซ่ึงเชือ่ว่าเมือ่เยาวชนเหล่านีม้ีการศึกษาทีสู่งขึน้จะท าให้เป็นคนดี
 สามารถช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต
2. สนับสนุนให้นักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณความไม่สงบได้เข้าเรียนในโรงเรียน
ของรัฐจนจบหลักสูตร และเรียนต่อในระดับทีสู่งขึน้ เพือ่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิต เพือ่สร้างคุณประโยชน์ มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และร่วมสร้าง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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งบรายจ่ายอ่ืน
1. ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล               2.5000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ด าเนินการจัดท าวารสารวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็น
มาตรฐานสากล
2. เพือ่เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่สากล
3. เพือ่พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สากลของสถาบันบัณฑิต
พัฒนาศิลป์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ  จ านวน  2  ฉบับ
๒. งานวิจัยและสร้างสรรค์น าเสนอในระดับสากล  จ านวน  5  ชิน้งาน
3. ผู้วิจัยและผู้ท างานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จ านวน  30  เร่ือง
เชิงคุณภาพ
 - ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่งานวิชาการศิลปวัฒนธรรมเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. การจัดการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพือ่เผยแพร่สู่นานาชาติ
2. ด าเนินการการแลกเปล่ียนวิชาการตามบันทึกข้อตกลง MOU
3. จัดประชุมวิชาการน าเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่นานาชาติ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์มีความรู้ ความสามารถในการน าเสนอผลงานใน
ระดับมาตรฐานสากล
2. งานวิจัยและสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสู่สากล
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2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์               0.6300
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับโรคเอดส์ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
2. เพือ่ให้นักเรียน/นักศึกษาตระหนักในพิษภัยและมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์
ทีถู่กต้อง
3. เพือ่ให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดความเข้าใจทีถู่กต้องในการอยู่ร่วมสังคมกับผู้ป่วยเอดส์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  18 หน่วยงาน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องเพือ่วางแผนการจัดกิจกรรม
3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

4. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 18 หน่วยงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ

5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอสถาบันฯ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
 - นักเรียน/นักศึกษา สามารถน าความรู้เกีย่วกับโรคเอดส์มาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้
อย่างรู้เท่าทันท าให้ปราศจากการติดเชือ้เอดส์
3. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์               1.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่สร้างความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
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2. เพือ่กระตุ้นให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเกิด
ความตระหนักและมีจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอืน่ๆ ในประเทศ
3. เพือ่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้สัมมนา
แลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางในการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
4. เพือ่พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน และคัดสรรแนวปฏิบัติทีดี่ในการปฏิบัติงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนเผยแพร่ให้กับสาธารณชน
 หรือหน่วยงานอืน่น าไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะท างานด าเนินการ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับพืน้ฐาน 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
3.ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ
2. เตรียมความพร้อมด าเนินการ
3. จัดเตรียมข้อมูล
5. ด าเนินการตามกิจกรรม
6. จัดท ารายงานติดตามผล
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ในประเทศ
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4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์มีแบบแผนการปฏิบัติทีช่ัดเจนส่งผลให้เกิดคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์               2.0000
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม               3.0000
ผลผลิตที ่2 :  การบริการสังคม
กิจกรรม :  จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ               0.3310
 - ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ักและพาหนะ               0.0605
 - ค่าจ้างเหมาบริการ               0.9252
 - ค่าวัสดุส านักงาน               0.5021
 - ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน               0.0500
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน               0.6500
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า               2.6750
 - ค่าน้ าประปา               1.5000
 - ค่าโทรศัพท์               0.7000
 - ค่าไปรษณีย์               0.5000
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งบเงนิอุดหนุน
4. เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทาง
ศิลปวัฒนธรรม

              2.7500

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรของสถาบัน
2. เพือ่พัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เร่ืองการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพือ่ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์  จ านวน  15  เร่ือง
เชิงคุณภาพ
1. งานสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าน าไปสู่การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ
2. บุคลาการของสถาบันมีความรู้ความเข้าในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์  คิดค้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ตรวจสอบผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงาน
2 .ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการด าเนินการงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ผลงาน
5. เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็ก               1.5000
และเยาวชนแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1 เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุก
ระดับ
2. เพือ่ให้งานศิลปกรรมมีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปกรรมของชาติ
3. เพือ่ให้ผลงานศิลปกรรมชิน้เย่ียมของเด็กและเยาวชนในประเภทต่าง ๆ ติดต้ังแสดง  ณ หอ
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติในอนาคต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - นักเรียน  นักศึกษา  ทัว่ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
 - นักเรียน  นักศึกษา  ทัง้ในระบบและนอกระบบมีโอกาสได้แสดงความสามารถอีกทัง้เป็น
พืน้ฐานทีจ่ะท าให้เกิดความคิดริเร่ิมและเป็นผู้น าทางความคิด
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. จัดท าแผนงาน /โครงการ
2. ขออนุมัติหลักการการด าเนินโครงการ
3. ขออนุมัติด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
4. แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน
5. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
6. การประชาสัมพันธ์  และแถลงข่าว
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7. ตัดสินผลงานศิลปกรรม
8. การจัดท าสูจิบัตร
9. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
10. การประเมินผลโครงการ
ผลทีต่าดว่าจะได้รับ
1. เกิดการแข่งขันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกระดับทุก
สถานศึกษา
2. เด็กและเยาวชนของชาติทัว่ประเทศตระหนักและเห็นความส าคัญในคุณค่าของศิลปกรรม 
สาขาต่างๆ
3. ได้ผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกประเภท  เป็นสมบัติของชาติเพือ่
การศึกษา
4.  เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมทีส่ าคัญของชาติทัง้ในปัจจุบันและอนาคต
5. จัดแสดงเพือ่เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกประเภทเป็น
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนือ่ง
6. ได้ผลงานศิลปกรรมชิน้เย่ียมทีไ่ด้รับรางวัลเพือ่จัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรในหอ
ศิลปกรรมเด็กแลเยาวชนแห่งชาติ
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ไป ได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์
งบรายจ่ายอ่ืน
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม               4.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  คีตศิลป์  และช่างศิลป์
2. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้  และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา  ครู และอาจารย์ของสถาบันฯ และสถานศึกษา
ในสังกัด
3. เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชืน่ชม และ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

หน้า  111 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รวมงบประมาณ       1,270.8868  ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  ม.ีค  เม.ย  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด ได้มีโอกาสเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ทีเ่ปิดสอน
2. นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาอืน่ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ร่วมชมนิทรรศการ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ และประชาชน
ทัว่ไปมีความรู้ความเข้าใจ ซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศิลปะเพิม่มากขึน้
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปะ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
กิจกรรมที ่1 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมที ่2 การแสดงนิทรรศการผลงานด้านทัศนศิลป์
กิจกรรมที ่3 การจัดนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมตามทีก่ระทรวงมอบหมาย
กิจกรรมที ่4 นิทรรศการผลงานศิลปกรรมครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมที ่5 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 และคีตศิลป์
กิจกรรมที ่6 การจัดท ามาตรฐานเคร่ืองโขน-ละครและดนตรีไทย
กิจกรรมที ่7 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาลรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ

กิจกรรมที ่8 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีบุ่คลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. เป็นแหล่งความรู้และการบริการทางวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ีคุณค่าแก่สังคม
2. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทัง้ในปัจจุบันและอนาคต
3. ท าให้เด็กและเยาชนของชาติ  ตะหนักและเห็นความส าคัญในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
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5. ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพ่ือต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้น าต่างประเทศ               0.4000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  และคีตศิลป์
2. เพือ่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซ่ึงเป็นสมบัติของ
ชาติไทย
เป้าหมาย
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชมได้รับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทยและเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทย
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องเพือ่วางแผนการด าเนินงาน
3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
4. ด าเนินงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย
5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอสถาบันฯ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย
2. ให้ผู้แสดงได้เข้าใจถึงการท าหน้าทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดองค์ความรูท้างด้านศิลปวัฒนธรรม               2.0000

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้ และน าไปด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง
2. เพือ่ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ืององค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริหารงานทัว่ไป
ของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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3. เพือ่กระตุ้นความคิด และสร้างทัศนคติทีดี่ต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของ
บุคลากรส่งผลต่อการสร้างงานทีม่ีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม และ
เป็นทีย่อมรับทัง้ด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. เพือ่พัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เข้าถึงเครือข่ายการจัดการความรู้ โดย
การถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติทีดี่และปัจจัยความส าเร็จเพือ่ใช้ในการพัฒนา
เตรียมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
5. เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่สังคมเครือข่าย
การจัดการความรู้
6. เพือ่ส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7. เพือ่เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของบุคลากรทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  150 คน
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการจัดการเพิม่ขึน้ จ านวน 70 เร่ือง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละขององค์ความรู้ทีไ่ด้รับการจัดการอย่างมี
มาตรฐานตามกระบวนการจัดการความรู้ทัง้ ๗ ขัน้ตอน
ร้อยละ ๑๐๐
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. ประชุมวางแผนงานแนวคิดและขัน้ตอน
2. แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทัง้มอบหมายหน้าที่
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ด าเนินการจัดงานตามโครงการฯ
5. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความรู้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการน าเทคนิคการจัดการความรู้และเกิดทักษะในการจัดการ
ความรู้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเครือข่ายการจัดการความรู้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน
7. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม               1.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
2. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ ของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
3. เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไปมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสชืน่ชม
และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เพือ่สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ ประมาณ 
2,000 คน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ ได้มีโอกาส
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนในสถานศึกษา
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาอืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประมาณ 30,000 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัด
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทัว่ไปและผู้ทีส่นใจด้านศิลปวัฒนธรรม
ซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ และเห็นคุณค่าศิลปะ
ของชาติทีส่ั่งสมมาเป็นเวลานาน
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ ศิลปะ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง  แห่งละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
2. จัดสรรงบประมาณส าหรับหอศิลป์ วังหน้าจัดนิทรรศการเชิดชูครูศิลปินด้านทัศนศิลป์
3. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญีปุ่น่
4. จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามทีก่ระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันฯมอบหมาย
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ  และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติทีส่ั่งสมมาเป็นเวลานานในการ
ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สืบทอดมรดกของชาติให้ย่ังยืนสืบไป
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
8. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์               5.7200
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. เพือ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
3. เพือ่เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
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4. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไปมีความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสชืน่ชมและ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
6. เพือ่สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ ประมาณ 
2,000 คน ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุ
วงศ์
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ ได้มีโอกาส
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนในสถานศึกษา
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาอืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประมาณ 30,000 คน ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และมีความรู้ความเข้าใจซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมเพิม่มากขึน้
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเห็นคุณค่าศิลปะ
ของชาติทีส่ั่งสมมาเป็นเวลานาน
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที ่9
2. ประชุมวางแผนงานแนวคิดและขัน้ตอนในการจัดงาน

หน้า  117 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รวมงบประมาณ       1,270.8868  ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  ม.ีค  เม.ย  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

3. แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทัง้มอบหมายหน้าทีข่อง
แต่ละฝ่าย
4.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพือ่ก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานด าเนินงาน
5. ด าเนินการจัดงานตามโครงการฯ
6. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติทีส่ั่งสมมา
เป็นเวลานาน ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดมรดกของชาติให้ย่ังยืนสืบไป

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
9. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ               2.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกได้ส่งผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ
2. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้  และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ครู และอาจารย์ของสถาบันฯและสถานศึกษาทัง้ในและ
นอกสังกัด
3. เพือ่ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทัว่ไปมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชืน่ชม และ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการทัง้ในและนอกสังกัด  จ านวน 1,000 คน ได้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้
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เชิงคุณภาพ
 - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ทัง้ในและนอกสังกัด และประชาชนทัว่ไปมี
ความรู้ความเข้าใจ  ซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศิลปะเพิม่มากขึน้
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. จัดท าแผนงาน /โครงการ
2. ขออนุมัติหลักการการด าเนินโครงการ
3. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
4. จัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงาน
5. คณะอนุกรรมการแต่ละชุดก าหนด
6. ประชุมเพือ่พิจารณารายละเอียดกิจกรรม
7. แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสิน
8. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินและก าหนด
9. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครการประกวดแต่ละกิจกรรม
10. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะเพือ่ติดตามความก้าวหน้า
11. คณะอนุกรรมการแต่ละคณะด าเนินกิจกรรมทีรั่บผิดชอบ
12. ด าเนินการกิจกรรมทุกประเภท 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทัว่ไปได้แสดงความสามารถ
๒. เผยแพร่ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๓. ท าให้เด็กและเยาชนของชาติ  ตะหนักและเห็นความส าคัญในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
10. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที ่21               2.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ระดมความคิดร่วมกันในการแสวงหาแนวทางการด าเนินงานของกิจกรรมนักศึกษาเพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
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2. เพือ่สร้างเครือข่ายนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในระดับเครือข่าย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาใน 3 คณะวิชา และห้องเรียนเครือข่าย
2. คณาจารย์ 3 คณะวิชา และห้องเรียนเครือข่ายบุคลากร/ เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้
ด าเนินการเกีย่วกับกิจการนักศึกษา
4. คณะท างาน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. แบ่งโครงการด าเนินกิจกรรมเป็น โครงการย่อย
2. วางแผนการด าเนินงาน
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ก าหนดบทบาทหน้าที่
5. เตรียมงาน
6. ด าเนินโครงการ
7. สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสานสัมพันธ์การ
ท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน
2. ได้เครือข่ายแกนน านักศึกษาเพือ่การขยายผล
3. ได้เครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
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11. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์

              1.0000

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้จบการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์และผู้ทีป่ระกอบอาชีพ
2. เพือ่ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพส าหรับผู้ทีป่ระกอบอาชีพส าหรับผู้จบการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
3. เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ และทัศนศิลป์
4. เพือ่ให้ผู้จบการศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ เป็นไปตาม
มาตรฐาน
5. เสนอให้สถาบันเป็นหน่วยตรวจประเมินรับรองมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดท ามาตรฐานอาชีพ ตามขัน้ตอน กระบวนการที ่1-3 จ านวน 3 อาชีพ

2. จัดท ามาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
3 ด้าน คือ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
เชิงคุณภาพ
    ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ผู้ทีป่ระกอบอาชีพ
ด้านนีใ้ช้มาตรฐานเดียวกัน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพือ่จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิแต่ละด้าน
อาชีพ
2. จัดประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานคุณวุฒิแต่ละด้านอาชีพ
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3. สรุปผลโครงการ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ไว้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาในส่วนราชการสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะ ตามมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ สามารถสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงทีท่ันสมัย มีมาตรฐานสากล เป็นทีย่อมรับระดับชาติ
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร               3.0000
กิจกรรม
1. โครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอน
3. พัฒนาคณาจารย์ ข้าราชการครู
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสายสนับสนุน 
(บุคลากรอืน่)
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
ส าหรับบุคลากรสายผู้สอน
6. สัมมนาเพือ่พัฒนาองค์กรและบุคลากรสายสนับสนุน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้ มีศักยภาพทีส่อดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
2. เพือ่ให้ มีทักษะการท าวิทยฐานะทีส่อดคล้องกับความต้องการ
3. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทีเ่พิม่ขึน้ และเกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.คณาจารย์ ทีส่อนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ มีศักยภาพทีส่อดคล้องกับ
ภารกิจของสถาบัน
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2.คณาจารย์ ทีส่อนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ มีทักษะการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3. พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน ส าหรับผู้สอนทุกระดับการศึกษา
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงานเขียนแผนโครงการและน าเสนอเพือ่ขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการส ารวจความต้องการเข้าร่วมของบุคลากร
2. ด าเนินงานตามแผนโครงการทีต้ั่งไว้ด าเนินการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย
3. ติดตามความคุ้มค่าของโครงการ ประเมินผลกิจกรรมและสรุปปิดโครงการ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทีก่ าหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2. บุคลากรได้มีการตนเองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้
3. บุคลากรมีสมรรถนะและแนวทางการปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ทีส่ถาบันฯ ก าหนด
13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์               1.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นทีย่อมรับระดับชาติและเป็นทีป่ระจักษ์
แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
2. เพือ่แลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ทัง้ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เพือ่ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายเป็นสากล
4. เพือ่ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  
และในระดับชาติและทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ
5. เพือ่กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน
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 ระยะเวลาด าเนินการ
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จ านวนกิจกรรม และโครงการสัมมนาทางด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 
จ านวน 2 วัน
2. จ านวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา 
บุคคลภายนอกทีแ่ลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน จ านวนใน
ประเทศ 200 คน และ ภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ รวม 21 คน
เชิงคุณภาพ
 - ความส าเร็จในการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ 
ทางด้านทัศนศิลป์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. อนุมัติหลักการโครงการ
2. อนุมัติด าเนินงานโครงการ
3. ด าเนินงานโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ท าให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ เผยแพร่สู่หน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน
2. ท าให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นต้นแบบแห่งองค์ความรู้ทีห่ลากหลายมีมาตรฐาน 
เป็นทีย่อมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์

3. ท าให้เกิดแนวทางในการด าเนินงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุกระดับชาติ และ
นานาชาติ
4. ท าให้เกิดขัน้ตอนการด าเนินงานในการสร้างความร่วมมือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ

หน้า  124 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รวมงบประมาณ       1,270.8868  ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  ม.ีค  เม.ย  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
โครงการ 1 :  โครงการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศอาเซียน
กิจกรรม :  ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
งบรายจ่ายอ่ืน
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน               5.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นทีป่ระจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ
2. เพือ่แลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
ประเทศไทย
3. เพือ่ส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทีห่ลากหลายเป็นสากล
4. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทีห่ลากหลายเป็นสากล
5. เพือ่กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จ านวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฎศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 5  คร้ัง
2. จ านวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา 
บุคคลภายนอกทีแ่ลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ ศิลปิน ในอาเซียน 60 
คน
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รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

เชิงคุณภาพ
 - ความส าเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
2. จัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร
3. ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ แลกเปล่ียนความรู้ และแนวคิด ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายและเป็นสากล
2. คณาจารย์มีประสบการณ์ แลกเปล่ียนความรู้ และแนวคิด ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายและเป็นสากล
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันการศึกษาอืน่จากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
รวมถึงประเทศอืน่ๆทีร่่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์และความร่วมมือต่อกันเป็นอย่างดี
4. ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชือ่มโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน
โครงการ 2 :  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
กิจกรรม : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
งบรายจ่ายอ่ืน
     1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย               9.3000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย
2. เพือ่พัฒนาเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพือ่เพิม่ศักยภาพการท่องเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่แลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมทัง้ในและต่างประเทศ
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รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

4. เพือ่เพิม่มูลค่าการจัดการแสดงให้สูงขึน้
5. เพือ่เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย  จ านวน 9 ชุด
2. จ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทย 15,000 คน
เชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแหล่งท่องเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรมเพิม่ขึน้ ร้อยละ 80
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย
2. ผลงานสร้างสรรค์พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดฯ
3. การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด่ังเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัยในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔
 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
4. จัดสร้างแต่งกายโขนทีม่ีความปราณีตวิจิตรงดงาม
5. จัดสร้างเคร่ืองดนตรีไทยทีม่ีความปราณีตวิจิตรงดงาม
6. บันทึก DVD ชุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และการแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์
7. จ้างพิมพ์หนังสือการพัฒนาการแสดงโดยใช้เทคนิคการแสดงพร้อมองค์ความรู้ทีพ่ัฒนาขึน้

8. จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
9. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทยสู่ชาวต่างชาติ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. เป็นแหล่งความรู้และการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ีคุณค่าแก่สังคม
2. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทัง้ในปัจจุบันและอนาคต
3. ท าให้เด็กและเยาวชนของชาติ และประชาชน ตระหนักและเห็นความส าคัญในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นทีรู้่จัก
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โครงการ 3 :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
น าความเป็นไทยสูส่ากล
กิจกรรม :  ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสูส่ากล
งบรายจ่ายอ่ืน
      1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล               5.0000
วัตถุประสงค์
1. เพือ่เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
2. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์
3. เพือ่สร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ ประมาณ 
๒,๐๐๐ คน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทยสู่ชาวต่างชาติ
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดของสถาบันฯ ได้มีโอกาส
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนในสถานศึกษา
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาอืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
 และมีความรู้ความเข้าใจ ซาบซ้ึง และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพิม่มากขึน้

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติทีส่ั่งสมมาเป็นเวลานาน
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2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. วางแผนการด าเนินงาน
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ก าหนดบทบาทหน้าที่
4. เตรียมงาน
5. ด าเนินโครงการ
6. สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทัว่ไป และผู้ทีส่นใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซ้ึงในใน
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ประจ าชาติ และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติทีส่ั่งสมมา  เป็น
เวลานาน ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สืบทอดมรดกของชาติให้ย่ังยืนสืบไป
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
3. เป็นแหล่งความรู้และการบริการทางวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ีคุณค่าแก่สังคม
4. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทัง้ในปัจจุบันและอนาคต
5. ท าให้เด็กและเยาชนของชาติ  ตะหนักและเห็นความส าคัญในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
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โครงการ 4 :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูท้างการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม 1 :  พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม
               ระดับข้ันพ้ืนฐาน
กิจกรรม 2 :  พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา การภาพและสภาพแวดล้อม
               ระดับอุดมศึกษา
งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์  เลขทีล่ าดับ

1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการน ามาจาก

(1) ครุภัณฑ์ส านักงานทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ 
(รวม 47 หน่วย)

              1.0879  เล่มขาวคาดแดง

1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 26 รายการ 
(รวม 56 หน่วย)

              0.7194

1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า  1 ล้านบาทรวม 29 รายการ 
(รวม 103 หน่วย)

              2.9895

1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ 
(รวม 174 หน่วย)

              2.1333

1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ 
(รวม 17 หน่วย)

              0.1123

1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ 
(รวม 224 หน่วย)

              4.9379
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1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน 7 3,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ 
(รวม 7 หน่วย)

              0.0739

1.1.10 ครุภัณฑ์กีฬา

(1) ครุภัณฑ์กีฬาทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ 
(รวม 10 หน่วย)

              0.2491

1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 306 รายการ 
(รวม 1,156 หน่วย)

            17.0724

1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ 
(รวม 16 หน่วย)

              0.2659

1.1.13 ครุภัณฑ์อืน่ ๆ
(1) ครุภัณฑ์อืน่ ๆทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 183 รายการ 
(รวม 953 หน่วย)

            24.7476

1.2 ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
ประกอบ
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต.ในเมือง 
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด   1 หลัง

            35.0000

(2) อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม    1 หลัง

            33.2000

(3) อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม   1 หลัง

            26.8232

(4) ก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต.โคกกรวด 
อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

            14.9720
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(5) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย 
จ.สุโขทัย    1 หลัง

            28.7404

(6) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชัน้ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต.บางแก้ว 
อ.เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง    1 หลัง

            25.9150

(7) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง 
จ.พัทลุง 1 หลัง

            11.7000

(8) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี 
จ.จันทบุรี   1 หลัง

            21.6000

1.2.2 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอืน่ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ 
(รวม 7 หน่วย)

            15.5400

1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้าง
ประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 
10 ล้านบาท  รวม 2 รายการ  (รวม 2 หน่วย)

            13.5300

(2) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   1 แห่ง

            62.2972

(3) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคารคณะศิลปนาฏ-
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม    1 แห่ง

            64.0000

1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้าง
         ประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 
10 ล้านบาท รวม 3 รายการ  (รวม 3 หน่วย)

            13.2000

1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 
รวม 2 รายการ  (รวม 2 หน่วย)

              5.8400
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กิจกรรม 3 :  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม
1. ครุภัณฑ์
1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ 
(รวม 5 หน่วย)

              3.1510

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา    1 คัน

              1.2880

(3) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ทีน่ัง่วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต.โคกกรวด 
อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา    1 คัน

              7.4750

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  ต.บลควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง 
จ.พัทลุง    1 คัน

              1.2880

(5) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ทีน่ัง่ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต .ทอนหงส์  
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช   1 คัน

              7.4750

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมตู้สัมภาระและลิฟท์ท้ายวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี    1 คัน

              1.0750

(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   1 คัน

              1.2880

(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ คณะศิลปวิจิตร ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.
นครปฐม   1 คัน

              1.2880
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กิจกรรม 4 :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
1. ครุภัณฑ์
1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาทรวม 87 รายการ   
(รวม 560 หน่วย)

            13.4480

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต
โครงการ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิปวัฒนธรรม ทางนาฎศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
กิจกรรม 1  :  การยกระดับการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
งบรายจ่ายอ่ืน
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ             13.1204
กิจกรรม 2  :  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้
งบรายจ่ายอ่ืน
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุน
การเรียนรู้

              2.1189

กิจกรรม 3  :  การพัฒนาสือ่เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
งบลงทุน
1) ค่าครุภัณฑ์
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต             32.7630

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู้ การส่ือสาร และวัฒนธรรมของเยาวชนใน
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพือ่บริการด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการท างานร่วมกันเป็นทีม
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3. เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติทีดี่ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
4. เพือ่กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เรียนรู้การส่ือสารข้าม
วัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้เปิดโลกทัศน์สู่สากล
5. เพือ่ให้ระบบส่ือสาระองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศสามารถให้บริการเชือ่มโยงและใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)
7. เพือ่บูรณาการให้มีการพัฒนาส่ือการเรียนสอนกับหน่วยงานทีจ่ัดการศึกษา
8. เพือ่ให้มีส่ือสาระองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาของหน่วยงานใน
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป้าหมาย
1. มีส่ือการเรียนสอนทุกระดับการศึกษา สามารถใช้บริการผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน สร้างการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ช่วยลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา และเพิม่ศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. ประชุมวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
2. ด าเนินงานโครงการ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. พัฒนาระบบการเชือ่มโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
5. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อมรองรับการพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและด้านการศึกษา
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7. พัฒนาส่ือสาระองค์ความรู้ ทัง้ในด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการเรียนการสอนทุกระดับ
การศึกษา
8. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการผลิตส่ือสาระองค์ความรู้ ให้รองรับการ
จัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพือ่การเรียนรู้การส่ือสารและศิลปวัฒนธรรม

2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการค่ายภาษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการท างานร่วมกันเป็นทีม
3. นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เรียนรู้การส่ือสาร
ข้ามวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน อันจะเป็นการได้เปิดโลกทัศน์สู่สากล

4. มีระบบทะเบียนข้อมูลส่ือสาระองค์ความรู้เพือ่บูรณาการ ส่ือการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานด้านการศึกษาอืน่ๆ ได้
5. มีระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถจัดเก็บองค์ความรู้ทีม่ีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพและข้อมูล
มีความปลอดภัยน่าเชือ่ถือ
โครงการ 2 : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กิจกรรม :  สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
งบเงนิอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทัว่ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน             53.5845
1.2) ค่าหนังสือเรียน               6.1768
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน               4.7290
1.4) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน               7.5056

หน้า  136 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



รวมงบประมาณ       1,270.8868  ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  ม.ีค  เม.ย  พ.ค  ม.ิย  ก.ค  ส.ค  ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3  ไตรมาสที ่4

รายการ  รวมเงนิงบประมาณ

 ระยะเวลาด าเนินการ

 หมายเหตุ

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               9.8256
วัตถุประสงค์
 - เพือ่ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ทีภ่าครัฐสนับสนุน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการทีไ่ด้รับการสนับสนุน จ านวน
10,600 คน
เชิงคุณภาพ
 - ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการทีไ่ด้รับการสนับสนุน
ร้อยละ 100
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1.จัดท าแผนงาน /โครงการ
2.ขออนุมัติหลักการการด าเนินโครงการ
3.ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
4..ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
5.จัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงาน
6.ประชุมเพือ่พิจารณารายละเอียดกิจกรรม
7.คณะอนุกรรมการแต่ละคณะด าเนินกิจกรรมทีรั่บผิดชอบ
8. ติดตามประเมินผลโครงการ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับการสนับสนุนรายการค่า
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม
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2. นักเรียนมีความพร้อมทีจ่ะเรียนเนือ่งจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียนและเคร่ืองแบบ นักเรียนครบทุกคน
3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
4. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนือ่งจากลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่า
จัดการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถน าเงินส่วนนีไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันในเร่ืองอืน่ๆได้เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึง่
5. การมีส่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจัดการศึกษาขัน้
พืน้ฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม
กิจกรรม : การน าเสนอสือ่สาระดิจิทัลเป็นฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
งบรายจ่ายอ่ืน
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมระบบส่ือสารองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมระยะที ่2

              2.0000

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้มีระบบจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบสารสนเทศทีส่ามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพือ่พัฒนาระบบน าเสนอส่ือสาระข้อมูลให้มีความทันสมัย รองรับการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. เพือ่เพิม่ศักยภาพการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้เพือ่เพิม่ศักยภาพการให้บริการข้อมูลองค์
ความรู้ทีส่ะดวกและรวดเร็ว
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4. เพือ่เพิม่ช่องทางการให้บริการ แลกเปล่ียนข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมี
เสถียรภาพและมีความมัน่คงปลอดภัย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศเพือ่ให้บริการ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ สถาบันการศึกษาอืน่ๆ และประชาชนทัว่ไป
2. พัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้และปรับปรุงระบบน าเสนอข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบงาน
ในการแลกเปล่ียนข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เชิงคุณภาพ
1. ท าให้การจัดเก็บองค์ความรู้ มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู ่ ในรูปแบบของสารสนเทศ
2. ระบบทีพ่ัฒนาสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. ระบบสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัย
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. ต้ังคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน
2. เสนอและขออนุมัติโครงการ
3. จัดจ้างหาผู้พัฒนาระบบ
4. ต้ังคณะกรรมการตรวจรับงาน
5. สรุปรายงานผลการด าเนินการ
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ือสาระองค์ความรู้ของสถาบันฯเพือ่น าไปพัฒนา /ต่อ
ยอดและสร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจได้
2. มีระบบทะเบียนข้อมูลส่ือสาระองค์ความรู้เพือ่บูรณาการ ส่ือการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานด้านการศึกษาอืน่ๆ ได้
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3. เพือ่ให้มีระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถจัดเก็บองค์ความรู้ทีม่ีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
และข้อมูลมีความปลอดภัยน่าเชือ่ถือ
4. เพือ่ให้มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบของฐานข้อมูล สามารถจัดเก็บส่ือสาระ
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติได้
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอ่ืน
กิจกรรม 1  :  การวิจัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยพืน้ฐานทางวัฒนธรรม               2.4755
กิจกรรม 2  :  การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม               2.7297
วัตถุประสงค์
1.เพือ่พัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เร่ืองการด าเนินการวิจัย
2. เพือ่สนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาทัว่ไปแก่บุคลากรของสถาบัน

3. เพือ่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
   - ผลงานการวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
   - ผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์
เชิงคุณภาพ
   - งานวิจัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
   - บุคลากรของสถาบันได้รับความรู้เร่ืองการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
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ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. ส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ใน
ระบบ NRMS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ระหว่างวันที ่ 1 ส.ค. 59 – 15 ตค.59)
2. การให้ทุนวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
    2.1 เบิกจ่ายงวดที ่1
    2.2 เบิกจ่ายงวดที ่2
    2.3 เบิกจ่ายงวดที ่3
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการด าเนินการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
2. ผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในเชิงบวก
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรม :  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งบรายจ่ายอ่ืน
      1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต                       -   
กิจกรรมที ่1 ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม               2.5000
กิจกรรมที ่2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต               2.5000
กิจกรรมที ่3 อบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               1.5320
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่การสร้างความตระหนักรู้และไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริต
2. เพือ่ให้นักเรียน นักศึกษา ในฐานะคนรุ่นใหม่ เป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันการทุจริต
3. เพือ่ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด สร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ วางแนวทางการ
ป้องกันและปลูกฝังค่านิยมทีดี่ในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 1,500 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด
2. กลุ่มศิลปิน นักดนตรี นักแสดง และปราชญ์ชาวบ้าน
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป
ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. จัดท าและเสนอร่างโครงการฯ
2. ประชุมคณะท างานเพือ่เตรียมด าเนินโครงการ
3. จัดท าเอกสารสัมมนา
4. ด าเนินการเชิญและส ารวจผู้เข้าร่วมสัมมนา
5. จัดเตรียมสถานทีใ่นการสัมมนา
6. ด าเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที ่1 ปลุกจิตส านึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม
1) การจัดการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค  จ านวน 4 แห่ง
2) การจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมที ่2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต
 - ด าเนินงานการสร้างแกนน านักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในสถานศึกษา
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กิจกรรมที ่3 อบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังจิตส านึกเกีย่วกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
2) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์
และแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อองค์กร
3) การจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมแนวทางการป้องกันทุจริต

7. สรุปผลการสัมมนา/รายงานผลการสัมมนา
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. สังคมมีความตระหนักรู้ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ผ่านการรับชมส่ือ
ทางศิลปวัฒนธรรมทีส่ะท้อนถึงบริบทและอัตลักษณ์ท้องถิน่
2. นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานทางศิลปวัฒนธรรม
ทีม่ีส่วนขับเคล่ือนสังคมให้มีความตระหนักรู้ถึงความซ่ือสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต
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ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ
ค่า

สาธาณปูโภค
รวมงบ

ด าเนินงาน
ค่า

ครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน
และสิง่ 
ก่อสร้าง

รวม
งบลงทนุ

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 4,531,541   429,700     - 250,000     5,211,241   840,000   3,013,817   357,400     15,900       260,562      3,647,679   10,000   - 10,000   453,000 - 260,562         5,211,241     

2 คณะศิลปศึกษำ 10,931,480  - 906,900      - 11,838,380 360,000   3,464,800   5,431,470  1,184,373  591,919      10,672,562 203,899 -    203,899 10,000   - 591,919         11,838,380   

3 คณะศิลปวิจติร 2,880,000    - 160,000      - 3,040,000    - 786,620      1,774,700  164,680     152,000      2,878,000   -         -    -         10,000   - 152,000         3,040,000     

4 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 3,216,320    - 193,500      - 3,409,820    - 457,600      2,506,400  220,838     107,491      3,292,329   -         -    -         10,000   - 107,491         3,409,820     

5 วิทยำลัยนำฏศิลป 11,058,281  - 894,349     3,750,000  15,702,630 360,000   5,004,200   6,264,200  1,429,165  1,859,933   14,557,498 -         -    -          - - 785,132         15,702,630   

6 วิทยำลัยนำฏศิลปเชยีงใหม่ 2,421,315    - 444,500     95,000       2,960,815    - 679,500      1,431,395  542,240     140,639      2,793,774   19,000   -    19,000    - - 148,041         2,960,815     

7 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 1,130,010   113,400     115,200     6,490         1,365,100    - 14,600        1,210,990  3,000         68,255        1,296,845   -         -    -          - - 68,255           1,365,100     

8 วิทยำลัยนำฏศิลปอำ่งทอง 1,939,450    - 113,500      - 2,052,950   ######## 382,200      151,540     283,115     102,648      919,503      -         -    -          - - 102,647         2,052,950     

9 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 2,574,080   930,000     105,500     60,000       3,669,580   720,000   588,000      1,387,122  297,500     307,479      2,580,101   186,000  - 186,000  - - 183,479         3,669,580     

10 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 2,855,930   460,000     147,850     57,000       3,520,780   684,000   744,890      856,085     534,766     525,000      2,660,741    -  -  -  - - 176,039         3,520,780     

11 วิทยำลัยนำฏศิลปจนัทบุรี 2,699,110   430,000     96,500        - 3,225,610   474,000   108,800      1,733,708  112,680     570,142      2,525,330   65,000   -    65,000    - - 161,280         3,225,610     

12 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอด็ 4,000,000   550,000     20,000       30,000       4,600,000   ######## 385,500      1,021,000  680,528     600,000      2,687,028   -         -    -          - - 230,000         4,600,000     

13 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์ 4,888,490   1,104,000  439,600     90,100       6,522,190   -           125,000      3,976,642  790,000     1,304,438   6,196,080   -         -    -          - - 326,110         6,522,190     

14 วิทยำลัยนำฏศิลปพทัลุง 2,145,460   1,716,000  103,000     22,540       3,987,000   -           257,400      1,917,900  1,101,000  511,350      3,787,650   -         -    -          - - 199,350         3,987,000     

15 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 1,126,720   1,173,800  77,000       79,600       2,457,120   -           258,400      1,488,200  264,808     322,856      2,334,264   -         -    -          - - 122,856         2,457,120     

16 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 2,067,920   487,000     98,500       69,000       2,722,420   - 50,000        1,946,900  189,000     400,000      2,585,900   - - -  - - 136,520         2,722,420     

17 วิทยำลัยชำ่งศิลป 2,935,200    - 17,000       87,000       3,039,200   159,600   45,000        2,530,680  83,200       151,960      2,810,840   -         -    -          - - 151,960         3,039,200     

18 วิทยำลัยชำ่งศิลปสุพรรณบุรี 840,750      137,500     12,500        - 990,750     -           224,200      375,000     264,950     77,000        941,150      -         -    -          - - 49,600           990,750        

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 227,500      240,000     6,000         50,000       523,500      - 67,200        313,500     90,450       26,175        497,325      -         -    -          - - 26,175           523,500        

64,469,557 7,771,400  3,951,399  4,646,730  80,839,086 ######## 16,657,727 ######### 8,252,193  8,079,847   69,664,599 483,899 -    483,899 483,000 - 3,979,416      80,839,086   

                           ขอ้มูล ณ วันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2560  

           สภำสถำบันบัณฑิตพฒันศิลป์มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 กนัยำยน พ.ศ. 2560  

ฝ่ำยแผนและงประมำณ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี  

รวม
  ค าขอใช ้   
 ป ี2561

   
ล าดบั

รวมทัง้สิ้น

(2)

รายละเอียดงบประมาณเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบด าเนินงาน งบลงทนุ
  งบ

ส ารองจา่ย
ร้อยละ 5

งบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  ( 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)

หมาย
เหตุรวมรายได ้

ป ี2561
(10)

งบ
ราย
จา่ย
อ่ืน

งบบคุลากร
งบเงิน
อุดหนุน

คณะวิชา / สถานศึกษา / 
ส านักงาน (7)

เงินรายไดป้ระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ต.ค 60 - 30 ก.ย 61)

(1)
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แผนปฏิบัติการ จากเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย
รวมค าขอใช้เงนิรายได้ 80.829086

1. งบบุคลากร 4.880972 5.9008
เงินเดือนอธกิารบดี 0.840000
เงินเดือนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ 0.720000
เงินเดือนอาจารยป์ระจ า 0.339600                           
เงินเดือนพนักงานส่วนสนับสนุน / ค่าจา้งชั่วคราว 2.981372
2. งบด าเนินงาน 75.232215
2.1 บรหิารทั่วไป 38.978365
ค่าตอบแทน 13.688577
ค่าตอบแทนสอนพิเศษ 11.314620
ค่าตอบแทนวทิยากร 0.047000
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างและตรวจการจา้ง 0.000000
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.262900
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวฒิุ 2.064057
ค่าใช้สอย 16.758896
ค่าจา้งเหมาบริการ 12.138302
เงินสมทบประกันสังคม 0.218268
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1.833243
ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ที่พักและค่าเช่า 0.711208
ค่าใช้สอยอื่นๆ 1.857875
ค่าวัสดุ 2.733649
 - วสัดุส านักงาน 1.853399
 - วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.022000
 - วสัดุส าหรับจดัการเรียนการสอน 0.400000
 - วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.102000
 - วสัดุการเกษตร 0.000000
 - วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ยานพาหนะและขนส่ง) 0.226080
 - วสัดุงานบ้านงานครัว 0.030170

แผนปฏบิัตกิารเงินรายได ้ ประจ าปีงบประมาณ 2560

หน่วย: ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

เงินรายได้
2560 2561รายการ / ประเภทรายจ่าย
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งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

แผนปฏบิัตกิารเงินรายได ้ ประจ าปีงบประมาณ 2560

หน่วย: ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

เงินรายได้
2560 2561รายการ / ประเภทรายจ่าย

 - วสัดุก่อสร้าง 0.100000
ค่าสาธารณูปโภค 5.797243
 - ค่าน้ าประปา 0.037479
 - ค่าไฟฟ้า 5.751764
 - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 0.000000
 - ค่าไปรษณีย์ 0.008000
 - ค่าโทรศัพท์ 0.000000
2.2 บรหิารโครงการ 36.253850

1) ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ 17.520120
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
1. โครงการศิลปนิพนธ์ 0.109000

2. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 0.255400

3. โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางวชิาชีพด้านนาฏศิลป-์ดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
 2560

0.224400

4. โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางวชิาชีพด้านนาฏศิลป-์ดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
 2559

0.161600

5. โครงการส่งเสริมประสบการณ์วชิาชีพด้านนาฏศิลป-์ดนตรี 0.750850

6. โครงการปรับพืน้ฐานนักศึกษา ปริญญาตรีปีที่ 1 0.048500

7. โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี 0.090000

8. โครงการสัมมนาท่าร าเด่ียว ร าคู่ และการแสดงเป็นชุดเป็นตอน 0.015000

9. โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรพืน้ฐานวชิาชีพวทิยาลัยนาฏศิลป 0.040000

10. โครงการสัปดาห์วชิาการ 0.104700

11. โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา 0.134500

12. โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 0.288000

13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมระดับอุดมศึกษา 0.295000
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งบประมาณ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

แผนปฏบิัตกิารเงินรายได ้ ประจ าปีงบประมาณ 2560

หน่วย: ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

เงินรายได้
2560 2561รายการ / ประเภทรายจ่าย

14. โครงการทัศนศึกษา 0.150000

15.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี 0.213350

16. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ การปฏิบัติการสอน 0.041430

17. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี 0.481500

18. โครงการพัฒนางานวทิยบริการและห้องสมุด 0.030000

19.โครงการสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา 0.010000

20. โครงการประเมินมาตรฐานการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร 0.025000

21. โครงการอบรม ส่งเสริมศักยภาพครู อาจารย ์ อบรมสัมมนา การจดัการเรียน active learning 0.521500
22. โครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ ศักยภาพครู อาจารย ์การจดัการเรียนในทศวรรษที่ 21 
และ thailand 4.0

0.270000

23. โครงการพัฒนาส่ือและอุปกรณ์การเรียน การสอนดนตรี นาฏศิลป์ ให้มีประสิทธภิาพ 0.050000
24. น าเสนอผลงานทางวชิาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจ าปี 2561 0.009000

25. โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณภาพชีวตินักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)

0.024400

26. อบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 0.183000

27. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามแนวบัณฑิตอุดมคติไทย 0.020000

28. กีฬาบัณฑิตสัมพันธ ์(ลาดกระบังเกมส์) 0.027000

29. โครงการส่งเสริมรักการอ่านและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ 0.100000

30. โครงการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 0.150000

31. โครงการเติมเต็มความรู้ด้านวชิาชีพ 0.040000

32. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 0.025000

33. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจดัการเรียนการสอน 0.087900

34. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษา 0.045000
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35. โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 0.078000

36. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวชิาชีพ 0.050000

37. โครงการน าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ 0.101000

38. โครงการปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0.157400

39. โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ 0.016000

40. โครงการความร่วมมือเครือข่ายอุดมศึกษา 0.018500

41. โครงการศาสนธรรมภูมิคุ้มกันเยาวชน 0.006000

42. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวตินักเรียน-นักศึกษา 0.321430

43. โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 0.030000

44. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวชิาชีพครูแก่นักศึกษา 0.055000

45. โครงการปรับพืน้ฐานด้านนาฏศิลป์ 0.030000

46. โครงการปรับพืน้ฐานด้านดุริยางคศิลป์ 0.030000

47. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 0.210000

48. โครงการเสริมสร้างนักศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 0.054200

49. โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพและการพยาบาล (ตรวจสุขภาพ/ยารักษาโรค) 0.518000

50. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0.110000

51. โครงการค่ายนาฏศิลป์ 0.010000

52. โครงการค่ายดุริยางค์ 0.010000

53. โครงการปฏิบัติงานวชิาชีพสาขาวชิาออกแบบตกแต่งภายในประจ าปีการศึกษา 2560 0.020000

54. โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา / ค่ายผู้น านันทนาการ 0.135000

55. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ภาควชิาศิลปไทย  ภาควชิาศิลปกรรม และภาควชิา
ออกแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0.140000
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56. โครงการแข่งขันกีฬาภายในวทิยาลัยนาฏศิลป 0.285000

57. โครงการนักศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 0.020000

58. โครงการนักศึกษาวชิาทหาร ระดับปริญญาตรี 0.015000

59. โครงการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมอาเซียน 0.090000

60. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสร้างเสริมความเป็นครู/สู่ครูมืออาชีพ 0.195000

61. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านกีฬาอุดมศึกษา 0.120000

62. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เสริมสร้างความเป็นครูและศิลปิน 0.035500

63. แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปนิพนธแ์บบบูรณาการทุกสาขา 0.025000

64. โครงการส่งเสริมความรู้ควมเข้าใจ มคอ. 0.010000

65. โครงการจดัท าส่ือการศึกษาการสอนดนตรี-นาฏศิลป์พืน้บ้าน 0.010000

66. โครงการประกวดดาว เดือน ดาวเทียมตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป/์ประชันเชียร์ (ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา)

0.010000

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การวจิยัและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพืน้ฐานเอกลักษณ์ ของ
ท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
1. โครงสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดับนานาชาติ 0.100000

2. โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวจิยั และงานสร้างสรรค์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0.159000

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนจดัท างานวจิยั  งานสร้างสรรค์  และนวตักรรม 0.123000

4. โครงการวจิยัสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย 0.040000

5.โครงการเผยแพร่งานวจิยั งานสร้างสรรค์และองค์ความรู้ 0.070000

6. วจิยัสร้างสรรค์ศิลปะวฒันธรรมไทยและพืน้บ้านอีสาน 0.015000

7. โครงการอนุรักษ์หมอล าเพลิน 0.010000
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8. โครงการอนุรักษ์หนังประโมไทย 0.010000

9. สร้างงานวจิยั สร้างสรรค์ นวตักรรมและองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรม/การจดัการศึกษา 0.093400

10.โครงการส่งเสริมงานวจิยัและอนุรักษ์สร้างสรรค์วฒันธรรม 0.100000

11. โครงการประดิษฐ์คิดค้นนวตักรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 0.040000

12. โครงการตีพิมพ์บทความวารสารทางวชิาการ 0.010000

13. โครงการจดัท าลิขสิทธิ์งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 0.005000

14. โครงการจดัท าวารสารวทิยาลัย 0.030000
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การบริการวชิาการด้านศิลปวฒันธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

14. โครงการสัมมนาคุรุนาฏดุริยางคศิลปินไทยศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา) 0.060800

15. โครงการสัมมานาวชิาการและนิทรรศการทางดุริยางคศิลป์ไทย 0.050000

16. โครงการสัมมานาวชิาการและนิทรรศการทางนาฏศิลป์ไทย 0.070000

17. โครงการสัมมานาเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ 0.054545

18. โครงการบริการวชิาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 0.080000

19. โครงการบริการวชิาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 0.070000

20. โครงการบริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 0.415535

21. พัฒนาศักยภาพงานบริการวชิาการและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ด้านเทคนิคเวที

0.015000

22. โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพือ่บริการวชิาการและศิลปวฒันธรรม 0.125000

23. โครงการบริการองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมสู่ชุมชน 0.040000

24. โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า 0.028000

25. โครงการอบรมดุริยางคศิลป์ภาคฤดูร้อนส าหรับบุคคลทั่วไป 0.100000

26. โครงการพัฒนาทักษะดนตรีพืน้บ้าน 0.029500
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การสืบสานศิลปวฒันธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ด้วยทุนทางศิลปวฒันธรรม
1. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา 0.065000

2. โครงการท าวารสารวงัหน้า ประจ าปี 2561 0.160000

3. โครงการจดัท าหนังสืออนุสรณ์ ประจ าปี 2561 0.260000

4. โครงการจดักิจกรรมวนัส าคัญของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 0.020000

5.  โครงการงานวนัอนุรักษ์มรดกไทย / นาฏศิลป์พืน้บ้าน 0.080000

6. โครงการดนตรีศรีสัมฤทธิ์คีตวาฑิตพรรณนา 0.010000

7. โครงการทนุบ ารุงและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม 0.005000

8.โครงการเรียนรู้ครูปัญญาท้องถิ่น 0.020000

9. โครงการสังคีตศาลาเพือ่ประชาชน 0.065000

10. โครงการแสดงมุทิตาจติผู้เกษียนอายรุาชการ 0.015000

11. โครงการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0.539640
12. โครงการพิธไีหวค้รู ประจ าปีการศึกษา 2561 0.620000

13. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรม  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 0.010000

14. โครงการสืบสานและพัฒนาแหล่งวทิยบริการศิลปวฒันธรรม 0.010000

15. โครงการความเชื่อมโยงวฒันธรรมเพือ่ชุมชน 0.025000

16.โครงการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์ 0.020000

17.โครงการสืบสานต านานเมืองลพบุรี (สร้างสรรค์การแสดงตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น) 0.020000
18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สู่ประชาคมอาเซียน 0.075000
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจดัการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับชาติ และเป็นศูนยก์ลาง
ความร่วมมือในระดับนานาชาติบนฐานการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะองค์กร 0.120000

2.โครงการนิเทศการสอน 0.005000

3.โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 0.005000

4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ขอต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0.010000

5. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา (ปริญญาตรี) 0.030000

6. โครงการพัฒนาครู  อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 1.578080

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์สถานศึกษา 0.050000

8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด” 0.063700

9. โครงการพัฒนาผู้น าในองค์กร 0.030000

10. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 0.040000

11. โครงการด าเนินงานก่อสร้าง 0.050000

12. โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และซ่อมแซมอาคารสถานที่ 0.400000

13. โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ป.ตรี) 0.067500
14. โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 0.200000
15. โครงการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 0.200000
16. โครงการจา้งบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 0.060000
17. โครงการตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขา 0.050000
18. โครงการจา้งเหมาลอกท่อระบายน้ าและก าจดัไขมัน 0.050000

19. โครงการพัฒนาคุณภาพลักษณะ (ท าที่คว่ าจาน 4 จดุ) 0.080000

20. โครงการจา้งซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ 0.200000
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21. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 0.250000

22. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และจดัสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ 0.910000

23. โครงการบ ารุงรักษาหอพัก / ห้องเรียน 0.090000

24. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพือ่การส่ือสาร 
และบทเรียนออนไลน์

0.313200

25. ส่งเสริมพัฒนางานประชาสัมพันธ ์/เสริมสร้างภาพลักษณ์ 0.168340

26 โครงการศูนยส่ื์อ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.050000

27. โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกและจดัท าส่ือโฆษณา 0.100000

28. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 0.093000

29. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปวจิติรประจ าปีการศึกษา 2560 0.040000

30. โครงการเผยแพร่แนะแนวและประสัมพันธค์ณะศิลปวจิติร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0.020000

31. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพืน้ฐาน 0.010000

32. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี 0.030000

33. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 0.005000

34. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับพืน้ฐานและอุดมศึกษา 0.073000

35.โครงการพัฒนาแผนการจดัการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 0.010000

36. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจดัท าแผนกลยทุธก์ารพัฒนาคณะศิลปวจิติร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

0.020000

37. โครงการพัฒนาควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 0.042820

38. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรม 0.105000

2) ค่าใช้จ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน 18.733730
1. ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมสภาอาจารยม์หาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย 0.025000
2. ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (สภาสถาบัน) 0.361200
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3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผศ. , รศ.) 0.166200
4. ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 0.012600
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย 0.006655
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ไทย 0.007260
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวชิาทัศนศิลป์ 0.007260
8. โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 0.050500
9. โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 0.192600
10. โครงการจดัต้ังห้องสมุดของโครงการบัณฑิตศึกษา 0.040000
11. โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2561 0.005000
12. ค่าจดัพิมพ์คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 0.120000
13. จดัพิมพ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต 0.005000
14. โครงการจดัท าเอกสารคู่มือการสมัคร 0.012000
15. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักศึกษาวชิาทหาร 0.020000
16. โครงการบริหารจดัการส านักงานและจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 0.501300
17. โครงการประชาสัมพันธ ์การรับนักศึกษา และเสริมภาพลักษณ์วทิยาลัย 0.030000
18. ค่าใช้จา่ยในการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย 0.151800
19. โครงการรับสมัครและจดัสอบบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 0.183400
20. โครงการสานสัมพันธพ์ีน่้องของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 0.010000
21. โครงการสัมมนาการเขียนบทความทางวชิาการระดับบัณฑิตศึกษา 0.055500
22. โครงการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/กิจกรรมการสอบ 0.332300
23. โครงการศึกษาดูงานอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 0.005000
24. โครงการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 2.070270
25. โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม. 4 0.030000
27. โครงการแนะแนวศึกษาต่อวทิยาลัยนาฏศิลป 0.005000
28. โครงการคู่มือนักเรียน 0.050000
29. โครงการจดัท าเอกสารรูปเล่ม 0.018000
30. โครงการประชาสัมพันธเ์สริมสร้างภาพลักษณ์วทิยาลัยนาฏศิลป 0.020000
31. โครงการประกันอุบัติเหตุ 0.395000
32. โครงการสนับสนุนงานยานพาหนะ 0.100000
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33. โครงการพัฒนาการบริหารจดัการ 0.143215
35. โครงการบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธภิาพ บริหารความเส่ียง ตามหลักธรรมมาภิบาล 
และตามแนวเศรฐกิจพอเพียง

1.992150

36. โครงการบริหารจดัการอาคารสถานที่ 0.322856
37. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวชิาชีพครู 0.067200
38. โครงการส่งเสริมงานทะเบียนประมวลผลระดับอุดมศึกษา 0.005000
39. โครงการส่งเสริมงานวดัผล ระดับอุดมศึกษา 0.015000
40. โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนภาควชิานาฏศิลป์ไทย 0.099600
41. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก 0.005000
42. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาควชิาศึกษาทั่วไป 0.039200
43. โครงการพัฒนาคุณภาพงานหอพักนักเรียนนักศึกษา วทิยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 0.100000
44. โครงการบริหารจดัการอาคารสถานที่ 0.032168
45. โครงการจดัจา้งบุคลากรสนับสนุนการจดัการศึกษา 1.748300
46. โครงการพัฒนาการบริหารจดัการยานพาหนะ 0.075000
47. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการงานพัสดุให้มีประสิทธภิาพ 0.018200
48. โครงการบริการจดัการของผู้น าตามหลักธรรมาภิบาล 4.986080
49. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี 0.020000
50. โครงการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 0.060000
51. โครงการจดัท าเอกสารและนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ระหวา่งเรียน 0.005000
52. โครงการจดัซ้ือและจดัท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 0.031500
53. ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการภารกิจพืน้ฐาน 3.979416

3. งบลงทุน 0.232899
ครภุัณฑ์ส านักงาน 0.232899
  - ขั้นตอนการด าเนินงาน

1. ประกาศเชิญชวน

2. จดัซ้ือจดัจา้ง

3. ลงนามในสัญญา

4. ส่งมอบ
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4. งบเงนิอุดหนุน 0.483000
1. ค่าสมัครสมาชิกและบ ารุงสมาชิกสมาคม/ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

0.030000

2. ค่าใช้จา่ยในการจดังานพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 
2560

0.200000

3. ค่าใช้จา่ยตามบันทึกตกลงข้อตกลงทางวชิาการ 
(เครือข่ายการจดัการความรู้)

0.150000

4. ค่าสนับสนุนกิจกรรมรายปีเพือ่พัฒนาเครือข่ายบันฑิตอุดมคติไทย
เขตภาคกลาง

0.003000

5. ค่าใช้จา่ยในการจดัประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 0.100000

5. งบรายจ่ายอ่ืน -
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)  

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน        1.0879      1.0879

1
กระจกเงาใช้โครงเหล็ก ประกบหน้าหลัง มีล้อเล่ือน วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 โครง        0.0480 จังหวัดร้อยเอ็ด      0.0480 จังหวัดร้อยเอ็ด

2
ตู้เก็บเคร่ืองดนตรี พิณ แคน โหวด ซออีสาน  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด             
   ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4 ตู้        0.0800 จังหวัดร้อยเอ็ด      0.0800 จังหวัดร้อยเอ็ด

3
ตู้เก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้ินชัก วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ตู้        0.0110 นครปฐม (วนศ.)      0.0110 นครปฐม (วนศ.)

4
ชั้นเก็บแฟม้เอกสารแบบมีล้อ วิทยาลัยนาฏศิลป  ต าบลศาลายา     
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตู้        0.0069 นครปฐม (วนศ.)      0.0069 นครปฐม (วนศ.)

5
โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา               
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชุด        0.0050 นครปฐม (วนศ.)      0.0050 นครปฐม (วนศ.)

6
กระดานไวท์บอร์ด แบบมีขาต้ัง วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 แผ่น        0.0160 นครปฐม (วนศ.)      0.0160 นครปฐม (วนศ.)

7
ตู้เหล็กขนาดใหญ่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง      
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 ตู้        0.0164
          กรุงเทพมหานคร        

  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0164
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

8
ราวตากผ้าสแตนเลสใหญ่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2 อัน        0.0048
          กรุงเทพมหานคร        

  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0048
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

9
ตู้เส้ือผ้าขนาดใหญ่  คณะศิลปนาฏดุริยางค์                              
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 2 ตู้        0.0124
          กรุงเทพมหานคร        

  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0124
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

10
ชุดประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ส าหรับหอ้งประชุมใหญ่                
คณะศิลปศึกษาแขวงพรtบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0861 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0861 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

11
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบทรงสูง 2 บานเปดิ คณะศิลปศึกษา            
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

5 ตู้        0.0300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

12
ฉากกั้นหอ้ง พวีีซี  คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง         
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 ชุด        0.0250 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0250 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

13
ตู้อลูมิเนียมพร้อมแอร์ท าความเย็นติดต้ังลิฟท์ท้ายรถบรรทุก สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ชุด        0.5000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.5000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

14
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน              
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บทีียู สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เคร่ือง        0.0940 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0940 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

รายการค่าครภัุณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561
            พ้ืนที่ด าเนินการ     

       (ระบุจังหวัด)
จ านวน

   งบประมาณ  
      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

หน้า  164 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)  

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561
            พ้ืนที่ด าเนินการ     

       (ระบุจังหวัด)
จ านวน

   งบประมาณ  
      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

15
ตู้เอกสารติดล้อ ล้ินชัก 3 ชั้น สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์               
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ตู้        0.0200 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0200 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

16
เก้าอี้ส านักงาน ไม่มีพนักพกัแขน สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์           
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 ตัว        0.0012 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0012 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

17
เก้าอี้กลมทรงเต้ีย แบบมีล้อเล่ือน ปรับสูง-ต่ าโดยใช้สกรู สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว        0.0024 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0024 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

18
ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน (สูง)  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 5 ตู้        0.0450 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0450 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

19
ชั้นเก็บแฟม้เอกสาร 4 ชั้น  มีล้อเล่ือน สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์    
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 ตู้        0.0100 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0100 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

20
โต๊ะวางปร้ินเตอร์ขาเหล็ก มีชั้นวางเอกสาาร 2 ชั้น สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตัว        0.0130 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0130 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

21
เก้าอี้ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

3 ตัว        0.0017 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0017 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

22
เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา        
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เคร่ือง        0.0270 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0270 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

23
เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง        0.0320 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0320 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

 2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        3.3160      3.3160

1

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ
 แบบดับเบิล้แคบ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 คัน        0.9520 สุโขทยั      0.9520 สุโขทยั

2

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิล้แคบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด   
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 คัน        0.7870 นครราชสีมา      0.7870 นครราชสีมา

3
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 คัน        0.0340 สุพรรณบรีุ      0.0340 สุพรรณบรีุ

4

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ
แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 คัน        0.8210 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ      0.8210 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ
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5

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ
 แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 
ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1 คัน        0.7220 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.7220 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      13.4480    13.4480

1
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัด
จันทบรีุ

2 เคร่ือง        0.0158 จันทบรีุ      0.0158 จันทบรีุ

2
ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายใน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ   
ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ

1 ระบบ        0.5000 จันทบรีุ      0.5000 จันทบรีุ

3
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 2 เคร่ือง        0.0420 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ      0.0420 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ

4
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานกราฟฟกิ แบบ 2 วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 20 เคร่ือง        0.5800 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ      0.5800 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ

5
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

3 เคร่ือง        0.0660 จันทบรีุ      0.0660 จันทบรีุ

6
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

3 เคร่ือง        0.0129 สุพรรณบรีุ      0.0129 สุพรรณบรีุ

7
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                    
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา    
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

41 เคร่ือง        0.9020 นครปฐม (วนศ.)      0.9020 นครปฐม (วนศ.)

8
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 8 เคร่ือง        0.0632 นครปฐม (วนศ.)      0.0632 นครปฐม (วนศ.)

9
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network         
แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา              
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

8 เคร่ือง        0.1200 นครปฐม (วนศ.)      0.1200 นครปฐม (วนศ.)

10
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 วิทยาลัย
นาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง        0.0200 นครปฐม (วนศ.)      0.0200 นครปฐม (วนศ.)

11
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผลวิทยาลัยนาฏศิลป 
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6 เคร่ือง        0.1260 นครปฐม (วนศ.)      0.1260 นครปฐม (วนศ.)
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12
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี วิทยาลัยนาฏ
ศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เคร่ือง        0.0340 นครปฐม (วนศ.)      0.0340 นครปฐม (วนศ.)

13
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล                                   
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบล
ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง        0.0300
          กรุงเทพมหานคร        

  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0300
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

14
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

4 เคร่ือง        0.0316 นครศรีธรรมราช      0.0316 นครศรีธรรมราช

15
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network            
 แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช            
ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 เคร่ือง        0.0410 นครศรีธรรมราช      0.0410 นครศรีธรรมราช

16
คอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนกราฟกิส าหรับงานตัดต่อ             
วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 36 เคร่ือง        1.4400 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      1.4400 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

17
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล วิทยาลัยช่างศิลป 
แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง        0.0420 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.0420 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

18
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานตัดต่อด้านศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป 
แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

5 เคร่ือง        0.2000 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.2000 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

19

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยช่างศิลป              
แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

36 ชุด        0.1368 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.1368
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

20
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั     
 เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 36 เคร่ือง        0.1008 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.1008 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

21
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล
 จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง        0.0220 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0220 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

22
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

4 เคร่ือง        0.0680 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.0680 นครปฐม ศิลปวิจิตร

23

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์  
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

16 ชุด        0.0608 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0608 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี
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24
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์  ต าบล
ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 เคร่ือง        0.0084 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0084 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

25
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6 เคร่ือง        0.1260 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.1260 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

26
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป ์  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง        0.0077 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0077 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

27
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
(27 หน้า/นาที) สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง        0.0079 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0079 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

28
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม

7 ชุด        0.2100 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.2100 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

29
โปรแกรมปอ้งกันและก าจัดไวรัสคอมพวิเตอร์ สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ 
 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด        0.6000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.6000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

30
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เคร่ือง        0.0460 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0460 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

31
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) คณะศิลปวิจิตร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม

25 เคร่ือง        0.7500 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.7500 นครปฐม ศิลปวิจิตร

32
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 คณะ
ศิลปวิจิตร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2 เคร่ือง        0.0720 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.0720 นครปฐม ศิลปวิจิตร

33
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network คณะศิลปวิจิตร
 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง        0.0120 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.0120 นครปฐม ศิลปวิจิตร

34
เคร่ืองอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ ส าหรับกระดาษขนาด A 3 คณะศิลปวิจิตร 
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3 เคร่ือง        0.0750 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.0750 นครปฐม ศิลปวิจิตร

35
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล คณะศิลปวิจิตร 
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

7 เคร่ือง        0.1470 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.1470 นครปฐม ศิลปวิจิตร

36
เคร่ืองพรอตเตอร์ คณะศิลปวิจิตร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง        0.2900 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.2900 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

37
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 
คณะศิลปวิจิตร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เคร่ือง        0.0237 นครปฐม ศิลปวิจิตร      0.0237 นครปฐม ศิลปวิจิตร
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แผนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561
            พ้ืนที่ด าเนินการ     

       (ระบุจังหวัด)
จ านวน

   งบประมาณ  
      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

38
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network วิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เคร่ือง        0.0120 อ่างทอง      0.0120 อ่างทอง

39
ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ระบบ        0.5000 อ่างทอง      0.5000 อ่างทอง

40
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                    
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย               
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

5 เคร่ือง        0.1100 สุโขทยั      0.1100 สุโขทยั

41

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบล
บา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

5 ชุด        0.0190 สุโขทยั      0.0190 สุโขทยั

42
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

3 เคร่ือง        0.0510 สุโขทยั      0.0510 สุโขทยั

43
ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 ระบบ        0.5000 สุโขทยั      0.5000 สุโขทยั

44
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5 เคร่ือง        0.1050 ร้อยเอ็ด      0.1050 ร้อยเอ็ด

45
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8 เคร่ือง        0.0616 ร้อยเอ็ด      0.0616 ร้อยเอ็ด

46
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network          
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

5 เคร่ือง        0.0395 ร้อยเอ็ด      0.0395 ร้อยเอ็ด

47
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8 เคร่ือง        0.0456 ร้อยเอ็ด      0.0456 ร้อยเอ็ด

48

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

15 เคร่ือง        0.3300 ร้อยเอ็ด      0.3300 ร้อยเอ็ด

49

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน                                 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5 เคร่ือง        0.0800 เชียงใหม่      0.0800 เชียงใหม่

50
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล  วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 เคร่ือง        0.0630 เชียงใหม่      0.0630 เชียงใหม่
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จ านวน
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      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

51

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

8 ชุด        0.0304 เชียงใหม่      0.0304 เชียงใหม่

52
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  2 เคร่ือง        0.0340 เชียงใหม่      0.0340 เชียงใหม่

53

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่        
จังหวัดเชียงใหม่

3 เคร่ือง        0.0129 เชียงใหม่      0.0129 เชียงใหม่

54

เคร่ืองสแกนเนอร์  ส าหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่     
จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง        0.0200 เชียงใหม่      0.0200 เชียงใหม่

55

ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในวิทยาลัย  วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ        0.5000 เชียงใหม่      0.5000 เชียงใหม่

56

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1   วิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

15 ตัว        0.0855 นครราชสีมา      0.0855 นครราชสีมา

57

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

30 เคร่ือง        0.6600 นครราชสีมา      0.6600 นครราชสีมา

58

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา               
จังหวัดนครราชสีมา

7 เคร่ือง        0.1120 นครราชสีมา      0.1120 นครราชสีมา

59

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

10 เคร่ือง        0.0790 นครราชสีมา      0.0790 นครราชสีมา
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จ านวน
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      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

60

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา        
จังหวัดนครราชสีมา

8 เคร่ือง        0.0960 นครราชสีมา      0.0960 นครราชสีมา

61
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A3
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา

1 เคร่ือง        0.0530 นครราชสีมา      0.0530 นครราชสีมา

62
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inket) วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา    ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

3 เคร่ือง        0.0231 นครราชสีมา      0.0231 นครราชสีมา

63

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เคร่ือง        0.0116 นครราชสีมา      0.0116 นครราชสีมา

64
ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา     ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ระบบ        0.5000 นครราชสีมา      0.5000 นครราชสีมา

65
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

32 เคร่ือง        0.7040 สุพรรณบรีุ      0.7040 สุพรรณบรีุ

66
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบรีุ    ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 8 เคร่ือง        0.0616 สุพรรณบรีุ      0.0616 สุพรรณบรีุ

67
เคร่ืองพมิพ ์ แบบเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ    ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

6 เคร่ือง        0.0474 นครราชสีมา      0.0474 นครราชสีมา

68
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

 5 เคร่ือง        0.1500 สุพรรณบรีุ      0.1500 สุพรรณบรีุ

69
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 2 ตัว        0.0460 สุพรรณบรีุ      0.0460 สุพรรณบรีุ

70
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2 kVA วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนาม
ชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

2 เคร่ือง        0.0260 สุพรรณบรีุ      0.0260 สุพรรณบรีุ
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71

กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดต้ัง
ภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 วิทยาลัย
นาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัด
สุพรรณบรีุ

1 ชุด        0.0350 สุพรรณบรีุ      0.0350 สุพรรณบรีุ

72

กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสาหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 1  
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 ชุด        0.0540 สุพรรณบรีุ      0.0540 สุพรรณบรีุ

73
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 3 เคร่ือง        0.0630 ลพบรีุ      0.0630 ลพบรีุ

74

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบรีุ    ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 เคร่ือง        0.0077 ลพบรีุ      0.0077 ลพบรีุ

75

ติดต้ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ภายในวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบรีุ    ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ระบบ        0.5000 ลพบรีุ      0.5000 ลพบรีุ

76
เคร่ืองพมิพ ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (30 หน้าต่อนาที) 
วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัด
พทัลุง

3 เคร่ือง        0.0237 พัทลุง      0.0237 พัทลุง

77
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  วิทยาลัยนาฏศิลป
พทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 เคร่ือง        0.0077 พัทลุง      0.0077 พัทลุง

78
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล  วิทยาลัยนาฏศิลป
พทัลุง    ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 10 เคร่ือง        0.2100 พัทลุง      0.2100 พัทลุง

79

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบล
ควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง

3 ชุด        0.0114 พัทลุง      0.0114 พัทลุง

80
 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA  วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบล
ควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง

3 เคร่ือง        0.0084 สุโขทยั      0.0084 สุโขทยั
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81
เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network วิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 4 เคร่ือง        0.0480 สุพรรณบรีุ      0.0480 สุพรรณบรีุ

82

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                    
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ              
ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  5 เคร่ือง        0.1100 กาฬสินธ์ุ      0.1100 กาฬสินธ์ุ

83
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ     อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 เคร่ือง        0.0300 อ่างทอง      0.0300 อ่างทอง

84
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 เคร่ือง        0.0210 จันทบรีุ      0.0210 จันทบรีุ

85
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ

 3 เคร่ือง        0.0900 จันทบรีุ      0.0900 จันทบรีุ

86
เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบรีุ   ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 เคร่ือง        0.0154 จันทบรีุ      0.0154 จันทบรีุ

87
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ        
จังหวัดจันทบรีุ

3 เคร่ือง        0.0129 จันทบรีุ 0.1740 จันทบรีุ

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        0.7194      0.7194

1

เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เคร่ือง        0.0260 อ่างทอง      0.0260 อ่างทอง

2
ถังต้มน้ าร้อนไฟฟา้  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ใบ        0.0130 ร้อยเอ็ด      0.0130 ร้อยเอ็ด

3
หม้อหงุข้าวระบบแก๊ส วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 ใบ        0.0120 ช่างศิลปสุพรรณบรีุ      0.0120 ร้อยเอ็ด

4
อ่างอุ่นอาหารขนาดใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

4 ชุด        0.0190 ร้อยเอ็ด      0.0190 ร้อยเอ็ด
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5
เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2 เคร่ือง        0.0800 ร้อยเอ็ด      0.0800 ร้อยเอ็ด

6

ชุดจัดเล้ียง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 15 ชุด        0.0300 เชียงใหม่      0.0300 เชียงใหม่

7
เคร่ืองย่อยกิ่งไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง        0.0400 เชียงใหม่      0.0400 เชียงใหม่

8
เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 เคร่ือง        0.0110 เชียงใหม่      0.0110 เชียงใหม่

9
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบกิฟตุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย 
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 เคร่ือง        0.0150 สุพรรณบรีุ      0.0150 สุพรรณบรีุ

10
ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นและน้ าธรรมดา แบบถังน้ า ด้านล่าง มีระบบปัม๊น้ า 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 เคร่ือง        0.0120 สุพรรณบรีุ      0.0120 สุพรรณบรีุ

11
ตู้ท าน้ าเย็น พร้อมเคร่ืองกรอง ขนาด 3 หวัก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบรีุ    ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 4 เคร่ือง        0.1100 สุพรรณบรีุ      0.1100 สุพรรณบรีุ

12
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ

 1 เคร่ือง        0.0110 ลพบรีุ      0.0110 ลพบรีุ

13
เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ

1 เคร่ือง        0.0130 ลพบรีุ      0.0130 ลพบรีุ

14
เคร่ืองแต่งกิ่งไม้แบบเคร่ืองยนต์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบ
ศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ

1 เคร่ือง        0.0062 ลพบรีุ      0.0062 ลพบรีุ

15
ถังขยะแบบแยกประเภท ชุดละ 4 ถัง วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบล
ควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง

5 ชุด        0.0345 พัทลุง      0.0345 พัทลุง

16
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 2000 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป
พทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 เคร่ือง        0.0070 พัทลุง      0.0070 พัทลุง

17

เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบล
ท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 เคร่ือง        0.0100 นครศรีธรรมราช      0.0100 นครศรีธรรมราช

18
เคร่ืองตัดหญ้า แบบเข็น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ
 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน        0.0130 นครศรีธรรมราช      0.0130 นครศรีธรรมราช
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19
เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 เคร่ือง        0.0090 นครศรีธรรมราช      0.0090 นครศรีธรรมราช

20
รถตัดหญ้านั่งขับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 คัน        0.0650 กาฬสินธ์ุ      0.0650 กาฬสินธ์ุ

21
เคร่ืองตัดหญ้าสายสะพายข้ออ่อน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบล
กาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 เคร่ือง        0.0160 กาฬสินธ์ุ      0.0160 กาฬสินธ์ุ

22
ตู้ท าน้ าเย็น ชนิด 5 หวัก๊อก วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 ตู้        0.0502 กาฬสินธ์ุ      0.0502 กาฬสินธ์ุ

23
เคร่ืองกรองน้ าด่ืมระบบ RO ขนาด 600 ลิตร วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 เคร่ือง
       0.0550 กาฬสินธ์ุ      0.0550 กาฬสินธ์ุ

24
เคร่ืองตัดองศา 10 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1 เคร่ือง
       0.0220 กาฬสินธ์ุ      0.0220 กาฬสินธ์ุ

25
รถเข็นขยะ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

3 คัน
       0.0330 สุพรรณบรีุ      0.0330 สุพรรณบรีุ

26
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1 ตู้
       0.0065 นครราชสีมา      0.0065 นครราชสีมา

5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        2.9895      2.9895

1
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด  2,000 ANSI 
Lumens คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

3 เคร่ือง        0.0510 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0510 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

2
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด
นครปฐม

3 เคร่ือง        0.0720 นครปฐม (วนศ.)      0.0720 นครปฐม (วนศ.)

3
จอรับภาพ ชนิดแขวน  ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว  วิทยาลัยนาฏศิลป
 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4  เคร่ือง        0.1176 นครปฐม (วนศ.)      0.1176 นครปฐม (วนศ.)

4
ล าโพงพกพา พร้อมไมค์ลอย เล่นแผ่น CD และ MP3 วิทยาลัยนาฏศิลป
 ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 เคร่ือง        0.0135 นครปฐม (วนศ.)      0.0135 นครปฐม (วนศ.)

5
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พกิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย
 อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

4  เคร่ือง        0.1200 สุโขทยั      0.1200 สุโขทยั
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6
โทรทัศน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว (smart TV) วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8  เคร่ือง        0.3680 ร้อยเอ็ด      0.3680 ร้อยเอ็ด

7
จอโปรเจคเตอร์แบบต้ังพืน้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7 ชุด        0.0050 เชียงใหม่      0.0050 เชียงใหม่

8
ล าโพง หน้า/ หลัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2 ชุด        0.0080 นครราชสีมา      0.0080 นครราชสีมา

9
ล าโพงขยายเสียง+ไมค์ติดผนัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 ชุด        0.0720 นครราชสีมา      0.0720 นครราชสีมา

10
ล าโพงขยายเสียงพร้อมไมค์แบบล้อลาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 ชุด        0.0210 นครราชสีมา      0.0210 นครราชสีมา

11

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พกิเซล ขนาด 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนาม
ชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 4 เคร่ือง        0.1200 สุพรรณบรีุ      0.1200 สุพรรณบรีุ

12
ตู้ล าโพง พร้อมเคร่ืองขยายเสียง เล่นซีดี/ดีวีดีและไมโครโฟนแบบไร้สาย 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

10 ชุด        0.1250 สุพรรณบรีุ      0.1250 สุพรรณบรีุ

13
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,700 ANSI 
Lumens วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 เคร่ือง        0.0160 สุพรรณบรีุ      0.0160 สุพรรณบรีุ

14
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พกิเซล ขนาด 55 นิ้ว ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ

5 เคร่ือง        0.1500 ลพบรีุ      0.1500 ลพบรีุ

15
กล้องวีดิโอพร้อมขาต้ัง วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง

1 ชุด        0.1250 พัทลุง      0.1250 พัทลุง

16
ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟนส าหรับหอ้งประชุมแบบดิจิตอล วิทยาลัย
นาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ชุด        0.1300 พัทลุง      0.1300 พัทลุง

17
โทรทัศน์จอแบน Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว วิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 5 เคร่ือง        0.2300 กาฬสินธ์ุ      0.2300 กาฬสินธ์ุ

18
สมาร์ททีวี 46 นิ้ว  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ

1 เคร่ือง        0.0400 จันทบรีุ      0.0400 จันทบรีุ

หน้า  176 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)  

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561
            พ้ืนที่ด าเนินการ     

       (ระบุจังหวัด)
จ านวน

   งบประมาณ  
      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

19
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20.2 ล้านพกิเซล 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัด
จันทบรีุ

1 เคร่ือง        0.0309 จันทบรีุ      0.0309 จันทบรีุ

20
เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ

1 เคร่ือง        0.0240 จันทบรีุ      0.0240 จันทบรีุ

21
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 เคร่ือง        0.1160 นครปฐม (วนศ.)      0.1160 นครปฐม (วนศ.)

22
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว วิทยาลัย
นาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 จอ        0.1000 นครปฐม (วนศ.)      0.1000 นครปฐม (วนศ.)

23

จอรับภาพพร้อมขาต้ัง ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว Size 120x160 
จอม้วนเก็บในกล่องได้  ขอบจอสีด าข้างละ 4 ซม แบบแขวนมือดึง 
ติดต้ังกับผนังได้ ระบบ Retard วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 จอ        0.0275 นครปฐม (วนศ.)      0.0275 นครปฐม (วนศ.)

24
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พกิเซล ขนาด 50 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6 เคร่ือง        0.1620 นครปฐม (วนศ.)      0.1620 นครปฐม (วนศ.)

25
เคร่ืองรับโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวี ขนาด 70 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป        
 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

5 เคร่ือง        0.3000 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.3000 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

26
ชุดเคร่ืองรับโทรทัศน์ทีวี LED ขนาด 55 นิ้ว พร้อมเคร่ืองเล่น DVD 
วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0360 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.0360 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

27
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI 
Lumens วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร

7 เคร่ือง        0.1680 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.1680 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

28
เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั     
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

5 ชุด        0.1000 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.1000 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

29
จอรับภาพ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

6 ชุด        0.1410 อ่างทอง      0.1410 อ่างทอง

6. ครุภัณฑ์การศึกษา        2.1333      2.1333

1
พระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช    
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ชิน้        0.0140 นครศรีธรรมราช      0.0140 นครศรีธรรมราช
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2
แบบจ าลองเซลล์พชื  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 ชุด        0.0156 นครศรีธรรมราช      0.0156 นครศรีธรรมราช

3
แบบจ าลองเซลล์สัตว์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 ชุด        0.0156 นครศรีธรรมราช      0.0156 นครศรีธรรมราช

4
แบบจ าลองดีเอ็นเอ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 ชุด        0.0234 นครศรีธรรมราช      0.0234 นครศรีธรรมราช

5
แบบจ าลองการแบง่เซลล์แบบไมโอซิลของพชื วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด        0.0070 นครศรีธรรมราช      0.0070 นครศรีธรรมราช

6
แบบจ าลองการแบง่เซลล์แบบไมโทซิลของพชื วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด        0.0070 นครศรีธรรมราช      0.0070 นครศรีธรรมราช

7
แบบจ าลองการแบง่เซลล์แบบไมโอซิลของสัตว์ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด        0.0076 นครศรีธรรมราช      0.0076 นครศรีธรรมราช

8
แบบจ าลองการแบง่เซลล์แบบไมโทซิลของสัตว์ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 ชุด        0.0076 นครศรีธรรมราช      0.0076 นครศรีธรรมราช

9
หุน่โชว์เส้ือผ้า ชาย-หญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ
 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ตัว        0.0150 นครศรีธรรมราช      0.0150 นครศรีธรรมราช

10
จักรเย็บผ้า Singer ควอนตัม 9960 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง        0.0279 นครศรีธรรมราช      0.0279 นครศรีธรรมราช

11
 แท่นว่างหุน่ปัน้ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลทอนหงส์ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

15 แผ่น        0.0900 นครศรีธรรมราช      0.0900 นครศรีธรรมราช

12
ตู้เก็บผลงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 ตู้        0.0300 สุพรรณบรีุ      0.0300 สุพรรณบรีุ

13
ตู้เก็บอุปกรณ์การสอน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

2 ตู้        0.0500 สุพรรณบรีุ      0.0500 สุพรรณบรีุ

14
ตู้เก็บอุปกรณ์โต๊ะเขียนแบบ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ 
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

12 ตู้        0.0500 สุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ

15
แท่นจัดวางหุน่นิ่ง วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

4 แทน่        0.0100 สุพรรณบรีุ      0.0100 สุพรรณบรีุ
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16
แท่นจัดวางผลงานศิลปะชนิดลอยตัว ขนาด 30*30*60 ซม. วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัด
สุพรรณบรีุ

20 อัน        0.0240 สุพรรณบรีุ      0.0240 สุพรรณบรีุ

17
แท่นจัดวางผลงานศิลปะชนิดลอยตัว ขนาด 30*30*80 ซม. วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัด
สุพรรณบรีุ

20 อัน        0.0300 สุพรรณบรีุ      0.0300 สุพรรณบรีุ

18
แท่นจัดวางผลงานศิลปะชนิดลอยตัว ขนาด 30*30*100 ซม. 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

20 อัน        0.0360 สุพรรณบรีุ      0.0360 สุพรรณบรีุ

19
เตาเผาไฟฟา้ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 เคร่ือง        0.6000 สุพรรณบรีุ      0.6000 สุพรรณบรีุ

20
เคร่ืองยิงมุม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 เคร่ือง        0.0749 สุพรรณบรีุ      0.0749 สุพรรณบรีุ

21
เคร่ืองตัดไม้เข้ามุม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 เคร่ือง        0.1017 สุพรรณบรีุ      0.1017 สุพรรณบรีุ

22
อุปกรณ์การสร้างบอร์ดอัจฉริยะชนิดพกพา interactive whitboard 
device วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร

2 ชุด        0.0720 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.0720 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

23
อุปกรณ์สร้างบอร์ดอัจฉริยะPortable interactive board วิทยาลัยช่าง
ศิลป แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 4 ชุด        0.1600 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.1600 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

24
เคร่ืองฉายภาพสามมิติ พร้อมจอรับภาพ วิทยาลัยช่างศิลป                
แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 3 ชุด        0.1900 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.1900 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

25
แปน้หมุนมือแบบเหล็ก วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั                 
  เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

30 ตัว        0.0500 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.0500 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

26
แท่นพมิพแ์ม่พมิพโ์ลหะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั                 
 เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

2 ตัว        0.3200 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.3200 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

27
เคร่ือง OverHead Projector วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบงั        
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

2 เคร่ือง        0.0300 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)      0.0300 กรุงเทพมหานคร (วชศ.)

28
หุน่จ าลองโครงกระดูกมนุษย์ แบบเต็มตัว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 ตัว        0.0160 เชียงใหม่      0.0160 เชียงใหม่
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 7. ครุภัณฑ์การแพทย์

1
เตียงผู้ปว่ยพร้อมที่นอน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา                
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 ชุด        0.0480 นครราชสีมา      0.0480 นครราชสีมา

2
เปลสนาม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด            
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 อัน        0.0035 นครราชสีมา      0.0035 นครราชสีมา

3
แผงกั้นระหว่างเตียงแบบพบัได้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา             
 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 อัน        0.0150 นครราชสีมา      0.0150 นครราชสีมา

4
รถเข็นใส่ยาและอุปกรณ์ท าแผล วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา      
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  1 คัน        0.0110 นครราชสีมา      0.0110 นครราชสีมา

5
ตู้เก็บยา แบบบานกระจก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา             
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้        0.0060 นครราชสีมา      0.0060 นครราชสีมา

6
ตู้เก็บเอกสารส าหรับงานพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้        0.0009 นครราชสีมา      0.0009 นครราชสีมา

7
เคร่ืองชั่งน้ าหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เคร่ือง        0.0200 ร้อยเอ็ด      0.0200 ร้อยเอ็ด

8
เคร่ืองวัดความดันโลหติ แบบต้ังพืน้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เคร่ือง        0.0079 ร้อยเอ็ด      0.0079 ร้อยเอ็ด

 8. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         4.9379

1
ตู้แอมปเ์บส วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด    ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ตู้        0.0500 ร้อยเอ็ด      0.0500 ร้อยเอ็ด

2
ตู้แอมปพ์ณิ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด    ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ตู้        0.0600 ร้อยเอ็ด      0.0600 ร้อยเอ็ด

3
เคร่ืองโปรเจกเตอร์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1  เคร่ือง        0.0050

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0050

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

4
เคร่ืองดูดฝุ่น คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง             
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1  เคร่ือง        0.0060

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์

     0.0060
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

5
ชุดเคร่ืองมืองานช่าง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1  เคร่ือง        0.0100

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0100

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์
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6
เคร่ืองมิกเซอร์ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  1 ชุด        0.0410 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0410 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

7
ล าโพง  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0400 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0400 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

8
ชุดตู้ล าโพงแบบแขวน (ระบบไลน์อาร์เลย์) ซ้าย ขวา สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด        1.5000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      1.5000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

9
เคร่ืองผสมเสียงระบบดิจิตอล (ออดิโอดิจิตอลมิกเซอร์) สถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด        0.4000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.4000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

10
โคมไฟเวทีระบบพาร์แอลอีดี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ ต าบลศาลายา   
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 24 โคม        0.3000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.3000 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

11
วิทยุส่ือสาร สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 12 ตัว        0.0300 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0300 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

12
ชุดเคร่ืองเสียงแบบพกพา เคล่ือนย้าย สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ต าบล
ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เคร่ือง        0.0400 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี      0.0400 นครปฐม ส านกังานอธิการบดี

13
เคร่ืองฉายทึบแสง ความละเอียด 5 ล้านพเิซล วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
  ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 3 เคร่ือง        0.0450 อ่างทอง      0.0450 อ่างทอง

14
ไฟ Par LED 3 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแก้ว อ าเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 24 ชุด        0.0600 อ่างทอง      0.0600 อ่างทอง

15
ตู้แรคไฟฟาร์ 54 Par Led วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 8 ชุด        0.0149 อ่างทอง      0.0149 อ่างทอง

16
แคล้มอลูมิเนียม  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 30 ชุด        0.0060 อ่างทอง      0.0060 อ่างทอง

17
โคมไฟถนนหลังเต่าหลอดแอลอีดี ขนาด 30 W วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
  ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 30 ตัว        0.1950 สุโขทยั      0.1950 สุโขทยั

18
โพรเดียมและชุดไมล์  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ชุด        0.0800 ร้อยเอ็ด      0.0800 ร้อยเอ็ด

19
เพาเวอร์แอมป ์ขนาดไม่ต่ ากว่า 350 วัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เคร่ือง        0.0500 ร้อยเอ็ด      0.0500 ร้อยเอ็ด

20
เคร่ืองเล่น วีซีดี ดีวีดี  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 เคร่ือง        0.0600 ร้อยเอ็ด      0.0600 ร้อยเอ็ด

21
ไมโครโพนไร้สาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่    ต าบลหายยา อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด        0.1350 เชียงใหม่      0.1350 เชียงใหม่
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22
วิทยุส่ือสาร คล่ืนประชาชนทั่วไป   วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต าบล
หายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 เคร่ือง        0.0500 เชียงใหม่      0.0500 เชียงใหม่

23
ระบบอินเตอร์คอม ในโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต าบลหาย
ยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.6500 เชียงใหม่      0.6500 เชียงใหม่

24
ระบบมอนิเตอร์ภาพ ในโรงละคร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต าบล
หายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.5500 เชียงใหม่      0.5500 เชียงใหม่

25
เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูงประกอบด้วยล าโพง 8นิ้วขนาด
350 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยย่าน VHF วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ

2 เคร่ือง        0.0150 ลพบรีุ      0.0150 ลพบรีุ

26
เคร่ืองขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 เคร่ือง        0.0600 นครราชสีมา      0.0600 นครราชสีมา

27
เคร่ืองเสียงพกพา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เคร่ือง        0.0500 นครราชสีมา      0.0500 นครราชสีมา

28
เคร่ืองเล่น ซีดี ดีวีดี เอ็มพ ี3  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช    
ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 เคร่ือง        0.0160 นครศรีธรรมราช      0.0160 นครศรีธรรมราช

29
ชุดประกาศเสียงตามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0750 กาฬสินธ์ุ      0.0750 กาฬสินธ์ุ

30
เคร่ืองเล่นซีดี และดีวีดี แบบหหูิว้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบล
กาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 5 เคร่ือง        0.0200 กาฬสินธ์ุ      0.0200 กาฬสินธ์ุ

31
ตู้แอมปคี์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ    ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ตู้        0.0750 กาฬสินธ์ุ      0.0750 กาฬสินธ์ุ

32
เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนที่แบบลากจูง  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ    
ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0200 กาฬสินธ์ุ      0.0200 กาฬสินธ์ุ

33
ล าโพงฟลูเรนท์ขยายในตัว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 ใบ        0.0920 จันทบรีุ      0.0920 จันทบรีุ

34
มิกเซอร์ 16 อินพทุ  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ตัว        0.0400 จันทบรีุ      0.0400 จันทบรีุ

35
ไมโครโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 10 ตัว        0.0400 จันทบรีุ      0.0400 จันทบรีุ
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36
ตู้ล าโพงขยายอเนกประสงค์ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเคร่ืองเล่นเทปในตัว 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัด
จันทบรีุ

2 ใบ        0.0120 จันทบรีุ      0.0120 จันทบรีุ

37
เคร่ืองขยายเสียงแบบกระเปา๋หิว้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 3 ชุด        0.0150 จันทบรีุ      0.0150 จันทบรีุ

38
วิทยุส่ือสารความถี่ส าหรับประชาชน  คณะศิลปนาฏดุริยางค์              
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3 เคร่ือง        0.0300

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0300

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

9. ครุภัณฑ์โรงงาน        0.0739      0.0739

1
เล่ือยวงเดือนไฟฟา้ แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง 
ต าบลควนมะพร้าว ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง          
จังหวัดพทัลุง

1 เคร่ือง        0.0069 พัทลุง      0.0069 พัทลุง

2
เล่ือยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง              
ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 เคร่ือง        0.0070 พัทลุง      0.0070 พัทลุง

3
เล่ือยฉลุไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตัว        0.0070 ร้อยเอ็ด      0.0070 ร้อยเอ็ด

4
เลาเตอร์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตัว        0.0100 ร้อยเอ็ด      0.0100 ร้อยเอ็ด

5
เคร่ืองรีดไม้ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตัว        0.0250 ร้อยเอ็ด      0.0250 ร้อยเอ็ด

6
เคร่ืองขัดแบบสายพาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตัว        0.0100 ร้อยเอ็ด      0.0100 ร้อยเอ็ด

7
เล่ือยวงเดือน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตัว        0.0080 ร้อยเอ็ด      0.0080 ร้อยเอ็ด

10. ครุภัณฑ์กีฬา        0.2491      0.2491

1
รถเข็นใส่บอลตะแกรงเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา           
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน        0.0130 นครราชสีมา      0.0130 นครราชสีมา

2
รถเข็นใส่บอล วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน        0.0056 นครราชสีมา      0.0056 นครราชสีมา

3
แปน้บาสเก็ตบอล วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด        0.1080 นครราชสีมา      0.1080 นครราชสีมา

4
เสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็กมีล้อ พร้อมแปน้หว่งและตาข่าย        
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย                           
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 คู่        0.0940 สุพรรณบรีุ      0.0940 สุพรรณบรีุ
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5
ปา้ยบอกคะแนนวอลเล่ย์บอล วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ          
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 อัน        0.0120 สุพรรณบรีุ      0.0120 สุพรรณบรีุ

6
รถเข็นฟตุบอลตะแกรงเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ                 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คัน        0.0085 สุพรรณบรีุ      0.0085 สุพรรณบรีุ

7
เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบ 3 คาน วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง                
ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 เคร่ือง        0.0080 พัทลุง      0.0080 พัทลุง

11. ครุภัณฑ์ดนตรี      17.0724    17.0724

1
โหวด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 50 ตัว        0.0500 ร้อยเอ็ด      0.0500 ร้อยเอ็ด

2
ตรัวกันตรึม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 20 คัน        0.0400 ร้อยเอ็ด      0.0400 ร้อยเอ็ด

3
กลองกันตรึม วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ลูก        0.0080 ร้อยเอ็ด      0.0080 ร้อยเอ็ด

4
ฉาบใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง                    
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 6 คู่        0.0120 ร้อยเอ็ด      0.0120 ร้อยเอ็ด

5
ปีม่โหรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 6 เลา        0.0180 ร้อยเอ็ด      0.0180 ร้อยเอ็ด

6
พณิโปร่ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง                    
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 20 ตัว        0.0600 ร้อยเอ็ด      0.0600 ร้อยเอ็ด

7
กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง                    อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด        0.0750 ร้อยเอ็ด      0.0750 ร้อยเอ็ด

8
หนังประโมทัย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือ อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด        0.0500 ร้อยเอ็ด      0.0500 ร้อยเอ็ด

9
ระนาดเอกพร้อมผืน (ไม้ชิงชันรางไม้สัก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 ราง        0.0270 ร้อยเอ็ด      0.0270 ร้อยเอ็ด

10
ระนาดทุ้มพร้อมผืน(ไม้ไผ่บงรางไม้สัก) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 ราง        0.0170 ร้อยเอ็ด      0.0170 ร้อยเอ็ด

11
ฆ้องวงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 วง        0.0300 ร้อยเอ็ด      0.0300 ร้อยเอ็ด

12
ฆ้องวงเล็ก (ลูกฆ้องตีอย่างดี ร้านฆ้องท าด้วยหวาย) วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 วง        0.0300 ร้อยเอ็ด      0.0300 ร้อยเอ็ด
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13
ตะโพนไทย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ลูก        0.0150 ร้อยเอ็ด      0.0150 ร้อยเอ็ด

14
กลองแขก หุน่กลองท าด้วยไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 คู่        0.0300 ร้อยเอ็ด      0.0300 ร้อยเอ็ด

15
กลองทัดไม้ก้ามป ูวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง          
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คู่        0.0100 ร้อยเอ็ด      0.0100 ร้อยเอ็ด

16
ฉิ่งทองเหลือง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 คู่        0.0005 ร้อยเอ็ด      0.0005 ร้อยเอ็ด

17
ขลุ่ยเพยีงออแบบเล่ือนปรับเสียง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 เลา        0.0030 ร้อยเอ็ด      0.0030 ร้อยเอ็ด

18
ปีใ่นไม้ชิงชัน   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 เลา        0.0030 ร้อยเอ็ด      0.0030 ร้อยเอ็ด

19
คลาสสิคกีตาร์(Classic Guitar)    วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ตัว        0.1000 ร้อยเอ็ด      0.1000 ร้อยเอ็ด

20
ไวโอลิน(Violin) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 10 ตัว        0.2000 ร้อยเอ็ด      0.2000 ร้อยเอ็ด

21
วิโอล่า(Viola) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ตัว        0.1440 ร้อยเอ็ด      0.1440 ร้อยเอ็ด

22
เชลโล(Cello) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ตัว        0.2400 ร้อยเอ็ด      0.2400 ร้อยเอ็ด

23
คีย์บอร์ด(Keyboards) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ตัว        0.0580 ร้อยเอ็ด      0.0580 ร้อยเอ็ด

24
กีตาร์เบสไฟฟา้(Electric Bass) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง
 อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ตัว        0.0600 ร้อยเอ็ด      0.0600 ร้อยเอ็ด

25
กลองชุด(Drum set)  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด        0.0700 ร้อยเอ็ด      0.0700 ร้อยเอ็ด

26
ดับเบิล้เบส (Doublebass) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 ตัว        0.1921

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.1921

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

27
แอ็ดคอเด้ียน (ขนาดกลาง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์                       
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0125

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0125

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

28
แมนโดลิน (ชนิดไฟฟา้) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0185

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0185

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์
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29
ไวโอลิน  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง               
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0350

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0350

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

30
ขลุ่ยคีย์ จ านวน 2 เลา ขลุ่ย Bb (บแีฟรต) 1 เลาขลุ่ยคีย์ A 1 เลา     
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

1 ชุด        0.0085
          กรุงเทพมหานคร        

  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0085
          กรุงเทพมหานคร         

 ศิลปนาฎดุริยางค์

31
กลองเล็ก (Concert Snare Drum)  คณะศิลปนาฏดุริยางค์              
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ใบ        0.0500

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0500

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

32
ฉาบใช้ในวงดนตรี (Concert Cymbal)  คณะศิลปนาฏดุริยางค์          
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คู่        0.0200

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0200

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

33
โปงลาง 7 เสียง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง       
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0150

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0150

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

34
ปีใ่น ประเภทธรรมดา (ไม้ชิงชัน) คณะศิลปนาฏดุริยางค์                 
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เลา        0.0050

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0050

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

35
เคร่ืองดนตรีออกภาษาจีน กลอง ต๊อก แต๋ว ม้าฬ่อ คณะศิลปนาฏดุริยางค์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0250 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0250 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

0.36
โหม่ง พร้อมกระจังโหม่งแกะลายลงรักปดิทอง คณะศิลปนาฏดุริยางค์  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0350 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0350 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

37
บณัเฑาะว์   คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวั               
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คู่        0.0150 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0150 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

38
ตู้แอมปก์ีตาร์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง            
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0500

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0500

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

39
ตู้แอมปก์ีต้าร์ (ขนาดเล็ก)  คณะศิลปนาฏดุริยางค์                           
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0100

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0100

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

40
ตู้แอมปเ์บส คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง             
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0600

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0600

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

41
ตู้แอมปเ์บส (ขนาดเล็ก) คณะศิลปนาฏดุริยางค์                             
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0100

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0100

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์
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42
หมากกะโหล่ง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง                  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด        0.0240 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0240 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

43
ร ามะนาล าตัด คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 4 ใบ        0.0360 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0360 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

44
ฆ้องมอญวงใหญ่ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร 4 วง        0.3000 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.3000 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

45
กล่องใส่ตู้แอมป ์คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
 กรุงเทพมหานคร 2 กล่อง        0.0300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

46
กระเปา๋ใส่ใส่รางระนาดเอก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

47
กระเปา๋ใส่รางระนาดทุ้ม  คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

48
กระเปา๋ใส่ผืนระนาดเอก  คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0020 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0020 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

49
กระเปา๋ใส่ผืนระนาดทุ้ม คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง    
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0020 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0020 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

50
กระเปา๋ใส่ระนาดเอกเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

51
กระเปา๋ใส่ระนาดทุ้มเหล็ก คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

52
กระเปา๋ใส่ฆ้องวงใหญ่ คณะศิลปศึกษา                                   
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0092 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0092 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

53
กระเปา๋ใส่ฆ้องวงเล็ก คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง      
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0092 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0092 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

54
กระเปา๋ใส่ตะโพน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง           
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0048 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0048 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

55
กระเปา๋ใส่กลองแขก 2 คู่ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ใบ        0.0074 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0074 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

56
กระเปา๋ใส่กลองทัด 2 คู่  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง      
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ใบ        0.0074 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0074 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

57
กระเปา๋ใส่ขาหย่ังกลองทัด  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง    
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 ใบ        0.0018 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0018 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

58
กระเปา๋ใส่จะเข้ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง                  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 5 ใบ        0.0185 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0185 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา
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59
กระเปา๋ใส่โทนร ามะนา คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง         
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ใบ        0.0052 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0052 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

60
กระเปา๋ใส่ฆ้องมอญ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง            
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 ใบ        0.0276 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0276 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

61
กระเปา๋ใส่ตะโพนมอญ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง        
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 ใบ        0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0070 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

62
กระจังโหม่งมอญ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง                
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0039 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0039 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

63
แผงเปงิมาง คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0039 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0039 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

64
ระนาดเอกตัด (โบราณคดี) คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ใบ        0.0150 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0150 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

65
ระนาดเอกทุ้มตัด (โบราณคดี) คณะศิลปศึกษา                          
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ราง        0.0150 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0150 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

66
เวทีพบัได้ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง                         
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เวที        0.1380 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.1380 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

67
แซกโซโฟน  เทนเนอร์  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง        
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว        0.0850 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0850 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

68
รางระนาดเอกแกะลวดลายลงรักปดิทองพร้อมผืนระนาดเอก         
(ชนิดพเิศษ) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 ราง        0.0680 อ่างทอง      0.0680 อ่างทอง

69
รางระนาดทุ้มแกะลวดลายลงรักปดิทองพร้อมผืนระนาดทุ้ม           
(ชนิดพเิศษ) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 ราง        0.0650 อ่างทอง      0.0650 อ่างทอง

70
รางระนาดเอกเหล็กแกะลวดลายลงรักปดิทองพร้อมผืนระนาดเอกเหล็ก 
(ทองเหลือง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 ราง        0.0630 อ่างทอง      0.0630 อ่างทอง

71

รางระนาดทุ้มเหล็กแกะลวดลายลงรักปดิทอง                          
พร้อมผืนระนาดทุ้มเหล็ก (ทองเหลือง) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ราง        0.0630 อ่างทอง      0.0630 อ่างทอง
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72
ร้านฆ้องวงใหญ่แกะลวดลายลงรักปดิทองพร้อมลูกฆ้องวงใหญ่ลงหนิ (ตี) 
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง

1 วง        0.0600 อ่างทอง      0.0600 อ่างทอง

73
ร้านฆ้องวงเล็กแกะลวดลายลงรักปดิทองพร้อมลูกฆ้องวงเล็กลงหนิ (ตี)
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง

1 วง        0.0600 อ่างทอง      0.0600 อ่างทอง

74
ขลุ่ยอู้แกะลายฝังมุก  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแก้ว อ าเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 เลา        0.0060 อ่างทอง      0.0060 อ่างทอง

75
ตะโพนไทย เท้าแกะสลักลายลงรักปดิทอง  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ใบ        0.0120 อ่างทอง      0.0120 อ่างทอง

76
กลองทัด แกะสลักลายลงรักปดิทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง    ต าบล
บางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คู่        0.0600 อ่างทอง      0.0600 อ่างทอง

77
กลองแขก แกะสลักลายลงรักปดิทอง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบล
บางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คู่        0.0500 อ่างทอง      0.0500 อ่างทอง

78
โหม่งพร้อมกระจังโหม่งแกะสลักลายลงรักปดิทอง วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0450 อ่างทอง      0.0450 อ่างทอง

79
รางระนาดเอกไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ราง        0.0600 สุโขทยั      0.0600 สุโขทยั

80
ผืนระนาดเอกไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ผืน        0.0180 สุโขทยั      0.0180 สุโขทยั

81
รางระนาดทุ้มไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   ต าบล
บา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ราง        0.0600 สุโขทยั      0.0600 สุโขทยั

82
ผืนระนาดทุ้ม วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย             
อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ผืน        0.0150 สุโขทยั      0.0150 สุโขทยั

83
ฆ้องวงใหญ่ร้านฆ้องโขนท าด้วยไม้มะริด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบล
บา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 วง        0.0400 สุโขทยั      0.0400 สุโขทยั

84
ลูกฆ้องวงใหญ่ลูกฆ้องทองเหลืองลงหนิ(หล่อ)  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 วง        0.0180 สุโขทยั      0.0180 สุโขทยั

85
ฆ้องวงเล็กร้านฆ้องโขนท าด้วยไม้มะริด วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบล
บา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 วง        0.0400 สุโขทยั      0.0400 สุโขทยั

86
ลูกฆ้องวงเล็กทองเหลือง (หล่อ) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย            
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด        0.0180 สุโขทยั      0.0180 สุโขทยั

87
ซออู้ไม้มะเกลือ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน        0.0300 สุโขทยั      0.0300 สุโขทยั
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88
รางระนาดทุ้มเหล็กรางไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
 ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ราง        0.0600 สุโขทยั      0.0600 สุโขทยั

89
ผืนระนาดทุ้มเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ผืน        0.0130 สุโขทยั      0.0130 สุโขทยั

90
ฉิ่งใช้ในวงปีพ่าทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 5 คู่        0.0025 สุโขทยั      0.0025 สุโขทยั

91
ชุดไทยจิตรลดา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ตัว        0.0600 สุโขทยั      0.0600 สุโขทยั

92
ชุดไทยรัชกาลที5่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 ตัว        0.0500 ร้อยเอ็ด      0.0500 ร้อยเอ็ด

93
ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาต าบลโคกกรวด     
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 ตัว        0.0450 ร้อยเอ็ด      0.0450 ร้อยเอ็ด

94
ชุดเอ้ดอกคูณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ตัว        0.0600 ร้อยเอ็ด      0.0600 ร้อยเอ็ด

95
ชุดฟอ้นบัง้ไฟ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ตัว        0.0200 ร้อยเอ็ด      0.0200 ร้อยเอ็ด

96
ชุดฟอ้นแหย่ไข่มดแดง ชาย6 หญิง6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา     
 ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คู่        0.0240 ร้อยเอ็ด      0.0240 ร้อยเอ็ด

97
ชุดเรือมจับกรับ ชาย6 หญิง6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ตัว        0.0480 ร้อยเอ็ด      0.0480 ร้อยเอ็ด

98
ชุดวิรุญจ าบงั พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ราง        0.0480 ร้อยเอ็ด      0.0480 ร้อยเอ็ด

99
ชุดมัยราพย์ พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ราง        0.0450 ร้อยเอ็ด      0.0450 ร้อยเอ็ด

100
ชุดแสงอาทิตย์ พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ราง        0.0480 ร้อยเอ็ด      0.0480 ร้อยเอ็ด

101
ชุดนางดรสา พร้อมเคร่ืองประดับและมงกุฎ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ราง        0.0450 ร้อยเอ็ด      0.0450 ร้อยเอ็ด

102
ชุดฤาษพีร้อมศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด     
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 วง        0.0350 ร้อยเอ็ด      0.0350 ร้อยเอ็ด
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103
ชุดนนยวิก พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะยักษก์ุมาร วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา   ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 วง        0.0350 ร้อยเอ็ด      0.0350 ร้อยเอ็ด

104
ชุดวายุเวก พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะยักษก์ุมาร วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 คู่        0.0300 ร้อยเอ็ด      0.0300 ร้อยเอ็ด

105
ชุดอสุรผัด วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด               
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คู่        0.0450 ร้อยเอ็ด      0.0450 ร้อยเอ็ด

106
ชุดท้าวมหาชมพ ูวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ 
 เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน        0.0750 เชียงใหม่      0.0750 เชียงใหม่

107
ชุดนางสัมนักขา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ราง        0.0680 เชียงใหม่      0.0680 เชียงใหม่

108
เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ราง        0.0630 เชียงใหม่      0.0630 เชียงใหม่

109
เตียงแดงเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ราง        0.0650 เชียงใหม่      0.0650 เชียงใหม่

110
เคร่ืองพระส าอาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ราง        0.0630 เชียงใหม่      0.0630 เชียงใหม่

111
ชุดบษุบาชมศาล ตัวเอก 1 ตัวรอง 8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 วง        0.0500 เชียงใหม่      0.0500 เชียงใหม่

112
ชุดจันทกินรี พระ 5 นาง 5 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 วง        0.0500 เชียงใหม่      0.0500 เชียงใหม่

113
ชุดพระแขนยาว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย       
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ลูก        0.0120 เชียงใหม่      0.0120 เชียงใหม่

114
ชุดพระแขนส้ัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คู่        0.0500 เชียงใหม่      0.0500 เชียงใหม่

115
ชุดยักษตั์วเอก (ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนาม
ชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คู่        0.0450 เชียงใหม่      0.0450 เชียงใหม่

116
ชุดพระคเณศ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ชุด        0.3000 เชียงใหม่      0.3000 เชียงใหม่

117
ชุดปรศุราม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คู่        0.0600 เชียงใหม่      0.0600 เชียงใหม่

118
ชุดลิงพญา (ศีรษะมียอดและโล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ    ต าบล
สนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ลูก        0.0200 เชียงใหม่      0.0200 เชียงใหม่
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119
เปงิมางคอกแกะสลักลงรักปดิทอง+ลูกเปงิมา (7ลูก)วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 7 ชุด        0.0500 เชียงใหม่      0.0500 เชียงใหม่

120
กระจังโหม่งมอญ 3 ใบแกะสลักลงรักปดิทอง+ลูกโหม่ง วิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด        0.0450 เชียงใหม่      0.0450 เชียงใหม่

121
ซออู้ไม้มะเกลือ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน        0.0900 เชียงใหม่      0.0900 เชียงใหม่

122
ขิมคางหมูไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ตัว        0.0750 เชียงใหม่      0.0750 เชียงใหม่

123
เคร่ืองประกอบจังหวะ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0064 เชียงใหม่      0.0064 เชียงใหม่

124
เปยีโนไฟฟา้(คีตศิลปส์ากล) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เคร่ือง        0.3800 เชียงใหม่      0.3800 เชียงใหม่

125
อัพไรท์ เปยีโน  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง        0.3500 เชียงใหม่      0.3500 เชียงใหม่

126
วงเปีย้ะ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 วง        0.0100 เชียงใหม่      0.0100 เชียงใหม่

127
วงกลองปูเ่จ่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 วง        0.0300 เชียงใหม่      0.0300 เชียงใหม่

128
วงกลองส้ิงบอ้ม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 วง        0.0100 เชียงใหม่      0.0100 เชียงใหม่

129
วงกลองต่ึงโนง วง ก วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 วง        0.0550 เชียงใหม่      0.0550 เชียงใหม่

130
วงซึง- สะล้อ วง ก  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 วง        0.0540 เชียงใหม่      0.0540 เชียงใหม่

131
วงปีจุ่่ม วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 วง        0.0050 เชียงใหม่      0.0050 เชียงใหม่

132
วงปา้ดก๊อง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 วง        0.0600 เชียงใหม่      0.0600 เชียงใหม่

133
กลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ใบ        0.0600 นครราชสีมา      0.0600 นครราชสีมา

134
อังกะลุง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 ชุด        0.0600 นครราชสีมา      0.0600 นครราชสีมา
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135
อังกะลุงแบบราว วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด   
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 ราว        0.0470 นครราชสีมา      0.0470 นครราชสีมา

136
โทนเบญจรงค์ - ร ามะนา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คู่        0.0150 นครราชสีมา      0.0150 นครราชสีมา

137
ระนาดเอกเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด        0.0350 นครราชสีมา      0.0350 นครราชสีมา

138
ระนาดทุ้มเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด        0.0350 นครราชสีมา      0.0350 นครราชสีมา

139
กลองแขก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คู่        0.0280 นครราชสีมา      0.0280 นครราชสีมา

140
ตะโพนไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  1 ใบ        0.0150 นครราชสีมา      0.0150 นครราชสีมา

141
ฆ้องวงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 วง        0.0450 นครราชสีมา      0.0450 นครราชสีมา

142
ฆ้องวงเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 วง        0.0300 นครราชสีมา      0.0300 นครราชสีมา

143
ซออู้ไม้มะเกลือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน        0.1400 นครราชสีมา      0.1400 นครราชสีมา

144
ซอด้วงไม้มะเกลือ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน        0.1000 นครราชสีมา      0.1000 นครราชสีมา

145
ซอด้วงไม้ชิงชัน พร้อมกล่องใส่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 คัน        0.0350 นครราชสีมา      0.0350 นครราชสีมา

1456
ซออู้ไม้ชิงชัน พร้อมกล่องใส่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา    ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 คัน        0.0550 นครราชสีมา      0.0550 นครราชสีมา

147
กรับไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6 คู่        0.0048 นครราชสีมา      0.0048 นครราชสีมา

148
ฉาบเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 คู่        0.0040 นครราชสีมา      0.0040 นครราชสีมา

149
ซอกันตรึม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 คัน        0.0140 นครราชสีมา      0.0140 นครราชสีมา

150
ซอกันตรึมไฟฟา้  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน        0.0120 นครราชสีมา      0.0120 นครราชสีมา

151
กลองกันตรึม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด        
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ใบ        0.0240 นครราชสีมา      0.0240 นครราชสีมา
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152
ปีอ่้อ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 เลา        0.0120 นครราชสีมา      0.0120 นครราชสีมา

153
ปีใ่นพร้อมกล่องใส่  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เลา        0.0080 นครราชสีมา      0.0080 นครราชสีมา

154
ปีช่วาพร้อมกล่องใส่  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 เลา        0.0080 นครราชสีมา      0.0080 นครราชสีมา

155
ปีม่อญและล าโพง พร้อมกล่องใส่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 2 เลา        0.0080 นครราชสีมา      0.0080 นครราชสีมา

156
ระนาดเอก พร้อมผืน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ราง        0.0200 นครราชสีมา      0.0200 นครราชสีมา

157
ระนาดทุ้ม พร้อมผืน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ราง        0.0200 นครราชสีมา      0.0200 นครราชสีมา

158
ระนาดเอก ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบล
สนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ราง        0.0780 สุพรรณบรีุ      0.0780 สุพรรณบรีุ

159
ระนาดทุ้ม ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ    
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ราง        0.0750 สุพรรณบรีุ      0.0750 สุพรรณบรีุ

160
ระนาดเอกเหล็ก ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ราง        0.0730 สุพรรณบรีุ      0.0730 สุพรรณบรีุ

161
ระนาดทุ้มเหล็ก ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ราง        0.0730 สุพรรณบรีุ      0.0730 สุพรรณบรีุ

162
ฆ้องวงใหญ่ โขนไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบุ 1 วง        0.0700 สุพรรณบรีุ      0.0700 สุพรรณบรีุ

163
ฆ้องวงเล็ก โขนไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 วง        0.0700 สุพรรณบรีุ      0.0700 สุพรรณบรีุ

164
ตะโพนขาไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ   ต าบล
สนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ใบ        0.0300 สุพรรณบรีุ      0.0300 สุพรรณบรีุ

165
กลองทัดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย 
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คู่        0.0500 สุพรรณบรีุ      0.0500 สุพรรณบรีุ
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166
กลองแขก ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบล
สนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คู่        0.0650 สุพรรณบรีุ      0.0650 สุพรรณบรีุ

167
กลองตะโพน ขาไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 คู่        0.0750 สุพรรณบรีุ      0.0750 สุพรรณบรีุ

168
ฆ้องหุย๋ (ดึกด าบรรพ)์ ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ  จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 วง        0.2700 สุพรรณบรีุ      0.2700 สุพรรณบรีุ

169
กลองยาวพร้อมเคร่ืองประกอบจังหวะ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 
ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 20 ชุด        0.0400 สุพรรณบรีุ      0.0400 สุพรรณบรีุ

170
กระจังโหม่งพร้อมลูก (วงเคร่ืองสาย)ไม้มะริด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

171
กลองชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 คู่        0.0070 ลพบรีุ      0.0070 ลพบรีุ

172
ขลุ่ยเพยีงออ ไม้มะริด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 3 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

173
ขลุ่ยหลิบ ไม้มะริด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 3 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

174
ขลุ่ยอู้ ไม้มะริด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 3 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

175
แคนแปด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 8 เต้า        0.0320 ลพบรีุ      0.0320 ลพบรีุ

176
ต๊อกวิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 1 ลูก        0.0025 ลพบรีุ      0.0025 ลพบรีุ

177
แต๋ว  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 1 อัน        0.0010 ลพบรีุ      0.0010 ลพบรีุ

178
โทนชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 1 คู่        0.0070 ลพบรีุ      0.0070 ลพบรีุ

179
โทน-ร ามะนา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 คู่        0.0150 ลพบรีุ      0.0150 ลพบรีุ

180
ปีช่วา ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร
 อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

181
ปีน่อก ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร
 อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ
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182
ปีใ่น ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

183
ปีม่อญ ไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบ
ศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 เลา        0.0120 ลพบรีุ      0.0120 ลพบรีุ

184
โปงลาง 7 เสียง  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 ชุด        0.0240 ลพบรีุ      0.0240 ลพบรีุ

185
พณิไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวัดลพบรีุ 2 ตัว        0.0300 ลพบรีุ      0.0300 ลพบรีุ

186
รางระนาดทุ้มไม้สักพร้อมผืน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 5 ชุด        0.0750 ลพบรีุ      0.0750 ลพบรีุ

187
รางระนาดทุ้มเหล็ก ไม้มะริด ประกอบไม้พดุพร้อมผืน วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0730 ลพบรีุ      0.0730 ลพบรีุ

188
รางระนาดเอกเหล็ก ไม้มะริดประกอบไม้พดุพร้อมผืน วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0730 ลพบรีุ      0.0730 ลพบรีุ

189
โหวด7 เสียง  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 8 ตัว        0.0056 ลพบรีุ      0.0056 ลพบรีุ

190
กรับพวง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 5 อัน        0.0050 ลพบรีุ      0.0050 ลพบรีุ

191
กรับเสภา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวัดลพบรีุ 2 ส ารับ        0.0100 ลพบรีุ      0.0100 ลพบรีุ

192
ฉิ่ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัด
ลพบรีุ 6 คู่        0.0030 ลพบรีุ      0.0030 ลพบรีุ

193
พณิเบสไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ตัว        0.0200 ลพบรีุ      0.0200 ลพบรีุ

194
ตู้แอมปคี์ย์บอร์ด  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 ตู้        0.1200 ลพบรีุ      0.1200 ลพบรีุ

195
ทรัมเปต็ บแีฟล็ต ( Trumpet  Bb ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบล
ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 เคร่ือง        0.0600 ลพบรีุ      0.0600 ลพบรีุ

196
เทนเนอร์  เบส  ทรอมโบน (Tenor  Bass Trombone or Tenor  Bb/
 F Trombone )  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ

1 เคร่ือง        0.0700 ลพบรีุ      0.0700 ลพบรีุ

197
เปยีโนไฟฟา้ ชนิดไม่มีล าโพงในตัว  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเล
ชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 2 เคร่ือง        0.2400 ลพบรีุ      0.2400 ลพบรีุ
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198
อัลโต แซกโซโฟน ( Alto Saxophone ) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ    
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 เคร่ือง        0.0900 ลพบรีุ      0.0900 ลพบรีุ

199
ตู้แอมปก์ีต้าร์ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง
พทัลุง จังหวัดพทัลุง 4 ตู้        0.2000 พัทลุง      0.2000 พัทลุง

200
ตู้แอมปเ์บส วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง
พทัลุง จังหวัดพทัลุง 2 ตู้        0.1200 พัทลุง      0.1200 พัทลุง

201
กลองชุด วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพร้าว  อ าเภอเมือง
พทัลุง จังหวัดพทัลุง 3 ชุด        0.2250 พัทลุง      0.2250 พัทลุง

202
คองกาหรือทอมบา วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว    
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 2 ชุด        0.1600 พัทลุง      0.1600 พัทลุง

203
คีบอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง 
จังหวัดพทัลุง 1 เคร่ือง        0.1500 พัทลุง      0.1500 พัทลุง

204
กลอมทิมบาเล็ส วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอ
เมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ชุด        0.0300 พัทลุง      0.0300 พัทลุง

205
กีต้าร์ไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง
พทัลุง จังหวัดพทัลุง 3 ตัว        0.1050 พัทลุง      0.1050 พัทลุง

206
ตู้แอมปคี์ย์บอร์ด วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพร้าว      
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ตู้        0.0700 พัทลุง      0.0700 พัทลุง

207
 กลองยาวพร้อมกระโปรง วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 25 ชุด        0.0550 พัทลุง      0.0550 พัทลุง

208
พณิโปร่ง วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพร้าว  อ าเภอเมือง
พทัลุง จังหวัดพทัลุง 10 ตัว        0.0350 พัทลุง      0.0350 พัทลุง

209
ฆ้องวงเล็กแกะลายลงรักปดิทอง วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควน
มะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 2 วง        0.0600 พัทลุง      0.0600 พัทลุง

210
เคร่ืองดนตรีหนังตะลุง  วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 2 ชุด        0.0535 พัทลุง      0.0535 พัทลุง

211
เคร่ืองดนตรีโนราห ์วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว   อ าเภอ
เมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 2 ชุด        0.0555 พัทลุง      0.0555 พัทลุง

212
กีต้าร์ไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ  อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 ตัว        0.1000 กาฬสินธ์ุ      0.1000 กาฬสินธ์ุ

213
เมโลโฟน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ  อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 ตัว        0.2000 กาฬสินธ์ุ      0.2000 กาฬสินธ์ุ
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214
กลองสะแนร์  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 5 ใบ        0.4000 กาฬสินธ์ุ      0.4000 กาฬสินธ์ุ

215
ฉาบเดินแถว  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 4 คู่        0.0400 กาฬสินธ์ุ      0.0400 กาฬสินธ์ุ

216
กลองยาวพร้อมกระโปรง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 6 หน่วย        0.0132 กาฬสินธ์ุ      0.0132 กาฬสินธ์ุ

217
รางระนาดเอก ไม้สัก  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่      
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 20 ราง        0.1600 จันทบรีุ      0.1600 จันทบรีุ

218
รางระนาดทุ้ม  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 20 ราง        0.1600 จันทบรีุ      0.1600 จันทบรีุ

219
ผืนระนาดเอก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 20 ผืน        0.1600 จันทบรีุ      0.1600 จันทบรีุ

220
ผืนระนาดทุ้ม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 20 ผืน        0.1400 จันทบรีุ      0.1400 จันทบรีุ

221
ร้านฆ้องวงใหญ่โขนท าด้วยไม้สัก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 15 วง        0.0900 จันทบรีุ      0.0900 จันทบรีุ

222
ลูกฆ้องวงใหญ่ ลูกฆ้องทองเหลืองลงหนิ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    
ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 15 วง        0.2700 จันทบรีุ      0.2700 จันทบรีุ

223
ร้านฆ้องวงเล็กโขนท าด้วยไม้สักวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 8 วง        0.0800 จันทบรีุ      0.0800 จันทบรีุ

224
ลูกฆ้องวงเล็กทองเหลืองลงหนิ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 8 วง        0.1440 จันทบรีุ      0.1440 จันทบรีุ

225
ร้านฆ้องวงเล็กลงลักปดิทอง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 วง        0.0600 จันทบรีุ      0.0600 จันทบรีุ

226
ลูกฆ้องวงเล็กทองเหลืองลงหนิ(ตี) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัด
ใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 วง        0.0600 จันทบรีุ      0.0600 จันทบรีุ

227
ตะโพนไทยเท้าธรรมดา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 ลูก        0.0700 จันทบรีุ      0.0700 จันทบรีุ

228
กลองแขกไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 คู่        0.0600 จันทบรีุ      0.0600 จันทบรีุ

229
กลองสองหน้า วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 ใบ        0.0140 จันทบรีุ      0.0140 จันทบรีุ

230
ซอสามสาย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ
 จังหวัดจันทบรีุ 5 คัน        0.1000 จันทบรีุ      0.1000 จันทบรีุ
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231
ซอด้วงไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่  อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 คัน        0.0250 จันทบรีุ      0.0250 จันทบรีุ

232
ซออู้ไม้ชิงชัน  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 คัน        0.0400 จันทบรีุ      0.0400 จันทบรีุ

233
จะเข้ไม้ขนุนสีโอ๊ค  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 ตัว        0.0800 จันทบรีุ      0.0800 จันทบรีุ

234
โทนและร ามะนาไม้ขนุน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 5 คู่        0.0350 จันทบรีุ      0.0350 จันทบรีุ

235
ขิมผีเส้ือหลักเกลียว  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 ตัว        0.0700 จันทบรีุ      0.0700 จันทบรีุ

236
ขลุ่ยเพยีงออไม้ชิงชัน  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 เลา        0.0150 จันทบรีุ      0.0150 จันทบรีุ

237
ขลุ่ยไหลีบไม้ชิงชัน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 เลา        0.0150 จันทบรีุ      0.0150 จันทบรีุ

238
โหม่งพร้อมกระจังโหม่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 อัน        0.0050 จันทบรีุ      0.0050 จันทบรีุ

239
แผงเปงิมางคอก(3แผง) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่    
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คอก        0.0350 จันทบรีุ      0.0350 จันทบรีุ

240
ลูกเปงิมาง7ลูก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0150 จันทบรีุ      0.0150 จันทบรีุ

241
กลองยาวหน้า9นิ้ว  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 20 ใบ        0.0400 จันทบรีุ      0.0400 จันทบรีุ

242
โหม่งกลองยาว วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 5 ใบ        0.0075 จันทบรีุ      0.0075 จันทบรีุ

243
ไวโอลิน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 อัน        0.0350 จันทบรีุ      0.0350 จันทบรีุ

244
แอ็คคอเด้ียน(ขนาดกลาง) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ตัว        0.0125 จันทบรีุ      0.0125 จันทบรีุ

245
กีต้าเบส วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 อัน        0.0250 จันทบรีุ      0.0250 จันทบรีุ

246
ฟรุต วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 เลา        0.0300 จันทบรีุ      0.0300 จันทบรีุ

247
วงสะล้อ-ซึง (วง ก) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0270 จันทบรีุ      0.0270 จันทบรีุ
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248
วงกลองต่ึงโหน่ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0550 จันทบรีุ      0.0550 จันทบรีุ

249
วงกลองสะบดัชัย (วง ข) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่   
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0280 จันทบรีุ      0.0280 จันทบรีุ

250
กลองหางและกลองต้ึมพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่
 อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0185 จันทบรีุ      0.0185 จันทบรีุ

251
ไหซองพร้อมขา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0060 จันทบรีุ      0.0060 จันทบรีุ

252
พณิโปร่ง7เสียง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 6 ตัว        0.0300 จันทบรีุ      0.0300 จันทบรีุ

253
โปงลาง7เสียง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 5 ผืน        0.0750 จันทบรีุ      0.0750 จันทบรีุ

254
ขาต้ังโปงลางพญานาค วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0130 จันทบรีุ      0.0130 จันทบรีุ

255
แคนแปด(ล้ินเงิน) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 10 เต้า        0.0300 จันทบรีุ      0.0300 จันทบรีุ

256
โหวด7เสียง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ
 จังหวัดจันทบรีุ 10 อัน        0.0070 จันทบรีุ      0.0070 จันทบรีุ

257
กลองตุ้ม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 ใบ        0.0060 จันทบรีุ      0.0060 จันทบรีุ

258
ปีแ่คน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 เลา        0.0005 จันทบรีุ      0.0005 จันทบรีุ

259
พณิไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 2 ต้ว        0.0200 จันทบรีุ      0.0200 จันทบรีุ

260
ตู้แอมปข์ยายพณิไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 ตู้        0.0780 จันทบรีุ      0.0780 จันทบรีุ

261
ตู้เบสขยายเบสไฟฟา้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 ตู้        0.0980 จันทบรีุ      0.0980 จันทบรีุ

262
ทับโนราห ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 คู่        0.0060 จันทบรีุ      0.0060 จันทบรีุ

263
กลองตุ๊กใต้(พร้อมขาต้ัง) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่   
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คู่        0.0080 จันทบรีุ      0.0080 จันทบรีุ
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264
ปีพ่ืน้เมืองใต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ
 จังหวัดจันทบรีุ 2 เลา        0.0040 จันทบรีุ      0.0040 จันทบรีุ

265
ฆ้องคู่โนราห ์วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ
 จังหวัดจันทบรีุ 1 ลาง        0.0076 จันทบรีุ      0.0076 จันทบรีุ

266
แตร วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ 
จังหวัดจันทบรีุ 1 คัน        0.0008 จันทบรีุ      0.0008 จันทบรีุ

267
ร ามะนาล าตัด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คู่        0.0250 จันทบรีุ      0.0250 จันทบรีุ

268
โหม่งพืน้เมืองใต้ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ใบ        0.0080 จันทบรีุ      0.0080 จันทบรีุ

269
ซอสามสายไม้มะเกลือประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    
ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คัน        0.0180 จันทบรีุ      0.0180 จันทบรีุ

270
ซอด้วงไม้มะเกลือประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัด
ใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คัน        0.0120 จันทบรีุ      0.0120 จันทบรีุ

271
ซออู้ไม้มะเกลือประกอบไม้พดุ(กระโหลกสวย) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ 
   ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คัน        0.0150 จันทบรีุ      0.0150 จันทบรีุ

272
จะเข้ไม้ขนุนประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ตัว        0.0150 จันทบรีุ      0.0150 จันทบรีุ

273
โทนร ามะนาไม้ชิงชันประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบล
วัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 คู่        0.0120 จันทบรีุ      0.0120 จันทบรีุ

274
ร้านฆ้องมอญวงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 3 โค้ง        0.2400 จันทบรีุ      0.2400 จันทบรีุ

275
ร้านฆ้องมอญวงเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัดใหม่ อ าเภอ
เมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 โค้ง        0.1600 จันทบรีุ      0.1600 จันทบรีุ

276
ลูกฆ้องมอญวงใหญ(่ลงหนิตี) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 3 โค้ง        0.0600 จันทบรีุ      0.0600 จันทบรีุ

277
ลูกฆ้องมอญวงเล็ก(ลงหนิตี) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ    ต าบลวัดใหม่ 
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 2 โค้ง        0.0600 จันทบรีุ      0.0600 จันทบรีุ

278
รางระนาดทุ้มเหล็กแกะลายฝังมุก (รางปีพ่าทย์  )  วิทยาลัยนาฏศิลป    
ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ราง        0.2000 นครปฐม (วนศ.)      0.2000 นครปฐม (วนศ.)

หน้า  201 

แผนปฏบิัตริาชการและแผนปฏบิัตกิาร สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)  

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน

พ.ศ. 2561
            พ้ืนที่ด าเนินการ     

       (ระบุจังหวัด)
จ านวน

   งบประมาณ  
      (บาท)

รายการ พ.ศ. 2560

279
ผืนระนาดทุ้มเหล็ก (ทองเหลือง)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ผืน        0.0130 นครปฐม (วนศ.)      0.0130 นครปฐม (วนศ.)

280
ฆ้องวงใหญ่  (ร้านฆ้อง โขนท าด้วยไม้สัก)  วิทยาลัยนาฏศิลป   ต าบล
ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 ชุด        0.0600 นครปฐม (วนศ.)      0.0600 นครปฐม (วนศ.)

281
ลูกฆ้องวงใหญ่ ทองเหลือง (หล่อ)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 ชุด        0.1000 นครปฐม (วนศ.)      0.1000 นครปฐม (วนศ.)

282
ฆ้องวงเล็ก (ร้านฆ้อง โขนท าด้วยไม้สัก)  วิทยาลัยนาฏศิลป   ต าบล
ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 ชุด        0.1000 นครปฐม (วนศ.)      0.1000 นครปฐม (วนศ.)

283
ลูกฆ้องวงเล็ก ทองเหลือง (หล่อ)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 ชุด        0.1800 นครปฐม (วนศ.)      0.1800 นครปฐม (วนศ.)

284
ซออู้ (ไม้ชิงชัน)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 10 คัน        0.0400 นครปฐม (วนศ.)      0.0400 นครปฐม (วนศ.)

285
ซอด้วง (ไม้ชิงชัน)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 10 คัน        0.0250 นครปฐม (วนศ.)      0.0250 นครปฐม (วนศ.)

286
จะเข้ (ไม้ขนุน ลายเนื้อไม)้  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 ตัว        0.1000 นครปฐม (วนศ.)      0.1000 นครปฐม (วนศ.)

287
กลองแขก (ไม้ชิงชัน)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คู่        0.0450 นครปฐม (วนศ.)      0.0450 นครปฐม (วนศ.)

288
กลองทัด (ประกอบไม้พดุ)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คู่        0.0500 นครปฐม (วนศ.)      0.0500 นครปฐม (วนศ.)

289
ตะโพนไทย  (เท้าประกอบเรซิน)  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ลูก        0.0120 นครปฐม (วนศ.)      0.0120 นครปฐม (วนศ.)

290
วงปีพ่าทย์เคร่ืองคู่ประกอบไม้พดุ  วิทยาลัยนาฏศิลป    ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 วง        0.3150 นครปฐม (วนศ.)      0.3150 นครปฐม (วนศ.)

291
อังกะลุง วิทยาลัยนาฎศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง
 จังหวัดพทัลุง 2 ชุด        0.0160 พัทลุง      0.0160 พัทลุง

292
กลองยาว12ใบ วิทยาลัยนาฎศิลปพทัลุง   ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอ
เมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ชุด        0.0290 พัทลุง      0.0290 พัทลุง

293
พมิพก์ดลาย  วิทยาลัยนาฎศิลปพทัลุง    ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอ
เมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ชุด        0.0200 พัทลุง      0.0200 พัทลุง

294
กลองแขก วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คู่        0.1400 นครศรีธรรมราช      0.1400 นครศรีธรรมราช

295
ปีใ่นประกอบเรซ่ิน วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 เลา        0.0250 นครศรีธรรมราช      0.0250 นครศรีธรรมราช

296
ตะโพนไทย  วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ลูก        0.0140 นครศรีธรรมราช      0.0140 นครศรีธรรมราช
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297
เคร่ืองประกอบจังหวะส าหรับออกภาษาจีน  วิทยาลัยนาฎศิลป
นครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 ชุด        0.0220 นครศรีธรรมราช      0.0220 นครศรีธรรมราช

298
หมากกะโหล่ง   วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 ชุด        0.0300 กาฬสินธ์ุ      0.0300 กาฬสินธ์ุ

299
โปงลางเหล็ก  วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ   ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 ชุด        0.0200 กาฬสินธ์ุ      0.0200 กาฬสินธ์ุ

301
กลองชุด (Drumsetx)  วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 ชุด        0.1500 กาฬสินธ์ุ      0.1500 กาฬสินธ์ุ

301
ฆ้องหุย่ (ดึกด าบรรพ)์  วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ   ต าบลกาฬสินธ์ุ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1ชุด        0.3000 กาฬสินธ์ุ      0.3000 กาฬสินธ์ุ

302
ระนาดเอกเหล็กรางไม้มะริดประกอบไม้พดุ วิทยาลัยนาฎศิลป กาฬสินธ์ุ 
 ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ราง        0.0730 กาฬสินธ์ุ      0.0730 กาฬสินธ์ุ

303
ระนาดทุ้มเหล็กรางไม้มะริดประกอบไม้พดุ  วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ 
 ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ราง        0.0730 กาฬสินธ์ุ      0.0730 กาฬสินธ์ุ

304

ซออู้ไม้มะเกลือ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ    ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 10 คัน        0.3500 กาฬสินธ์ุ      0.3500 กาฬสินธ์ุ

305
ซอด้วงไม้ชิงซัน วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ   ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 10 คัน        0.0300 กาฬสินธ์ุ      0.0300 กาฬสินธ์ุ

306
กรับพวง วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ   ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 10 อัน        0.0100 กาฬสินธ์ุ      0.0100 กาฬสินธ์ุ

 12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์        0.2659      0.2659

1
กล้องจุลทรรศน์ แบบ 2 ตา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 เคร่ือง        0.0230 ร้อยเอ็ด      0.0230 ร้อยเอ็ด

2
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เคร่ือง        0.0780 เชียงใหม่      0.0780 เชียงใหม่

3
ชุดทดลอง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0060 เชียงใหม่      0.0060 เชียงใหม่

4
ชุดสาธิต วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0120 เชียงใหม่      0.0120 เชียงใหม่

5
ชุดการวัด วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0057 เชียงใหม่      0.0057 เชียงใหม่
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6
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนาม
ชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ  6 ตัว        0.0900 สุพรรณบรีุ      0.0900 สุพรรณบรีุ

7
ลูกโลกจ าลอง วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง
พทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ลูก        0.0220 พัทลุง      0.0220 พัทลุง

8
หุน่จ าลองร่างกายมนุษย์ 40 ชิ้น 85 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง 
ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ตัว        0.0118 พัทลุง      0.0118 พัทลุง

9
หุน่โครงกระดูกสูง 180 ซม. วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว
 อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 1 ตัว        0.0174 พัทลุง      0.0174 พัทลุง

 13. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ      24.7476    24.7476

1
ชุดนางยืนเคร่ือง (นางสุพรรณมัจฉา) คณะศิลปนาฏดุริยางค์               
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0500

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0500

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

2
ชุดสวัสดิรักษานักรบ คณะศิลปนาฏดุริยางค์                            
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด        0.2100

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.2100

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

3
ชุดกั๊บแก้บล าเพลิน (ผู้หญิง) คณะศิลปนาฏดุริยางค์                    
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด        0.1200

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.1200

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

4
ชุดกั๊บแก้บล าเพลิน (ผู้ชาย) คณะศิลปนาฏดุริยางค์                     
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด        0.0280

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.0280

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

5
ชุดเสนาลิง คณะศิลปนาฏดุริยางค์  แขวงพระบรมมหาราชวัง          
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด        0.4400

          กรุงเทพมหานคร        
  ศิลปนาฎดุริยางค์      0.4400

          กรุงเทพมหานคร         
 ศิลปนาฎดุริยางค์

6
ชุดฟอ้นสาวไหม คณะศิลปนาฏดุริยางค์                                 แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด        0.0400 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0400 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

7
ชุดวิรุญจ าบงั คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0700 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0700 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

8
ชุดสุครีพ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0600 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0600 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

9
ชุดนิลนนท์  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0600 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0600 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

10
ชุดพระพฆิเณศ  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง               
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.7500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.7500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

11
ชุดปรศุราม คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0550 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0550 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

12
ชุดฉุยฉายพราหมณ์ คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง          
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0650 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0650 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

13
ชุดนางแก้วหน้าม้า คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง        
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา
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14
ชุดนางสร้อยสุวรรณ คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง           
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

15
ชุดนางจันทร คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

16
ชุดพระเจ้ากรุงจีน คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง          
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0450 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0450 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

17
ชุดกามนี คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0500 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

18
ชุดโจเปยีว คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0350 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0350 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

19
ชุดทหารจีน คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 13 ชุด        0.1300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.1300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

20
ชุดพระเจ้าฝร่ังมังฆ้อง  คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง       
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0300 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

21
ชุดสมิงพระราม คณะศิลปศึกษา  แขวงพระบรมมหาราชวัง          เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด        0.0250 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0250 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

22
ชุดทหารพม่า  คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 13 ชุด        0.0390 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.0390 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

23
ชุดระบ าตารีบหุงาร าไปพร้อมพานดอกไม้ คณะศิลปศึกษา            
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด        0.1380 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา      0.1380 กรุงเทพมหานคร ศิลปศึกษา

24
ชุดพระราม วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว                
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0750 อ่างทอง      0.0750 อ่างทอง

25
ชุดพระลักษณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0750 อ่างทอง      0.0750 อ่างทอง

26
ชุดทศกัณฐ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0800 อ่างทอง      0.0800 อ่างทอง

27
ชุดเบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว              
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0500 อ่างทอง      0.0500 อ่างทอง

28
ชุดคนธงยักษ ์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว              
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0550 อ่างทอง      0.0550 อ่างทอง

29
ชุดนางใน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง 10 ชุด        0.1500 อ่างทอง      0.1500 อ่างทอง

30
ชุดพระแขนส้ันยืนเคร่ือง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 4 ชุด        0.2600 อ่างทอง      0.2600 อ่างทอง
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31
ชุดนางยืนเคร่ือง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 4 ชุด        0.2000 อ่างทอง      0.2000 อ่างทอง

32
ชุดอินทรชิต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแก้ว              
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0800 อ่างทอง      0.0800 อ่างทอง

33
ชุดฉุยฉายพราหมณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว       
อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0650 อ่างทอง      0.0650 อ่างทอง

34
ชุดนางรจนา  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0500 อ่างทอง      0.0500 อ่างทอง

35
ชุดเจ้าเงาะ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0750 อ่างทอง      0.0750 อ่างทอง

36
ชุดแก้วหน้าม้า วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0500 อ่างทอง      0.0500 อ่างทอง

37
ชุดกุมภกรรณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด        0.0700 อ่างทอง      0.0700 อ่างทอง

38
ชุดหมากรุกคนพร้อมอุปกรณ์  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย              
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด        0.3680 สุโขทยั      0.3680 สุโขทยั

39
ชุดพระแขนส้ัน  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย ต าบลบา้น
กล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 5 ชุด        0.3250 สุโขทยั      0.3250 สุโขทยั

40
ชุดพระแขนยาว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด        0.0750 สุโขทยั      0.0750 สุโขทยั

41
ชุดนางยืนเคร่ือง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 6 ชุด        0.3000 สุโขทยั      0.3000 สุโขทยั

42
ไก่แก้วตัวเอกพร้อมเคร่ืองประดับและศรีษะแบบ ก.ปนัจุเหร็จหนังแท้และ
โลหะชุบเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 ชุด        0.0350 สุโขทยั      0.0350 สุโขทยั

43
ฟอ้นดึงครกดึงสากแบบกาฬสินธ์ุ ตัวรอง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 8 ชุด        0.0960 สุโขทยั      0.0960 สุโขทยั

44
ฟอ้นดึงครกดึงสากแบบกาฬสินธ์ุ ตัวเอก วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด        0.0150 สุโขทยั      0.0150 สุโขทยั

45
ฟอ้นดึงครกดึงสากแบบกาฬสินธ์ุ คนแบกเสา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 4 ชุด        0.0080 สุโขทยั      0.0080 สุโขทยั

46
ไทพวน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 8 ชุด        0.1200 สุโขทยั      0.1200 สุโขทยั

47
ฟอ้นตังหวาย แบบร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ต าบล
บา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 8 ชุด        0.0640 สุโขทยั      0.0640 สุโขทยั
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48
ชุดพลายชุมพล (มอญ) พร้อมอุปกรณ์และอาวุธ  วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด        0.0200 สุโขทยั      0.0200 สุโขทยั

49
ชุดนพรัตน์และเบญจรัตน์ แบบที่ 1แบบ ก. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   
ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 9 ชุด        0.2250 สุโขทยั      0.2250 สุโขทยั

50
มโนราหเ์ล่นน้ า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 7 ชุด        0.0250 ร้อยเอ็ด      0.0250 ร้อยเอ็ด

51
ฟอ้นบายศรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 12 ชุด        0.0150 ร้อยเอ็ด      0.0150 ร้อยเอ็ด

52
ฟอ้นภูไทสามเผ่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ชุด        0.0400 ร้อยเอ็ด      0.0400 ร้อยเอ็ด

53
ราชรถ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน        0.3500 ร้อยเอ็ด      0.3500 ร้อยเอ็ด

54
เตียงส าหรับฝึกหดัการแสดง เตียงใหญ่ ไม้จริง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 หลัง        0.0500 ร้อยเอ็ด      0.0500 ร้อยเอ็ด

55
เตียงส าหรับฝึกหดัการแสดง เตียงเล็ ไม้จริง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 หลัง        0.0200 ร้อยเอ็ด      0.0200 ร้อยเอ็ด

56
อุปกรณ์อาวุธที่ใช้ในการเรียนการสอน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด    
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ส ารับ        0.1680 ร้อยเอ็ด      0.1680 ร้อยเอ็ด

57
ชุดพระแขนส้ัน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 6 ชุด        0.3900 เชียงใหม่      0.3900 เชียงใหม่

58
ชุดยืนเคร่ืองนาง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 6 ชุด        0.3000 เชียงใหม่      0.3000 เชียงใหม่

59
ระบ าโบราณคดี ชุดระบ าเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่      
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 12 ชุด        0.1800 เชียงใหม่      0.1800 เชียงใหม่

60
ระบ าโบราณคดี ชุดระบ าลพบรีุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่           
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด        0.0750 เชียงใหม่      0.0750 เชียงใหม่

61
ชุดยืนเคร่ืองนางซัดชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 ชุด        0.1500 เชียงใหม่      0.1500 เชียงใหม่

62
ชุดพระซัดชาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3ชุด        0.1950 เชียงใหม่      0.1950 เชียงใหม่

63
ชุดกุมภกรรณ พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0700 เชียงใหม่      0.0700 เชียงใหม่
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64
ชุดพเิภก พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่    
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0800 เชียงใหม่      0.0800 เชียงใหม่

65
ชุดพญาครุฑ พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0600 เชียงใหม่      0.0600 เชียงใหม่

66
ชุดราชสีห ์และม้าลากรถ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต าบลหายยา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด        0.0800 เชียงใหม่      0.0800 เชียงใหม่

67
ชุดตลกยกเตียง 1 ชุด(10 ตัว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0300 เชียงใหม่      0.0300 เชียงใหม่

68
ชุดพากย์ เจรจา 1 ชุด(4 ตัว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0120 เชียงใหม่      0.0120 เชียงใหม่

69
ชุดฤษ ีพร้อมศีรษะ 1 ชุด ( 2 ตัว) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต าบล
หายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0070 เชียงใหม่      0.0070 เชียงใหม่

70
ชุดช้างสิบตระกูลสีขาว พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ                    
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

1 ชุด        0.0250 เชียงใหม่      0.0250 เชียงใหม่

71
ศีรษะช้างเอราวัณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ศีรษะ        0.0100 เชียงใหม่      0.0100 เชียงใหม่

72
อาวุธประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0165 เชียงใหม่      0.0165 เชียงใหม่

73
ชุดวิรุญจ าบงั พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0800 เชียงใหม่      0.0800 เชียงใหม่

74
ชุดบรรลัยกัลป ์พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ   วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0800 เชียงใหม่      0.0800 เชียงใหม่

75
ชุดนิลพทั พร้อมศีรษะและเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด        0.0600 เชียงใหม่      0.0600 เชียงใหม่

76
ราชรถ ปดิทองค าเปลว 100% พร้อมธงหน้ารถ  วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด        0.7000 เชียงใหม่      0.7000 เชียงใหม่

77
ระบ าทวารวดี วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 8 ชุด        0.1200 นครราชสีมา      0.1200 นครราชสีมา

78
ระบ าศรีวิชัย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 8 ชุด        0.1200 นครราชสีมา      0.1200 นครราชสีมา
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79
ระบ าลพบรีุ ตัวเอก 1 ตัวรอง 8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 ชุด        0.1190 นครราชสีมา      0.1190 นครราชสีมา

80
ระบ าเชียงแสน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 8 ชุด        0.1200 นครราชสีมา      0.1200 นครราชสีมา

81
ระบ าสุโขทัย ตัวเอก 1 ตัวรอง 8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา     
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 ชุด        0.1110

 นครราชสีมา
     0.1110  นครราชสีมา

82
ระบ าศรีชัยสิงห ์ตัวเอก 1 ตัวรอง 8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา    
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 ชุด        0.1690

 นครราชสีมา
     0.1690  นครราชสีมา

83
ระบ าอัปสรา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ชุด        0.3000

 นครราชสีมา
     0.3000  นครราชสีมา

84
ชุดนางในพร้อมเคร่ืองประดับประเภท ก (เกี้ยวกลม) วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

20 ชุด        0.3000
 นครราชสีมา

     0.3000  นครราชสีมา

85
ชุดนพรัตน์ แบบ ข วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 ชุด        0.1350  นครราชสีมา      0.1350  นครราชสีมา

86
ชุดพระแขนส้ัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   ต าบลโคกกรวด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด        0.2600  นครราชสีมา      0.2600  นครราชสีมา

87
ชุดนาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุด        0.2000  นครราชสีมา      0.2000  นครราชสีมา

88
ชุดฟอ้นสาวไหม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด   
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 ชุด        0.4800  นครราชสีมา      0.4800  นครราชสีมา

89
ชุดกระทบสาก ชาย12 หญิง12 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบล
โคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 24 ชุด        0.2520 นครราชสีมา      0.2520 นครราชสีมา

90
ชุดไทยเรือนต้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ชุด        0.2000 นครราชสีมา      0.2000 นครราชสีมา

91
ชุดไทยจิตรลดา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ชุด        0.2400 นครราชสีมา      0.2400 นครราชสีมา
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92
ชุดไทยรัชกาลที5่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวดอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 ชุด        0.8000 นครราชสีมา      0.8000 นครราชสีมา

93
ชุดบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 ชุด        0.1800  นครราชสีมา      0.1800  นครราชสีมา

94
ชุดเอ้ดอกคูณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด       
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 ชุด        0.1800  นครราชสีมา      0.1800  นครราชสีมา

95
ชุดฟอ้นบัง้ไฟ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 20 ชุด        0.1400  นครราชสีมา      0.1400  นครราชสีมา

96
ชุดฟอ้นแหย่ไข่มดแดง ชาย6 หญิง6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา     
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 ชุด        0.1380  นครราชสีมา      0.1380  นครราชสีมา

97
ชุดเรือมจับกรับ ชาย6 หญิง6 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 ชุด        0.1020  นครราชสีมา      0.1020  นครราชสีมา

98
ชุดวิรุญจ าบงั พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ชุด        0.0800  นครราชสีมา      0.0800  นครราชสีมา

99
ชุดมัยราพย์ พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ชุด        0.0800  นครราชสีมา      0.0800  นครราชสีมา

100
ชุดแสงอาทิตย์ พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ชุด        0.0800  นครราชสีมา      0.0800  นครราชสีมา

101
ชุดนางดรสา พร้อมเคร่ืองประดับและมงกุฎ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ชุด        0.0500 นครราชสีมา      0.0500 นครราชสีมา

102
ชุดฤาษพีร้อมศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 ชุด        0.0105 นครราชสีมา      0.0105 นครราชสีมา

103
ชุดนนยวิก พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะยักษก์ุมาร วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ชุด        0.0700 นครราชสีมา      0.0700 นครราชสีมา

104
ชุดวายุเวก พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะยักษก์ุมารท วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา

1 ชุด        0.0700 นครราชสีมา      0.0700 นครราชสีมา

105
ชุดอสุรผัดวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด        0.0700  นครราชสีมา      0.0700  นครราชสีมา
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106
ชุดท้าวมหาชมพ ูวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด    
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด        0.0600  นครราชสีมา      0.0600  นครราชสีมา

107
ชุดนางสัมนักขา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด        0.0500  นครราชสีมา      0.0500  นครราชสีมา

108
เตียงแดงใหญ่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตัว        0.0200  นครราชสีมา      0.0200  นครราชสีมา

109
เตียงแดงเล็ก วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ตัว        0.0080  นครราชสีมา      0.0080  นครราชสีมา

110
เคร่ืองพระส าอาง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด        0.0350  นครราชสีมา      0.0350  นครราชสีมา

111
ชุดบษุบาชมศาล ตัวเอก 1 ตัวรอง 8 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 9 ชุด        0.6450  นครราชสีมา      0.6450  นครราชสีมา

112
ชุดจันทกินรี พระ 5 นาง 5 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคก
กรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 10 ชุด        0.4000  นครราชสีมา      0.4000  นครราชสีมา

113
ชุดพระแขนยาว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย      
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 2 ชุด        0.1500  สุพรรณบรีุ      0.1500  สุพรรณบรีุ

114
ชุดพระแขนส้ัน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย       
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ชุด        0.0650  สุพรรณบรีุ      0.0650  สุพรรณบรีุ

115
ชุดยักษตั์วเอก (ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนาม
ชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ชุด        0.0800  สุพรรณบรีุ      0.0800  สุพรรณบรีุ

116
ชุดพระคเณศ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย         
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ชุด        0.0800  สุพรรณบรีุ      0.0800  สุพรรณบรีุ

117
ชุดปรศุราม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ชุด        0.0550  สุพรรณบรีุ      0.0550  สุพรรณบรีุ

118
ชุดลิงพญา (ศีรษะมียอดและโล้น) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบล
สนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 5 ชุด        0.3000  สุพรรณบรีุ      0.3000  สุพรรณบรีุ

119
ชุดนางยืนเคร่ือง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย      
อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 1 ชุด        0.0500  สุพรรณบรีุ      0.0500  สุพรรณบรีุ

120
ชุดฟอ้นแพนชาย แต่งกายเคร่ืองพระแขนส้ันพร้อมเคร่ืองประดับ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

4 ชุด        0.1000  สุพรรณบรีุ      0.1000  สุพรรณบรีุ
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121
ชุดฟอ้นแพนหญิงผ้าไหมยกเชิง พร้อมเคร่ืองประดับ               
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

4 ชุด        0.0640  สุพรรณบรีุ      0.0640  สุพรรณบรีุ

122
ชุดระบ าศรีวิชัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย  อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 6 ชุด        0.0900  สุพรรณบรีุ      0.0900  สุพรรณบรีุ

123
ชุดไก่แก้วตัวเอก พร้อมเคร่ืองประดับและศีรษะ แบบ ก             
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

1 ชุด        0.0350  สุพรรณบรีุ      0.0350  สุพรรณบรีุ

124
กลดสีต่าง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง
สุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ 3 อัน        0.0060  สุพรรณบรีุ      0.0060  สุพรรณบรีุ

125
ชุดมโหธร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0800  ลพบรีุ      0.0800  ลพบรีุ

126
ชุดพระนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0750  ลพบรีุ      0.0750  ลพบรีุ

127
ชุดรามสูร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0800  ลพบรีุ      0.0800  ลพบรีุ

128
ชุดเมขลา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0550  ลพบรีุ      0.0550  ลพบรีุ

129
ชุดส ามนักขา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0550  ลพบรีุ      0.0550  ลพบรีุ

130
ชุดศูรปนขา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0550  ลพบรีุ      0.0550  ลพบรีุ

131
ชุดนางเบญจกาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0550  ลพบรีุ      0.0550  ลพบรีุ

132
ชุดนางสุพรรณมัจฉา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร    
อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0550  ลพบรีุ      0.0550  ลพบรีุ

133
ชุดนางนารายณ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0550  ลพบรีุ      0.0550  ลพบรีุ

134
ชุดพระอิศวร  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0750  ลพบรีุ      0.0750  ลพบรีุ

135
ชุดพระอินทร์  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0750  ลพบรีุ      0.0750  ลพบรีุ
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136
ชุดหนุมานครองเมือง  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ
เมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0600  ลพบรีุ      0.0600  ลพบรีุ

137
ชุดอินทรชิต วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0800  ลพบรีุ      0.0800  ลพบรีุ

138
ชุดพญาฑูต วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0800  ลพบรีุ      0.0800  ลพบรีุ

139
ชุดพญาขร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0800  ลพบรีุ      0.0800  ลพบรีุ

140
ชุดตรีเศียร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ
 จังหวัดลพบรีุ 1 ชุด        0.0800  ลพบรีุ      0.0800  ลพบรีุ

141
ชุดโขนรามเกียรต์ิ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง  ต าบลควนมะพร้าว     
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุ 9 ชุด        0.6300  พทัลุง      0.6300  พทัลุง

142
ชุดระบ าลังกาสุกะพร้อมเคร่ืองประดับ (ตัวเอก ตัวรอง)           
วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง    
จังหวัดพทัลุง

9 ชุด        0.1400  พทัลุง      0.1400  พทัลุง

143
ชุดระบ าอาภรณ์พไิลไทยมุสลิม วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควน
มะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 20 ชุด        0.3400  พทัลุง      0.3400  พทัลุง

144
ชุดระบ าจินตปาตี  วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอ
เมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 8 ชุด        0.1200  พทัลุง      0.1200  พทัลุง

145
ชุดศรีชัยสิงห ์ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว           
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 9 ชุด        0.1150  พทัลุง      0.1150  พทัลุง

146
ชุดร าเถิดเทิง (ชาย-หญิง) วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 4 คู่        0.0660  พทัลุง      0.0660  พทัลุง

147
ชุดระบ าทวารวดี  วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว      
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 6 ชุด        0.0900  พทัลุง      0.0900  พทัลุง

148
ชุดระบ านกน้ าทะเลน้อย วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 13 ชุด        0.1300  พทัลุง      0.1300  พทัลุง

149
ชุดระบ าฉายานาฏกะ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว 
อ าเภอเมืองพทัลุง จังหวัดพทัลุง 15 ชุด        0.0600  พทัลุง      0.0600  พทัลุง

150
ศีรษะครู 9 ศีรษะ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด        0.1800  นครศรีธรรมราช      0.1800  นครศรีธรรมราช

151
ระบ าตุมปงัครบชุดพร้อมเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

8 ชุด        0.1344  นครศรีธรรมราช      0.1344  นครศรีธรรมราช
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152
ชุดกั๊บแก้บล าเพลิน ชาย หญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 ชุด        0.1110  นครศรีธรรมราช      0.1110  นครศรีธรรมราช

153
ชุดนักดนตรีใต้บน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ชุด        0.0400  นครศรีธรรมราช      0.0400  นครศรีธรรมราช

154
ราชรถขนาดใหญปดิทองค าเปลว 100 % พร้อมธงหน้ารถ        
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัด
กาฬสินธ์ุ

1 ชุด        0.4500  กาฬสินธ์ุ      0.4500  กาฬสินธ์ุ

155
ราชรถปดิทองค าเปลว 100 % พร้อมธงหน้ารถ วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.3500  กาฬสินธ์ุ      0.3500  กาฬสินธ์ุ

156
พดัวิชนี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 8 อัน        0.0056  กาฬสินธ์ุ      0.0056  กาฬสินธ์ุ

157
ธงน าทัพยักษ ์ลิง ที่เปน็แบบปกัลวดลาย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ   
ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 ชุด        0.0120  กาฬสินธ์ุ      0.0120  กาฬสินธ์ุ

158
พระขรรค์ (พระ) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ         
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2 เล่ม        0.0016  กาฬสินธ์ุ      0.0016  กาฬสินธ์ุ

159
ชุดนางสุพรรณมัจฉาพร้อมศีรษะเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0500  กาฬสินธ์ุ      0.0500  กาฬสินธ์ุ

160
ชุดฉุยฉายพราหมณ์พร้อมศีรษะเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ
 ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0650  กาฬสินธ์ุ      0.0650  กาฬสินธ์ุ

161
ชุดไทยจิตรลดา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ         
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 12 ชุด        0.1440  กาฬสินธ์ุ      0.1440  กาฬสินธ์ุ

162
ชุดไทยรัชกาลที่ ๕  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 12 ชุด        0.0960  กาฬสินธ์ุ      0.0960  กาฬสินธ์ุ

163
ชุดพืน้บา้นภาคใต้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 12 ชุด        0.1800  กาฬสินธ์ุ      0.1800  กาฬสินธ์ุ

164
ชุดภูไทกาฬสินธ์ุพร้อมเคร่ืองประดับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ    
ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 24 ชุด        0.3840  กาฬสินธ์ุ      0.3840  กาฬสินธ์ุ

165
ชุดฟอ้นละคร (ชาย) พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองประดับ  วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 24 ชุด        0.1920  กาฬสินธ์ุ      0.1920  กาฬสินธ์ุ
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166
ชุดวงโยธวาธิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ           
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 40 ชุด        0.2000  กาฬสินธ์ุ      0.2000  กาฬสินธ์ุ

167
ชุดระบ าปรีด์เปรมพร้อมศีรษะลิง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบล
กาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 16 ชุด        0.1040  กาฬสินธ์ุ      0.1040  กาฬสินธ์ุ

168
หนุมาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0790  กาฬสินธ์ุ      0.0790  กาฬสินธ์ุ

169
เบญจกาย  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0790  กาฬสินธ์ุ      0.0790  กาฬสินธ์ุ

170
สุพรรณมัจฉา วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0790  กาฬสินธ์ุ      0.0790  กาฬสินธ์ุ

171
ศรีษะเทพเจ้า พระบญัจรีขร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ              
ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0220  กาฬสินธ์ุ      0.0220  กาฬสินธ์ุ

172
พระปรคนธรรพ ์วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ          
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0220  กาฬสินธ์ุ      0.0220  กาฬสินธ์ุ

173
พระวิศณุกรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 1 ชุด        0.0220  กาฬสินธ์ุ      0.0220  กาฬสินธ์ุ

174
ชุดอินทรชิด วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ  ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1ชุด        0.0800  จันทบรีุ      0.0800  จันทบรีุ

175
ชุดพระอินทร์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง
จันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ 1 ชุด        0.0800  จันทบรีุ      0.0800  จันทบรีุ

176
ชุดสมิงพระรามแต่งงาน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่    
อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัดจันทบรีุ ชุด        0.0350  จันทบรีุ      0.0350  จันทบรีุ

177
ชุดเสนาลิง และสิบแปดมงกุฎ วิทยาลัยนาฏศิลป  ต าบลศาลายา อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 18 ชุด        0.9900 นครปฐม (วนศ.)      0.9900 นครปฐม (วนศ.)

178
ชุดเสนายักษ ์(ศีรษะยักษโ์ล้น) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา  อ าเภอ
พทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 20 ชุด        1.0000 นครปฐม (วนศ.)      1.0000 นครปฐม (วนศ.)

179
ชุดยักษตั์วเอก (ศีรษะมียอด) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา     
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด        0.0800 นครปฐม (วนศ.)      0.0800 นครปฐม (วนศ.)

180
ชุดลิงพญา (ศีรษะมียอดและโล้น) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด        0.1200 นครปฐม (วนศ.)      0.1200 นครปฐม (วนศ.)
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181
ชุดพระแขนยาว  วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 2 ชุด        0.1500 นครปฐม (วนศ.)      0.1500 นครปฐม (วนศ.)

182
ชุดลิงพญา (ศีรษะมียอดและโล้น) วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา 
อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด        0.0600 นครปฐม (วนศ.)      0.0600 นครปฐม (วนศ.)

183
ชุดช้างเอราวัณ วิทยาลัยนาฏศิลป ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด        0.0500 นครปฐม (วนศ.)      0.0500 นครปฐม (วนศ.)

รวมงบประมาณ (เดือน)     71.1532 46.4056    24.7476
รวมงบประมาณ (ไตรมาส)     71.1532

หมายเหตุ                  1)

ข้อมูลจาก  ฝ่ายแผนและงประมาณ  กองนโยบายและแผน  สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ ประจ าปงีประมาณ พ.ศ. 2561

ใส่รายการงบประมาณครุภัณฑ์ตามเอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

71.1532
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คณะผู้จัดท าและคณะท างาน 
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 คณะผู้จัดท ำและคณะท ำงำน 
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ที่ปรึกษำ 

๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
(อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์  พานิช 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๔. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์ 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๕. นายจุลชาติ  อรัณยะนาค 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

 
คณะท ำงำน 

 

๑. นายอ านวย  นวลอนงค์ ประธานคณะท างาน 
  (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๒. นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ คณะท างาน 
(ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 

๓. นายวิชิต  เพ็ชรดี คณะท างาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ) 

๔. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  วิเศษสิงห์ คณะท างาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ)  

๕. นางละออ  แก้วสุวรรณ คณะท างานและเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ)  

๖. นางสาวศรรัตน์  อ่อนเรียบร้อย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)  

๗. นางสาวนภาพร  พงษ์เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  

๘. นายณัฐภูมิ  การมิตรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
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