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บทนํา 

การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สําคัญ และควรจะดําเนินควบคู่กันไปกับการศึกษา        
ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวม
ด้วยน้ัน มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางน้ี จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกัน 
พร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศท้ังหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมน้ี พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ “พระบรมราโชวาทของพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕”   

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

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

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบทบาท อํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ ตามความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้สถาบันเป็นสถานศึกษา  
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน 
สร้างสรรค์ ทะนุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของชุมชนในท้องถิ่น 
ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

๑. เพ่ือจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ 
๒. สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ ท้องถ่ินและระดับชาติอันเป็น      

เอกลักษณ์ของชาติ  
๓. ส่งเสริมการผลิตบุคลากรเพ่ือทําหน้าที่ช่างศิลปกรรม ศิลปินอาชีพ ครูศิลปะ นักวิชาการ และ

นักวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  
๔. ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผลิตบุคลากรเฉพาะสาขาต่างๆ ให้รับใช้สังคมแบ่งเป็น ๓ ระดับ  
๑. เป็นช่างฝีมือประณีตทางนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับผู้ปฏิบัติ 
๒. เป็นครูระดับชํานาญการที่สามารถถ่ายทอดศิลปะสาขาต่างๆ ได้ 
๓. เป็นระดับผู้เช่ียวชาญทางศิลปะ เป็นศิลปินในศิลปะสาขาต่างๆ และมีฝีมือเช่ียวชาญเป็นระดับชาติ 

ผลลัพธ์ต่อสังคมในการผลิตผู้สําเร็จทางการศึกษา 
๑. บํารุงรักษาและสืบทอดศิลปะวิทยาการทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์  

และทัศนศิลป์ 
๒. ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์  

และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เพ่ือนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม 

วิธีการดําเนินงาน 
การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     

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 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 

ระบบการประสานงานความเชื่อมโยง  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป และทัศนศิลป์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะถึง
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษา ดังน้ี 

1. กระทรวงศึกษาธิการ  
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นกรรมการร่วมทํา

นโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ฯลฯ 
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  (สพฐ.)  สถาบันบัณ ฑิตพัฒนศิลป์ 

มีการประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ของวิทยาลัยนาฏศิลปและประสานกับโรงเรียน
ในสังกัด (สพฐ.) เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การประสานงานในการขอเทียบหลักสูตร 
ระดับปวช. ปวส. ของช่างศิลปและประสานกับโรงเรียนในสังกัด (สอศ.) 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือตรวจทานหลักสูตรปริญญาตรี 
และปริญญาโท เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสอดรับกับกฎหมาย 

- สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดําเนินการเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- คุรุสภา รับรองมาตรฐานของครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทุกระดับและหน่วยงานสนับสนุนในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                
ต้องประกอบด้วย 

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

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ          
 3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประสานงานเกี่ยวกับ 

- ขอคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 

- รับการฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพ่ือปรับกระบวนทัศน์
ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ    

4. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของ 
ผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภท
ตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว 
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ลําดับที่ ชื่อสถานศึกษา ม. 1-3 ม. 4-6/
ปวช. ปวส. ศศ.บ. ศบ. ศศ.ม. หมายเหตุ

1 สํานักงานอธิการบดี 
(โครงการบัณฑิตศึกษา)

-     -       -    -     -     152   

2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ -     -       -    -     275    -    
3 คณะศิลปวิจิตร -     -       -    -     342    -    
4 คณะศิลปศึกษา -     -       -    958    -     -    
5 วิทยาลัยช่างศิลป -     558      50     -     58      -    
6 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช -     171      34     -     -     -    
7 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี -     174      98     -     1        -    
8 วิทยาลัยนาฏศิลป 1,221 804      -    160    -     -    
9 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 211    464      -    249    235    -    

10 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 299    364      -    212    -     -    
11 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 357    420      -    212    67      -    
12 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 226    276      -    180    -     -    
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 320    337      -    166    -     -    
14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 422    418      -    188    -     -    
15 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 295    406      -    332    162    -    
16 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 278    311      -    213    -     -    
17 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 275    351      -    192    -     -    
18 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 405    296      -    162    -     -    
19 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 347    407      -    246    -     -    

4,656 5,757 182 3,470 1,140 152
คน

จํานวนนักเรียน / นักศึกษา
สรุปจํานวนและแผนการรับนักเรียน / นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 = ปีการศึกษาที่ 2/2561- 1/2562

รวม

รวมท้ังสิ้น 15,357

*  ข้อมูลจากโปรแกรมประมวลผลของฝ่ายทะเบียนฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561  
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ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553  วนศ. ในสังกัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. 2553  วนศ. ในสังกัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วชศ. ในสังกัด
พ.ศ.2553  วิทยาลัยช่างศิลป์ 
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วชศ. ในสังกัด
พ.ศ.2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ 

1. สาขาวิชาศิลปไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
2. สาขาวิชาจิตรกรรม  คณะศิลปวิจิตร
3. สาขาวิชาประติมากรรม  คณะศิลปวิจิตร
4. สาขาวิชาภาพพิมพ์  คณะศิลปวิจิตร
5. สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา  คณะศิลปวิจิตร
6. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
7. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปวิจิตร
8. สาขาวิชาดนตรีไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
9. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย  คณะศิลปวิจิตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. สาขาวิชาศิลปไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
2. สาขาวิชาจิตรกรรม  คณะศิลปวิจิตร วชศ. และ วชศ.สุพรรณบุรี
3. สาขาวิชาประติมากรรม  คณะศิลปวิจิตร
4. สาขาวิชาภาพพิมพ์  คณะศิลปวิจิตร
5. สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา  คณะศิลปวิจิตร
6. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะศิลปวิจิตร และ วชศ.
7. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปวิจิตร
8. สาขาวิชาดนตรีไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
9. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
10. สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน  วนศ.กาฬสินธ์ุ วนศ.ร้อยเอ็ด และวนศ.เชียงใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา  คณะศิลปศึกษา 
3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

**หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา  คณะศิลปศึกษา 
3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ในสังกัด
4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  คณะศิลปศึกษา และ วนศ.ร้อยเอ็ด

หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

หลักสูตร
ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับที่เปิดรับ ประจําปีการศึกษา 2/2561 - 1/2562

ช่ือหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ระดับการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
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ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท

ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับที่เปิดรับ ประจําปีการศึกษา 2/2561 - 1/2562

ช่ือหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ระดับการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ

1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
2. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์
3. สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน  วนศ.กาฬสินธ์ุ วนศ.ร้อยเอ็ด และวนศ.เชียงใหม่
4. สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปวิจิตร และ วชศ.
5. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน  คณะศิลปวิจิตร 

หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย พ.ศ. 2553
  1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา พ.ศ. 2553  สํานักงานอธิการบดี
  2. สาขาวิชาดุริยางค์คศิลป์ พ.ศ. 2553  สํานักงานอธิการบดี
หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2558
  1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย พ.ศ. 2558  สํานักงานอธิการบดี
  2. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ พ.ศ. 2558  สํานักงานอธิการบดี
หลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  สํานักงานอธิการบดี

รวมหลักสูตร 1 1 1 1 36 5
รวมหลักสูตรทั้งสิ้น 45

หมายเหตุ ** ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

**หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

                   แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา สบศ. ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
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1. จํานวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
รวม หมายเหตุ

ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ (คน)
1. อาจารย์ - 1 21 105 127

รวม
คศ.5 คศ. 4 คศ. 3 คศ. 2 คศ. 1 ครูผู้ช่วย (คน)

- 4 277 372 98 26 777

ประเภทตําแหน่ง รวม หมายเหตุ
ทางวิชาการ (คน)

1. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 73 มาตรา 
38 ค. (2)

ประเภทตําแหน่ง รวม หมายเหตุ
ทั่วไป (คน)

2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 37 มาตรา 
38 ค. (2)

2. จํานวนบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจํา

1. สายสนับสนุน
2. บริการพื้นฐาน
3. ช่าง
รวม

หมายเหตุ  :   กําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เป็น 2 ประเภท คือ
1. ตําแหน่งวิชาการ
2. ตําเหน่งทั่วไป

แหล่งข้อมูล  :  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สบศ.   ข้อมูล  ณ วันที่  3 ตุลาคม 2561

6
50

28
16

จํานวน

จํานวนบุคลากร

ชํานาญการ ปฏิบัติการ
52

1. ครู

ระดับตําแหน่ง / จํานวน
ชํานาญการพิเศษ

5 15

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ระดับตําแหน่ง / จํานวน
ปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจํา
สายงาน / วุฒิการศึกษา

ชํานาญงาน

                รวมบุคคลากรทางการศึกษาทั้งส้ิน   110  คน

ระดับตําแหน่ง / จํานวนสายงาน

25 12-

ระดับตําแหน่ง / จํานวน

อาวุโส

สายงาน

อํานวยการ
1
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3. จํานวนบุคลากรท่ีเป็นพนักงานราชการ

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

รวม

1. ต่ํากว่าปริญญาตรี
     - นาฏศิลป์ชั้นสูง  = 8 คน
     - นาฏศิลป์ชั้นกลาง  = 1 คน
     - ประถมศึกษา  = 1 คน
     - มัธยมศึกษาตอนต้น  = 1 คน
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย  = 1 คน

2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

รวม

4. จํานวนบุคลากรที่ สถาบันฯ / คณะ / วิทยาลัย / สํานัก  จ้างเหมาที่ทําสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป

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

รวม

  1. ผู้เชี่ยวชาญ 20
  2. ปวช. 1

3. ปวส. 4
4. ปริญญาตรี 36
5. ปริญญาโท 4
6. ปริญญาเอก -
7. พนักงานขับรถ 7
8. คนสวน 1
9. คนงาน 1

รวม

แหล่งข้อมูล  :    ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สบศ.   ข้อมูล  ณ วันท่ี  3 ตุลาคม 2561

13

-
74

12

7

136

วุฒิการศึกษา จํานวน

136

จ้างเหมาท่ีทําสัญญาเกิน 9 เดือนขึ้นไป
สายงาน / วุฒิการศึกษา จํานวน

วุฒิการศึกษา จํานวน

87
23

-

พนักงานราชการ
สายงาน / วุฒิการศึกษา จํานวน

117

13

74

4

1

20
1

36
4
-
7
1
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5. จํานวนบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ลําดับ
ท่ี

หน่วยงาน อาจารย์ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา

ลูกจ้าง 
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

รวมท้ังสิ้น หมายเหตุ

1 สํานักงานอธิการบดี - - 54 1 41 96
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 15 - 4 - 12 31
3 คณะศิลปวิจิตร 25 - 5 - 6 36
4 คณะศิลปศึกษา 28 1 6 - 11 46
5 วิทยาลัยช่างศิลป 8 68 4 3 4 87
6 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช - 14 1 - 5 20
7 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1 33 3 5 1 43
8 วิทยาลัยนาฏศิลป 6 120 5 7 6 144
9 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 2 50 2 3 7 64

10 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 6 44 2 6 6 64
11 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 5 48 4 10 5 72
12 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2 37 3 - 3 45
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 4 56 3 2 7 72
14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2 46 3 1 6 58
15 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 4 60 2 2 3 71
16 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 4 51 3 2 3 63
17 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2 48 4 6 5 65
18 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 5 47 1 - 2 55
19 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 8 54 2 2 3 69

127 777 111 50 136 1,201

แหล่งข้อมูล  : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สบศ.   ข้อมูล  ณ วันที่  3 ตุลาคม 2561

รวม
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ลําดับท่ี หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา รวม
1 สํานักงานอธิการบดี 1 - 1
2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ - - 0
3 คณะศิลปวิจิตร - - 0
4 คณะศิลปศึกษา 2 - 2
5 วิทยาลัยช่างศิลป 3 - 3
6 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช - - -
7 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี - - -
8 วิทยาลัยนาฏศิลป 8 1 9
9 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 2 1 3

10 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1 - 1
11 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 11 - 11
12 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 1 - 1
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2 1 3
14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2 1 3
15 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 3 - 3
16 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3 - 3
17 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5 - 5
18 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2 - 2
19 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 4 - 4

50 4 54

แหล่งข้อมูล  :    ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สบศ.   ข้อมูล  ณ วันท่ี  3 ตุลาคม 2561

จํานวนบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

รวม
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2h 

กองกลาง คณะศิลปวิจิตร 

สํานักงานอธิการบดี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

วิทยาลัยนาฏศิลป 

วิทยาลัยช่างศิลป 

  วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

กระทรวงวัฒนธรรม 

กองนโยบายและแผน 

คณะศิลปศึกษา กองบริการการศึกษา 

สภาคณาจารย์และบุคลากรสภาคณาจารย์และบุคลากร  

งานประกันคุณภางานประกันคุณภาพพการศึกษาและ กพร.การศึกษาและ กพร.  

งานเทคโนงานเทคโนโโลยีสารสนเทศลยีสารสนเทศ  

งานตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน  

สสภาวิชาการภาวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วิทยาเขต 

สํานักงานวิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ  :  แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน 

         แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต   

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

     แผนภูมโิครงสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานสภาคณาจารย์และบคุลากรประธานสภาคณาจารย์และบคุลากร
อธิการบดี

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์ ประธานสภาวิชาการประธานสภาวิชาการ  

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
    คคณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ณะกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ผอ.กองกลาง 
คณบดีคณะศิลปวิจิตร 

ผอ.สํานักงานอธกิารบดี คณบดีคณะ         
ศิลปนาฏดุริยางค์ 

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

รองอธิการบดี 
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ 

รองอธิการบดี
สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและ กพร. 

  ผอ.วิทยาลัยช่างศิลป 

  ผอ.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
  ผอ.วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป
สพรรณบรี

  ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 

 ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบควบคมุภายใน 
และบริหารความเสี่ยง 

ผอ.กองนโยบายและแผน
คณบดีคณะศิลปศึกษา 

ผอ.กองบริการการศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

ผู้ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบดีวิทยาเขต 

ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

หมายเหตุ  : แสดงถึง ส่วนราชการในปัจจุบัน 

        แสดงถึง ส่วนราชการในอนาคต  

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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กระบวนการบริหารจัดการสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

อธิการบดีสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป์
(นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์) 

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

สถาบันฯ 
- จัดทําแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามแผนงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ 
- แต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอาจารย์พิเศษ  
- รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแห่งวิชาชีพของคณาจารย์ประจําสถาบันฯ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ 
- เสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณประจําปี ตลอดจนรายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ต่อสภาสถาบันฯ 
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจการนักศึกษา และปฏิบัติภารกิจร่วมกับสถาบันอ่ืน 
- เป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในกิจการทั่วไป 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบ ข้อบังคบัและประกาศของสถาบันฯ หรือตามที่สภาสถาบันฯ ได้มอบหมาย 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักด์ิ) 

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

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอี่ยมย่ีสุ่น) 
๑. งานด้านวิชาการ : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

อาชีวศึกษา  และปริญญาตรี 
๒. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
๓. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร. 
๖. ศูนย์รักษ์ศิลป ์

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปล้ืมปรีชา) 

๑. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. งานกองทุนกู้ยืมการศึกษา 
๓. งานทุนนักเรียนนักศึกษาทุกประเภท 
๔. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
๕. งานรักษาดินแดน 
๖. งานสโมสรนักศึกษา ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า 
๗. งานกายภาพทรัพย์สิน (สํานักงานอธิการบดี วังหน้า)

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายอํานวย  นวลอนงค์) 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป (กองนโยบายและแผน) 
๒. ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๓. ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
๔. ฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร 
๕. ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์ (วังหน้า) 
๖. ฝ่ายกิจการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๗. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ  อรัณยะนาค) 

๑. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
๒. งานกายภาพทรัพย์สิน (สํานักงานอธิการบดี ศาลายา) 
๓. งานความร่วมมือระหว่างองค์กรในประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ  วงศ์วิเชียร) 
๑. งานการจัดต้ังวิทยาเขต 
๒. งานวิจัย 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายสุรัตน์  จงดา) 

 ฝ่ายส่ือสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑. งานตรวจสอบภายใน 
๒. ฝ่ายนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
๓. ฝ่ายส่ือสารองค์กร (งานวิเทศสัมพันธ์)  กองกลาง  

สํานักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นายสมภพ  เขียวมณี) 

๑. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. หลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(นางสาวสาริศา  ประทีบช่วง) 

 โครงการบัณฑิตศึกษา 
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์
 นวัตกรรม ที่เปน็องค์ความรู้
ดา้นศิลปวัฒนธรรม อย่างมี
คุณค่าแก่สังคม

3. ให้บริการวิชาการดา้น
ศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถ่ิน ชมุชน
 และสังคม

เป้าประสงค์  

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษาดา้นศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทย
แลนด ์4.0

2. การวิจัยและการสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ตอ่ยอดงานศิลป ์บน
พ้ืนฐานเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและ
ความเปน็ไทย และเผยแพร่ผลงาน
ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

3. การบริการวิชาการดา้น
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดบั
ท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบั
นานาชาติ

6. พัฒนาการเปน็ศูนยก์ลางความรว่มมอืดา้นนาฏศิลป ์ดนตร ีคีตศิลป ์และทัศนศิลปใ์น
ระดบันานาชาติ

5. การพัฒนาองค์กรให้เปน็สถาบนัจัดการศึกษาชัน้น าดา้นนาฏศิลป ์ดนตรี 
คีตศิลป ์และทัศนศิลป ์ในระดบัชาตแิละเปน็ศูนย์กลางความร่วมมือในระดบั
นานาชาตบินฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้าง
เสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติ
ดว้ยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

2. การให้บรกิารหลักสูตรระยะสั้น
ดา้นนาฏศิลป ์ดนตร ีคีตศิลปแ์ละ
ทัศนศิลปท์ี่เปน็หลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรนานาชาติ

3. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และจดัการขอ้มลูองค์ความรู ้
เผยแพรสู่่ประชาชน

3. จดัหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจยัเพ่ือ
ผลิตผลงานชิน้ใหม่3. การส่งเสรมิโอกาสและ

ความสามารถของผู้เรยีนในเวทีการ
แขง่ขนัดา้นศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ

4. การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดบัชาติ

5. พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใสในการด าเนินงาน

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารทรพัยากรบคุคล

2. ปรบัปรงุอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภมูทิัศน์
ให้เอ้ือตอ่การเรยีนและการท างานอยา่งมคีวามสุข ปลอดภยั

2. การพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
นักศึกษาที่ส่งเสรมิทักษะในศตวรรษที่ 
 21 และนโยบายไทยแลนด ์4.0

2. เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงาน
สรา้งสรรค์ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

2. สรา้งเสรมิคุณค่าทางสังคมและ
มลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ิน
และประเทศชาตดิว้ยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม

 แผนภมูคิวามเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์พ.ศ. 2560 - 2564 (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

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

1. จัดการศึกษาดา้นนาฏศิลป ์ดรุิยางคศิลป ์คีตศิลป ์ชา่งศิลป ์และทัศนศิลป ์
ระดบัพ้ืนฐานวิชาชพี ถึงวิชาชพีชัน้สูง ที่มีคุณภาพ เปน็ที่ยอมรับระดบัชาตแิละ
นานาชาติ

4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ

 5. จัดการแสดงดา้นนาฏศิลป ์
ดรุิยางคศิลป ์คีตศิลป ์ชา่งศิลป ์และ
ทัศนศิลป ์เพ่ือเทิดทูนสถาบนัหลักของ
ชาตแิละส่งเสริมความเปน็ไทยใน
ระดบัชาตแิละนานาชาติ

                แผนภมูคิวามเชือ่มโยงตามแผนพัฒนาสถาบนับณั
ฑิตพัฒนศิลป ์พ

.ศ. 2560 - 2564 (ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2562)

กลยุทธ์ 1. การสรา้งคุณภาพและมาตรฐานทาง
วิชาการ

1. พัฒนานักวิจยัและการสรา้งสรรค์ตอ่
ยอดงานศิลป์

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้มกีาร
บรกิารวิชาการทั้งระดบัท้องถ่ิน 
ระดบัชาตแิละนานาชาติ

นโยบายด้านการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ มี
ทรัพยากรท่ีจ ากัด (ผู้สอน งบประมาณ และสถานท่ี)
1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาเขต
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทุกระดับของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศ
3. พัฒนาโครงการบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิทยาลัยและขยายการศึกษาให้ถึง
ปริญญาเอก

แนวคิดการ
ขับเคลื่อนการจัด

การศึกษา
ด้าน

การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในระบบ จะต้องจัดให้มีความพร้อมด้านกายภาพ มีอาคาร สถานที่ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย 
มีครูอาจารย์ที่มีความรู้อยากสอน มีนักเรียนที่อยากเรียน และมีการวิจัยต่อยอด เช่ือมโยงกับต่างประเทศตามแผนเสาหลักอาเซียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ขณะเดียวกันต้องจัดการศึกษาให้เป็นทั้งระบบ เช่น นักเรียน สบศ. สามารถร าได้ เล่นดนตรี สร้างเคร่ืองดนตรี สร้างชุดละคร 
ชุดโขน หัวโขน ต้องท าให้ได้หลากหลายและเป็นอาชีพได้มากกว่านี้

การจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนอกระบบ ให้กับผู้ที่ไม่ได้
เรียนในระบบ ให้พื้นที่ และโอกาสในการแสดง โดยค านึงถึง
กลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุ เกษียณบ านาญ  คนพิการ นักโทษ 

กระทรวงวัฒนธรรมต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนสอนนักเรียนให้
เล่นและรู้และสามารถแสดงศิลปวัฒธรรมอย่างนอ้ย 1 อย่าง ไม่ใช่เป็น
วิชาเลือก แต่เป็นการบังคับใหเ้ลือกเรียน ตามทักษะของคน 

ผู้ได้รับ
ผลประโยช เดก็ เยาวชน ชุมชน และสังคม

นโยบายด้านการบริหารบุคลากร  
4. ผู้รับรองหลักสูตรไม่เพยีงพอในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

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

ปริญญาเอก
5. ครู อาจารย์ และบุคลากร ไม่เพียงพอต่อภาระงาน

- เร่งจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ิมข้ึน

นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
9. ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมาศักดิ์
10. การจัดสรรทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ท่ัวถึง
11. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานอ่ืน
12. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
13. สร้างค่านิยมองค์กร

นโยบายด้านการจัดการสถานท่ี
14. จัดหาสถานท่ีตั้งใหม่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีมีความเหมาะสม
และสง่างามให้เป็นท่ีภาคภูมิใจ
15. พัฒนางานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดให้มี
ความปลอดภัยและสวยงาม

6. ภาระงานท่ีซ้ าซ้อนของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
- ปรับลดงานท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมให้ชีวิตการ

ท างานมีความสมดุล
7. ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง
8. จัดให้มีสวัสดิการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

นโยบาย

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R,8C)                                                    
- มีทักษะวิชาชีพเฉพาะ มีความเป็นมืออาชีพงานศิลป์
- มีทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

ผลิตผลงานทางศิลปเ์ปน็อัตลักษณ์ ทั้งในระดับองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ต่อยอด 
เพื่อสืบสานคุณค่า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทย รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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ยทุธศาสตรท์ี่ 1  
การพัฒนาผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

1. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 75 5. จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุของชำติ

จ ำนวน
หลักสูตร

2 รองอธกิำรบดี 
ผศ.ประวนีำ

2. อตัรำกำรมีงำนท ำหรือศึกษำต่อ 
ภำยใน 12 เดือน

ร้อยละ 5 รองอธกิำรบดี 
ผศ.ประวนีำ

2.1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 100

2.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 100

2.3 ระดับอำชีวศึกษำ ร้อยละ 82

2.4 ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 100

2.5 ระดับปริญญำโท ร้อยละ 100

ร้อยละ 50
3. อตัรำของกำรจบกำรศึกษำภำยใน
เวลำท่ีก ำหนด

3.1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 75

3.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 75

3.3 ระดับอำชีวศึกษำ ร้อยละ 75

3.4 ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 85

3.5 ระดับปริญญำโท ร้อยละ 25

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์พ.ศ. 2560 - 2564 (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562)

กลยทุธท่ี์ 1
กำรสร้ำงคุณภำพและ
มำตรฐำนทำงวชิำกำร

1. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจดักำร
เรียนกำรสอน STEAM Education
   1.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัท ำมำตรฐำนคุณวฒิุ
วชิำชีพด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์  =  1,000,000 บำท
   1.2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรยกระดับกำรจดักำร
เรียน กำรสอนในสถำนศึกษำด้วย STEAM 
Education  =  5,642,200 บำท
2. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้เพื่อรองรับ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด์ 4.0
   - ค่ำใช่จำ่ยในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะ
ชีวตินักศึกษำในศตวรรษท่ี 21  
=  2,000,000 บำท

6. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน/นักศึกษำ ท่ีได้รับกำร
สอน แบบ STEAM Education 
ในแต่ละรำยวชิำเพิ่มขึ้น

7. ร้อยละของผลกำรทดสอบ
ภำษำองักฤษและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ มัธยมศึกษำปีท่ี
 ๖ ประกำศนียบัตรวชิำชีพ ๓ 
และนักศึกษำปริญญำตรี ปีท่ี ๔

รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
ท้ังระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ระดับอำชีวศึกษำให้เป็นไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวฒิุของชำติ
2. จดักำรศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนให้เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. พัฒนำศักยภำพผู้สอนให้มี
ทักษะกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีรองรับ
กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 และไทยแลนด์ 4.0
4. ส่งเสริมผู้สอนให้จดักจิกรรม
กำรพัฒนำผู้เรียนโดยใช้ STEAM 
 Education ในแต่ละรำยวชิำ
5. ติดตำมและประเมินผลผู้ท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วเพื่อน ำผล
กำรประเมินมำสู่กำรพัฒนำ
6. ส่งเสริมผู้สอนให้จดักจิกรรม
กำรพัฒนำผู้เรียนภำษำองักฤษ 
และเทคโนโลยสีำรสนเทศ

มาตรการ/แนวทาง
ตวัชี้วดั

ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์

หมาย
เหตุ



ยทุธศาสตรท์ี่ 1  
การพัฒนาผู้เรยีนและผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

ระดับ 4 8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษำ
ท่ีเขำ้ร่วมกจิกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละ 83 รองอธกิำรบดี
ผศ.สหวฒัน์

9. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำทักษะและศักยภำพของ
นักเรียน นักศึกษำท่ีส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0

ระดับ 4 รองอธกิำรบดี
ผศ.สหวฒัน์

10. จ ำนวนนวตักรรมท่ีนักเรียน 
นักศึกษำสร้ำงขึ้นจำกกำรเรียนรู้

ช้ิน 50 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

11. จ ำนวนเวทีกำรแขง่ขนั
ควำมสำมำรถท่ีเขำ้ร่วมต่อปี

เวที 36 รองอธกิำรบดี
นำยจลุชำติ

12. จ ำนวนรำงวลัจำกกำร
แขง่ขนัในเวทีระดับชำติหรือ
นำนำชำติ

รำงวลั 36 รองอธกิำรบดี
นำยจลุชำติ

1. คัดเลือกผู้เรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถเพื่อพัฒนำ ส่งเสริม
ให้มีศักยภำพพร้อมในกำรแขง่ขนั
ในเวทีต่ำงๆ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนเขำ้ร่วมกจิกรรมกำร
ประกวดแขง่ขนัในเวทีในระดับ
ต่ำงๆ 
เพื่อสร้ำงช่ือเสียงให้กบัตัวเอง
และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1. โครงกำรส่งเสริมกำรประกวดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนทำงด้ำนศิลปวฒันธรรม
   1.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัประกวดศิลปกรรม
เด็กและเยำวชนแห่งชำติ = 1,500,000 บำท
   1.2 ค่ำใช่จำ่ยในกำรประกวดนำฏศิลป์ดนตรี
 คีตศิลป์แห่งชำติ  =  2,000,000 บำท

กลยทุธท่ี์ 3
กำรส่งเสริมโอกำสและ
ควำมสำมำรถของผู้เรียนใน
เวทีกำรแขง่ขนัด้ำน
ศิลปวฒันธรรม ท้ังใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ

4. ระดับควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ
ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวฒันธรรมให้มีคุณภำพ
สอดคล้องกบักำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0

กลยทุธท่ี์ 2
กำรพัฒนำทักษะและ
ศักยภำพของนักเรียน 
นักศึกษำ ท่ีสอดคล้องกบั
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0

1. จดัท ำแผนพัฒนำทักษะและ
ศักยภำพของนักศึกษำ
2. พัฒนำระบบและกลไก
กจิกรรมนอกหลักสูตรให้มี
ประสิทธภิำพ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษำเขำ้ร่วม
กจิกรรมนอกหลักสูตรท่ีส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 และ
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0
4. สนับสนุนทุนกำรศึกษำ
ศิลปวฒันธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อม

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

1. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ ตำมอตัลักษณ์ของสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
   - ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และตำมอตั
ลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  =  
2,000,000 บำท
2. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแกน่ักเรียน 
 นักศึกษำ   (โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีติของ
นักเรียน นักศึกษำท่ีเป็นเด็กเยำวชน คนพิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส)
   - ทุนกำรศึกษำนักเรียนนักศึกษำท่ีเป็นเด็ก
เยำวชน คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส  =  
6,000,000 บำท
   - ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนนักศึกษำ
จงัหวดัชำยแดนใต้  =  14,580,000 บำท



หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

13. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำง
งำนวจิยั งำนสร้ำงสรรค์หรือกำรต่อ
ยอดงำนศิลป์

ระดับ 4 กลยทุธท่ี์ 1 
พัฒนำนักวจิยั และ
กำรสร้ำงสรรค์ต่อยอดงำน
ศิลป์

1. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรวจิยัและกำรสร้ำงผลงำน
สร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์อยำ่ง
ต่อเน่ือง
2. ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
สู่กำรพัฒนำร่วมกนัระหวำ่ง
นักวจิยัรุ่นเกำ่กบัรุ่นใหม่ 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำงำน
สร้ำงสรรค์ต่อยอดงำนศิลป์สู่
นวตักรรมบนพื้นฐำนเอกลักษณ์
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

15. ร้อยละของงำนวจิยั งำน
สร้ำงสรรค์และนวตักรรม ท่ี
ตอบสนองยทุธศำสตร์ชำติ 
ยทุธศำสตร์สถำบันฯ และควำม
ต้องกำรของสังคมและชุมชน

ร้อยละ 80 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. โครงกำรวจิยัทำงกำรศึกษำด้ำน
ศิลปวฒันธรรม  =  2,842,700 บำท
2. โครงกำรพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ต่อยอด
งำนศิลป์ 
    2.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำผลงำนสร้ำงสรรค์คิดค้นทำง
ศิลปวฒันธรรม  =  2,225,000 บำท
    2.2 โครงกำรส่งเสริมอตุสำหกรรม
นวตักรรมสร้ำงสรรค์  =  3,600,000 บำท

14. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
เผยแพร่ผลงำนในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ

ระดับ 5 16. ร้อยละของงำนวจิยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ และได้รับรำงวลั หรือ
กำรเชิดชูเกยีรติ   

ร้อยละ 2 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

17. ร้อยละของงำนวจิยัและงำน
สร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 60 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

กลยทุธท่ี์ 3
จดัหำแหล่งทุนภำยนอกให้
ผู้วจิยัเพื่อผลิตผลงำนช้ินใหม่

1. แสวงหำและเผยแพร่ขำ่วสำร
แหล่งทุนวจิยัจำกภำคเอกชนและ
จำกภำครัฐท่ีสนับสนุนเพื่อจดัท ำ
งำนวจิยั
2. จดัโครงกำรอบรมเพื่อ
พัฒนำกำรเขยีนโครงกำรวจิยัเพื่อ
รับทุนวจิยัจำกภำยนอกเพื่อจดัท ำ
งำนวจิยั

18. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จดัหำแหล่งทุนภำยนอกในกำร
สนับสนุนทุนงำนวจิยัและงำน
สร้ำงสรรค์    

ระดับ 4 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำผลงำนสร้ำงสรรค์คิดค้นทำงศิลปวฒัธรรม
= 250,000  บำท

กลยทุธท่ี์ 2 
เผยแพร่ผลงำนวจิยัและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์

ยทุธศาสตรท์ี่ 2  การวิจยั การสรา้งผลงานสรา้งสรรค์ตอ่ยอดงานศิลปบ์นพ้ืนฐานเอกลกัษณข์องท้องถ่ินและความเปน็ไทย และเผยแพรผ่ลงานในระดบัชาตแิละนานาชาติ

หมาย
เหตุ

มาตรการ/แนวทาง
ตวัชี้วดั

ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

1. จดัท ำแผนกำรเผยแพร่
ผลงำนวจิยัและผลงำนสร้ำงสรรค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เผยแพร่ผลงำนวจิยัและผลงำน
สร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำงๆ ท้ัง
ระดับชำติและนำนำชำติ 
3. ยกยอ่งและเชิดชูเกยีรตินักวจิยั/
ศิลปินท่ีได้รับรำงวลัจำกกำร
เผยแพร่ผลงำน

1. โครงกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวจิยั
และผลงำนสร้ำงสรรค์
   - ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดั
กำรศึกษำด้ำนศิลปวฒันธรรมสู่สำกล
=  2,500,000 บำท



ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ

หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

19. จ ำนวนชุมชนหรือองค์กรท่ี
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ควำมสำมำรถด้ำนศิลปวฒันธรรม

ชุมชน/
องค์กร

92 กลยทุธท่ี์ 1 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
บริกำรวชิำกำรท้ังระดับ
ท้องถิ่น ระดับชำติและ
ระดับนำนำชำติ

1. จดัท ำแผนกำรบริกำรวชิำกำร
ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ
2. จดักจิกรรมบริกำรวชิำกำร
ด้ำนศิลปวฒันธรรมตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
3. สร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือใน
กำรบริกำรวชิำกำรด้ำน
ศิลปวฒันธรรมท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
4. จดัต้ังวทิยำเขตตะวนัออก
เฉยีงเหนือ

20. จ ำนวนงำนบริกำรวชิำกำร
ในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และ
นำนำชำติ

คร้ัง 180 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ทำงวฒันธรรม
และน ำควำมเป็นไทยสู่สำกล  
=  5,000,000  บำท
2. ค่ำใช้จำ่ยในกำรส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี
คนละ 1 ช้ิน  =  6,200,000 บำท
3. ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัต้ังสถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์วทิยำเขตตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
=  630,000 บำท

กลยทุธท่ี์ 2 
กำรให้บริกำรหลักสูตรระยะ
ส้ัน ด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ท่ี
เป็นหลักสูตรภำษำไทยและ
หลักสูตรนำนำชำติ

1. จดัท ำแผนกำรท ำหลักสูตร
ระยะส้ันด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ 
2. จดัท ำหลักสูตรระยะส้ันด้ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ 
3. ประชำสัมพันธแ์ละจดั
กจิกรรมบริกำรวชิำกำรด้ำนด้ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์แกสั่งคม

21. จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ัน 
ด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทัศนศิลป์ท่ีได้ให้บริกำร
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย

จ ำนวน
หลักสูตร

25 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. โครงกำรจดัอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

ผู้รับผิดชอบ
ตวัชี้วดั

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ



ยทุธศาสตรท์ี่ 4  
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสรา้งเสรมิคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถ่ินและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

ระดับ 4 กลยทุธท่ี์ 1 
สืบสำนศิลปวฒันธรรมท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชำติ

1. จดัท ำแผนสืบสำน
ศิลปวฒันธรรมท้ังในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชำติ
2. จดักจิกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรมในโอกำสวนั
ส ำคัญของชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์
3. จดักจิกรรมเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม
4. จดักำรประกวด/แขง่ขนั
นำฏศิลป์ ดนตรีและทัศนศิลป์ท้ัง
ภำยในสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และในระดับชำติ

23. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จดักจิกรรมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรมในโอกำสวนั
ส ำคัญของชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์

ระดับ 4 รองอธกิำรบดี
นำยจลุชำติ

1. กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติและส่งเสริมควำม
รักชำติ
   1.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดังำนเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริยแ์ละพระบรมวงศำนุวงศ์ 
 =  5,720,000 บำท
   1.2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
 =  1,000,000 บำท

กลยทุธท่ี์ 2 
สร้ำงเสริมคุณค่ำ
ทำงสังคมและมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่น
และประเทศชำติด้วยทุน
ทำงศิลปวฒันธรรม

1. จดัท ำแผนกำรสร้ำงเสริม
คุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและ
ประเทศชำติด้วยทุนทำง
ศิลปวฒันธรรม
2. ส่งเสริมกำรแสดงและเผยแพร่
ทำงศิลปวฒันธรรมเพื่อสร้ำง
เสริมคุณค่ำทำงสังคมและเพิ่ม
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่น
และประเทศชำติ 
3. จดัมหกรรมศิลปวฒันธรรม 
4 ภำค

24. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
สร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและ
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่น
ด้ำนศิลปวฒันธรรม ท้ังในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชำติ

ระดับ 4 รองอธกิำรบดี
นำยจลุชำติ

1. โครงกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำทำงสังคมและ
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและ
ประเทศชำติด้วยทุนทำงศิลปวฒันธรรม
วชิำกำรและกำรแสดงทำงด้ำนศิลปวฒันธรรม
   1.1 โครงกำรส่งเสริมอตุสำหกรรม
วฒันธรรมสร้ำงสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำร
แขง่ขนั
  =  10,000,000 บำท
   1.2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดันิทรรศกำรทำง
วชิำกำรและกำรแสดงทำงด้ำนศิลปวฒันธรรม
  =  4,000,000 บำท

22. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสืบ
สำนศิลปวฒันธรรมและสร้ำงเสริม
คุณค่ำทำงสังคมและมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิให้กบัท้องถิ่นและ
ประเทศชำติด้วยทุนทำง
ศิลปวฒันธรรม

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ



หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

25. ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำองค์กรตำมแผนพัฒนำองค์กร

ร้อยละ 80 กลยทุธท่ี์ 1 
พัฒนำประสิทธภิำพกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

26. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
พัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำ
บุคลำกรของสถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์

ร้อยละ 80 รองอธกิำรบดี
นำยจริพจน์

1. โครงกำรค่ำใช้จำ่ยในกำรศึกษำต่อระดับ
ปริญญำโท ปริญญำเอก = 4,500,000 บำท
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
= 4,000,000 บำท
3. ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำบุคลำกรเพิ่มพูน
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรศึกษำให้กบัครู อำจำรย ์บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษำ
=  2,000,000 บำท

1. จดัท ำแผนพัฒนำ
ประสิทธภิำพกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
2. จดักำรด้ำนอตัรำก ำลังให้มี
ควำมเหมำะสม ลดอตัรำต ำแหน่ง
วำ่ง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดั
อบรม/เขำ้ร่วมอบรม สัมมนำเพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้ในสำยงำนและท่ี
เกี่ยวขอ้งกบักำรพัฒนำตนเองมี
กำรพัฒนำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง
4. วำงแผน ส่งเสริม และพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสม เพื่อ
ควำมกำ้วหน้ำตำมต ำแหน่งงำน 
(Career Path) หรือวชิำชีพท่ี
ครองอยู่
5. เผยแพร่แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมหลักธรรมำภิบำลสู่ผู้บริหำร
ทุกระดับ
6. ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยม
องค์กรและควำมรักผูกพันต่อ
องค์กร

ยทุธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาองค์กรให้เปน็สถาบนัจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป ์ดนตร ีคีตศิลป ์และทัศนศิลป ์ในระดับชาติ และเปน็ศูนยก์ลางความรว่มมือ
ในระดับนานาชาติ บนฐานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ



หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

27. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรุงอำคำร สถำนท่ี ระบบ
สำธำรณูปโภค สภำพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์     

ร้อยละ 90 รองอธกิำรบดี
นำยอ ำนวย

28. ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
อำคำรสถำนท่ีและระบบ
สำธำรณูปโภค พัฒนำ
สภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อ
ต่อกำรเรียนและกำรท ำงำนอยำ่ง
มีควำมสุข ปลอดภัย

ค่ำเฉล่ีย 3.51 รองอธกิำรบดี
นำยจริพจน์

กลยทุธท่ี์ 3 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
จดักำรขอ้มูลองค์ควำมรู้ 
เผยแพร่สู่ประชำชน

1. วำงแผนพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและจดักำรขอ้มูลองค์
ควำมรู้เผยแพร่สู่ประชำชน
2. พัฒนำระบบอนิเตอร์เน็ต
ครอบคลุมท่ัวทุกหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ
3. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ
กำรเรียนรู้ด้วยระบบสืบค้นทำงไกล
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรทำง
กำรศึกษำ กำรบริหำรจดักำร
ภำยในองค์กรและกำรจดักำรขอ้มูล
องค์ควำมรู้ เผยแพร่สู่ประชำชน

29. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ

ระดับ 4 รองอธกิำรบดี
นำยอ ำนวย

1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำส่ือและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำและกำเรียนรู้
ตลอดชีวติ  =  6,750,000 บำท

ยทุธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาองค์กรให้เปน็สถาบนัจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป ์ดนตร ีคีตศิลป ์และทัศนศิลป ์ในระดับชาติ และเปน็ศูนยก์ลางความรว่มมือ
ในระดับนานาชาติ บนฐานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ

กลยทุธท่ี์ 2 
ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและ
ระบบสำธำรณูปโภค พัฒนำ
สภำพแวดล้อม    และภูมิ
ทัศน์ให้เอื้อต่อกำรเรียนและ
กำรท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
ปลอดภัย

1. สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ก ำหนดแนวทำง และสนับสนุน
งบประมำณกำรปรับปรุงอำคำร
สถำนท่ี และระบบสำธำรณูปโภค
 พัฒนำสภำพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เอื้อต่อกำรเรียนและกำร
ท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข ปลอดภัย
2. หน่วยงำนในสังกดัสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ด ำเนินกำรตำม
แนวทำงท่ีสถำบันฯ ก ำหนด

1. โครงกำรปรับปรุงอำคำร สถำนท่ี ระบบ
สำธำรณูปโภค สภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
=  19,000,000 บำท



หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

กลยทุธท่ี์ 4 
กำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำสู่มำตรฐำน
ระดับชำติ

๑. พัฒนำระบบกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำท้ังระดับพื้นฐำน
และระดับอดุมศึกษำให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรให้เห็นควำมส ำคัญของ
กำรประกนัคุณภำพ
๒. กำรสร้ำงเครือขำ่ยกำรประกนั
คุณภำพกบัหน่วยงำนอืน่ๆ เพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรประกนัคุณภำพ
๓. มีกำรวำงแผนพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรบริหำรงำนด้ำน
งำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
๔. กำรจดัท ำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ต้อง
ครอบคลุมพันธกจิท้ังกำรจดักำร
เรียน กำรสอน กำรวจิยั กำร
บริหำรจดักำรด้ำนกำรเงินท่ี
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินกำร
ประกนัคุณภำพได้

30. ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ

ระดับ ดี รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. ค่ำใช้จำ่ยในกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ =  1,000,000 บำท
2. ค่ำใช้จำ่ยในกำรพัฒนำระบบกำรประเมิน
มำตรฐำนและกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
=  2,040,000 บำท

กลยทุธท่ี์ 5 
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำน

1. ส่งเสริมกำรรับรู้และสร้ำงควำม
เขำ้ใจเกีย่วกบัคุณธรรม 4 ประกำร 
(พอเพียง วนัิย สุจริต จติอำสำ)
2. จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน เร่ือง 
พอเพียง วนัิย สุจริต จติอำสำ ให้มี
ควำมชัดเจน เป็นรูปธรรม
3. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
พัฒนำ

31. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของบุคลำกร   

ร้อยละ 80 รองอธกิำรบดี
นำยจริพจน์

1. โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกให้มีควำมซ่ือสัตย์
สุจริตด้วยมิติทำงวฒันธรรม = 6,028,100 
บำท

หมาย
เหตุ

ยทุธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาองค์กรให้เปน็สถาบนัจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป ์ดนตร ีคีตศิลป ์และทัศนศิลป ์ในระดับชาติ และเปน็ศูนยก์ลางความรว่มมือ
ในระดับนานาชาติ บนฐานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม



หน่วย
นับ

จ านวน
หน่วย
นับ

จ านวน

กลยทุธท่ี์ 6 
พัฒนำกำรเป็นศูนยก์ลำง
ควำมร่วมมือ    ด้ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี
 คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ใน
ระดับนำนำชำติ

1. จดัท ำแผนกำรพัฒนำกำรเป็น
ศูนยก์ลำงควำมร่วมมือด้ำน
นำฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับนำนำชำติ
2. กำรสร้ำงเครือขำ่ยควำม
ร่วมมือท้ังในระดับชำติและ
นำนำชำติ
3. พัฒนำกำรเป็นศูนยก์ลำง
ควำมร่วมมือด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี
 คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับ
นำนำชำติ

32. จ ำนวนเครือขำ่ยควำม
ร่วมมือกบัสถำบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ท้ังในระดับชำติและ
นำนำชำติ

จ ำนวน 34 รองอธกิำรบดี
ผศ.ประวนีำ

1. โครงกำรพัฒนำกำรเป็นศูนยก์ลำงควำม
ร่วมมือด้ำนนำฏศิลป์ ดนตรี  คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ในระดับนำนำชำติ
   - โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือและเชื่อมโยง
ด้ำนศิลปวฒันธรรมกบัประเทศอำเซียน
=  5,000,000 บำท

ยทุธศาสตรท์ี่ 5  การพัฒนาองค์กรให้เปน็สถาบนัจัดการศึกษาชั้นน าด้านนาฏศิลป ์ดนตร ีคีตศิลป ์และทัศนศิลป ์ในระดับชาติ และเปน็ศูนยก์ลางความรว่มมือ
ในระดับนานาชาติ บนฐานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ตวัชี้วดั
ระดบัยทุธศาสตร์

เป้าหมายปี 2562
กลยทุธ์ มาตรการ/แนวทาง

ตวัชี้วดั
ระดบัผลผลติ

เป้าหมายปี 2562
ผู้รับผิดชอบ

ตวัชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ



หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ประเภทงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

เงินงบประมาณ 566.3859 36.6950 554.7322 120.7507 80.7530 1,359.3168
เงินรายได้ 7.6864 75.1637 0.8857 0.6780 4.4423 88.8561

รวมทั้งสิ้น 1,448.1729

หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
เงินงบประมาณ งบบุคลากร งบลงทุน รวม

เงินงบประมาณ 566.3859 554.7322 1157.8131 (93.26%)

เงินรายได้ 7.6864 0.8857 83.7358 (6.74%)
รวมทั้งสิ้น 1,241.5489 (100%)

หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รวม

เงินงบประมาณ 80.7530 201.5037 (99.66%)

เงินรายได้ - 0.678 (0.34%)
รวมทั้งสิ้น 202.1817 (100%)

0.6780

สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบดําเนินงาน (บริหารงานทั่วไป)

75.1637

36.6950

สัดส่วนเงินงบประมาณแยกตามภารกิจยุทธศาสตร์

สัดส่วนเงินงบประมาณแยกตามภารกิจพื้นฐาน

งบเงินอุดหนุน (บริหารโครงการ)
120.7507
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1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามร่าง พรบ. (ขาวคาดแดง)
7 แผนงานงบประมาณ        =  1,359.3168 ล้านบาท 
2 ผลผลิต + 8 โครงการ     

รวมท้ังสิ้น 566.3859   36.6950     554.7322  120.7507    80.7530    1,359.3168     
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -               31.8375       -               29.0550         31.2500       92.1425             

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
 กิจกรรม 1 :  การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 
                 ระดับอุดมศึกษา 18.4625        25.0800          8.1300          

51.6725              

 กิจกรรม 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  ด้านศิลปวัฒนธรรม 5.0000          

5.0000                

ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม
กิจกรรม :  จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 8.3750          3.9750            23.1200        35.4700              

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และชุมชน

-               -               554.7322     -                 26.2000       580.9322           

โครงการ 1 :  โครงการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศอาเซียน
     กิจกรรม :  ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
          1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

5.0000          

5.0000                

โครงการ 2 :  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
     1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้
          มาตรฐานและทันสมัย 10.0000        

10.0000              

โครงการ 3 :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
นําความเป็นไทยสู่สากล
     1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
          นําความเป็นไทยสู่สากล 5.0000          

5.0000                

โครงการที่ 4 :  โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ช้ิน 6.2000          6.2000                
โครงการที่ 5 :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 554.7322      554.7322            

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน -               -               -               91.6957         -               91.6957             
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
     1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

91.6957          

91.6957              

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 566.3859     4.8575         -               -                 -               571.2434           
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 566.3859      4.8575          571.2434            

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง

-               -               -               -                 14.4322       14.4322             

โครงการปฏิรูปการศึกาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

1) ค่าครุภัณฑ์
     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ต. ศาลายา  อ. พุทธมณฑล  จ. นครปฐม 6.7500          

6.7500                

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2.0400          

2.0400                

3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย 
STEAM  Education 5.6422          

5.6422                

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -               -               -               -                 2.8427         2.8427               
     โครงการ  :  การวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
            1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.8427          

2.8427                

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ -               -               -               -                 6.0281         6.0281               
โครงการ : โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม
          1) ค่าใช้จ่ายการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6.0281          

6.0281               

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 งบประมาณ : หน่วยล้านบาท  (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น หมายเหตุ
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น
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 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 566,385,900    4,857,500      -                   -                   -                 571,243,400         
 - เงินเดือน 508,955,800    508,955,800         
 - ค่าจ้างประจํา 13,861,500      13,861,500           
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 43,568,600      43,568,600           
บริหารทั่วไป -                   4,857,500      -                   -                   -                 4,857,500             

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
 - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 158,900         158,900               
 - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ          990,000 990,000               
 - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 1,905,600      1,905,600             
 - ค่าเช่าบ้าน 432,000         432,000               
 - เงินประกันสังคม 1,371,000      1,371,000             

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน -                   31,837,500    -                   29,055,000      31,250,000    92,142,500           
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                   23,462,500    -                   25,080,000      8,130,000      56,672,500           
1.1 บริหารทั่วไป -                   23,462,500    -                   -                   -                 23,462,500           

ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,098,000      1,098,000             
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 547,400         547,400               
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 2,398,500      2,398,500             
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน 3,662,800      3,662,800             
 - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 1,500,000      1,500,000             
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 400,000         400,000               
 - ค่าวัสดุสํานักงาน 1,000,000      1,000,000             
 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000,000      1,000,000             
 - ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 200,000         200,000               
 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000,000      2,000,000             
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 400,000         400,000               

2. รายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่าย จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ หมวดเงินงบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ
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ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า 3,008,600      3,008,600             
 - ค่าน้ําประปา 1,647,200      1,647,200             
 - ค่าโทรศัพท์ 500,000         500,000               
 - ค่าไปรษณีย์ 1,100,000      1,100,000             
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,000,000      3,000,000             

1.2 ค่าบริหารโครงการ -                   -                 -                   25,080,000      8,130,000      33,210,000           
เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชน
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

6,000,000        6,000,000             

2. เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อของข้าราชการระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 4,500,000        4,500,000             
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,580,000      14,580,000           
รายจ่ายอื่น
1. ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
มาตรฐานสากล

2,500,000      2,500,000             

2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,000,000      1,000,000             
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตาม
อัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2,000,000      2,000,000             

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 630,000         630,000               
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

2,000,000      2,000,000             

ผลผลิตที่ 2 :  การบริการสังคม -                   8,375,000      -                   3,975,000        23,120,000    35,470,000           

2.1 ค่าบริหารทั่วไป -                   8,375,000      -                   -                   -                 8,375,000             
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 373,000         373,000               
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 66,500           66,500                 
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 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,183,200      1,183,200             
 - ค่าวัสดุสํานักงาน 600,000         600,000               
 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000         100,000               
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 677,300         677,300               
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า 2,675,000      2,675,000             
 - ค่าน้ําประปา 1,500,000      1,500,000             
 - ค่าโทรศัพท์ 700,000         700,000               
 - ค่าไปรษณีย์ 500,000         500,000               

2.2 ค่าบริหารโครงการ -                   -                 -                   3,975,000        23,120,000    27,095,000           
เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น
ทางศิลปวัฒนธรรม

2,475,000        2,475,000             

2. เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1,500,000        1,500,000             
รายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน 4,000,000      4,000,000             
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือผู้นําต่างประเทศ 400,000         400,000               
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 2,000,000      2,000,000             
4. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 1,000,000      1,000,000             
5. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 2,000,000      2,000,000             
6. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 2,000,000      2,000,000             
7. คชจ.ในการจดัทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์

1,000,000      1,000,000             

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 4,000,000      4,000,000             
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 1,000,000      1,000,000             
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์

5,720,000      5,720,000             
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
ชุมชน

-                   -                 554,732,200    -                   26,200,000    580,932,200         

โครงการ 1 :  โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศอาเซียน

-                   -                 -                   -                   5,000,000      5,000,000             

รายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 5,000,000      5,000,000             
โครงการ 2 :  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

-                   -                 -                   -                   10,000,000    10,000,000           

รายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 10,000,000    10,000,000           
โครงการ 3 :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
นําความเป็นไทยสู่สากล

-                   -                 -                   -                   5,000,000      5,000,000             

รายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนําความเป็นไทยสู่สากล 5,000,000      5,000,000             
โครงการ 4 :  โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น -                   -                 -                   -                   6,200,000      6,200,000             
รายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น 6,200,000      6,200,000             
โครงการ 5 :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                   -                 554,732,200    -                   -                 554,732,200         
1. ครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ครุภัณฑ์สํานักงานที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท รวม 99 รายการ 
(รวม 842 หน่วย)

4,607,500        4,607,500             

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

106,500           106,500               

(2) รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 5,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

1,980,000        1,980,000             
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(3) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน

7,475,000        7,475,000             

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

1,288,000        1,288,000             

(5) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน

7,475,000        7,475,000             

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
4,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน

1,375,000        1,375,000             

(7) รถตู้โดยสาร (เอนกประสงค์) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,390,000        1,390,000             

(8) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน

7,475,000        7,475,000             

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรท์ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
2 0,064,600 บาท รวม 88 รายการ (รวม 1,519 หน่วย)

19,827,600      19,827,600           

1.4 ครุภัณฑ์งานบาฎ นงานครัว
(1) ครุภัณฑ์งานบาฎ นงานครัวที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
753,100 บาท  รวม 25 รายการ (รวม 173 หน่วย)

753,100           753,100               

1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 83 รายการ (รวม 247 หน่วย)

5,482,700        5,482,700             

1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

39,500             39,500                 
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1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 54 รายการ (รวม 331 หน่วย)

4,268,100        4,268,100             

1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

96,200             96,200                 

1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟาฎ และวิทยุ
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟาฎ และวิทยุที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 59 รายการ (รวม 388 หน่วย)

4,344,100        4,344,100             

1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)

163,300           163,300               

1.11 ครุภัณฑ์กีฬา
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)

493,100           493,100               

1.12 ครุภัณฑ์ดนตรี
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 338 รายการ (รวม 1,133 หน่วย)

44,861,600      44,861,600           

(2) วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 วง

1,515,000        1,515,000             

1.13 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรท์  ี่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)

437,500           437,500               

1.14 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 294 รายการ (รวม 3,555 หน่วย)

34,751,600      34,751,600           
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 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รายการ หมวดเงินงบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,800,000        9,800,000             

2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

24,400,000      24,400,000           

(2) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

14,099,400      14,099,400           

(3) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

45,797,000      45,797,000           

(4) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ตําบลวัดใหม  ่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

20,379,000      20,379,000           

(5) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ์ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 1 แหง่

67,000,000      67,000,000           

(6) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

60,784,400      60,784,400           

(7) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง

25,870,500      25,870,500           

(8) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

21,000,000      21,000,000           

(9) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนอเนกประสงค์
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แหง่

20,000,000      20,000,000           

2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,200,000        2,200,000             

32



 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รายการ หมวดเงินงบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ

2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

23,466,500      23,466,500           

2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)

63,174,000      63,174,000           

2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

        4,366,000 4,366,000             

2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท 
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,000,000        1,000,000             

2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ
 (รวม 1 หน่วย)

1,190,000        1,190,000             

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน -                   -                 -                   91,695,700      -                 91,695,700           
โครงการ : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                   -                 -                   91,695,700      -                 91,695,700           

เงินอุดหนุนทั่วไป
1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 53,596,000      53,596,000           
 - ค่าหนังสือเรียน 15,366,000      15,366,000           
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,393,100        5,393,100             
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 7,506,000        7,506,000             
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9,834,600        9,834,600             
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 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
รายการ หมวดเงินงบประมาณ รวมงบประมาณ หมายเหตุ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง

-                   -                 -                   -                   14,432,200    14,432,200           

โครงการ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิปวัฒนธรรม 
ทางนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

-                   -                 -                   -                   14,432,200    14,432,200           

รายจ่ายอื่น
 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ( 1 ระบบ)

6,750,000      6,750,000             

 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

2,040,000      2,040,000             

 3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย STEAM 
Education

5,642,200      5,642,200             

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -                   -                 -                   -                   2,842,700      2,842,700             
โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม -                   -                 -                   -                   2,842,700      2,842,700             
รายจ่ายอื่น
 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2,842,700      2,842,700             
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ -                   -                 -                   -                   6,028,100      6,028,100             
โครงการ : โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม -                   -                 -                   -                   6,028,100      6,028,100             
1) ค่าใช้จ่ายการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6,028,100      6,028,100             

รวมทั้งสิ้น 566,385,900 36,695,000 554,732,200 120,750,700 80,753,000 1,359,316,800  
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ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่า

สาธาณปูโภค
ค่าครภัุณฑ์

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสรา้ง

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 4,178,450.00     600,000.00       1,074,900.00   300,000.00     6,153,350.00    1,080,000.00 2,994,065.00    1,158,770.00    5,180.00        307,667.50    -              -        300,000.00  307,667.50    6,153,350.00    

2 คณะศิลปศึกษำ 12,006,890.00   - 610,000.00     - 12,616,890.00  385,200.00    4,624,800.00    5,095,600.00    641,901.00    630,844.50    249,700.00 - 358,000.00  630,844.50    12,616,890.00  

3 คณะศิลปวิจิตร 2,930,000.00     - 131,400.00     - 3,061,400.00    - 829,880.00       1,750,700.00    164,680.00    153,070.00    - - 10,000.00    153,070.00    3,061,400.00    

4 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 3,473,220.00     - 199,500.00     - 3,672,720.00    - 800,700.00       2,313,300.00    171,448.00    183,636.00    10,000.00    - 10,000.00    183,636.00    3,672,720.00    

5 วิทยำลัยนำฏศิลป 11,322,410.00   - 865,430.00     4,050,000.00  16,237,840.00  449,400.00    5,110,400.00    6,625,450.00    1,696,616.00  1,544,082.00  - - - 811,892.00    16,237,840.00  

6 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 2,261,100.00     - 291,500.00     90,500.00       2,643,100.00    - 567,800.00       1,329,000.00    481,990.00    132,155.00    - - - 132,155.00    2,643,100.00    

7 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 1,916,250.00     161,000.00       73,300.00       20,620.00       2,171,170.00    - 57,300.00         1,872,464.00    46,000.00      86,847.00      - - - 108,559.00    2,171,170.00    

8 วิทยำลัยนำฏศิลปอำ่งทอง 2,998,160.00     24,000.00         102,700.00     23,000.00       3,147,860.00    1,030,800.00 405,000.00       738,040.00       659,234.00    157,393.00    - - - 157,393.00    3,147,860.00    

9 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 2,309,960.00     760,000.00       47,000.00       60,000.00       3,176,960.00    900,000.00    556,400.00       1,023,900.00    250,314.00    215,498.00    72,000.00    - - 158,848.00    3,176,960.00    

10 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 2,901,600.00     310,000.00       120,400.00     48,000.00       3,380,000.00    1,266,000.00 355,400.00       680,600.00       409,000.00    500,000.00    - - - 169,000.00    3,380,000.00    

11 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 3,478,110.00     960,000.00       82,500.00       - 4,520,610.00    480,000.00    163,200.00       2,169,788.00    249,500.00    678,092.00    554,000.00 - - 226,030.00    4,520,610.00    

12 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอด็ 6,308,080.00     584,000.00       293,500.00     45,000.00       7,230,580.00    2,095,080.00 621,000.00       2,244,250.00    1,308,721.00  600,000.00    - 361,529.00    7,230,580.00    

13 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธ์ุ 4,709,980.00     704,000.00       182,000.00     - 5,595,980.00    - 195,000.00       3,478,985.00    523,000.00    1,119,196.00  - - - 279,799.00    5,595,980.00    

14 วิทยำลัยนำฏศิลปพทัลุง 2,480,660.00     1,716,000.00     82,300.00       26,340.00       4,305,300.00    - 245,400.00       2,105,820.00    1,093,020.00  645,795.00    - - - 215,265.00    4,305,300.00    

15
วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

2,202,350.00     1,131,900.00     100,300.00     76,100.00       3,510,650.00    - 134,200.00       2,281,433.00    543,951.00    375,533.00    - - - 175,533.00    3,510,650.00    

16
วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

1,971,990.00     830,000.00       81,200.00       27,000.00       2,910,190.00    - 94,600.00         2,107,490.00    258,500.00    304,600.00    145,000.00    2,910,190.00    

17 วิทยำลัยช่ำงศิลป 3,172,400.00     3,000.00            19,600.00       41,000.00       3,236,000.00    - 110,000.00       2,745,490.00    65,000.00      153,710.00    - - - 161,800.00    3,236,000.00    

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 757,350.00        137,500.00       11,200.00       - 906,050.00       - 224,200.00       375,000.00       188,750.00    72,800.00      - - - 45,300.00      906,050.00       

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 115,200.00        244,800.00       9,600.00         10,000.00       379,600.00       - 36,000.00         231,000.00       74,640.00      18,980.00      - - - 18,980.00      379,600.00       

71,494,160.00   8,166,200.00    4,378,330.00  4,817,560.00  88,856,250.00  7,686,480.00 18,125,345.00  40,327,080.00  8,831,445.00 7,879,899.00 885,700.00 -        678,000.00  4,442,301.00 88,856,250.00  

 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กนัยำยน พ.ศ. 2561  

ฝ่ำยแผนและงประมำณ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 สภำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 26 กนัยำยน พ.ศ. 2561  

ค าขอใช้งบประมาณเงนิรายได้ประจ าปี 2562  ( 1 ต.ค 61 - 30 ก.ย 62)

คณะวิชา / สถานศึกษา / 
ส านักงาน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     หน่วย : บำท

(1) (2)

งบด าเนินงาน

   
ล าดับ

กรอบงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
ประมาณการรายได้ ปี 2562 ( 1 ต.ค 61 - 30 ก.ย 62)

(7)
งบส ารองจ่าย 

รอ้ยละ 5
รวม

รวมทัง้สิน้

(10)

งบลงทุน

งบบุคลากร งบเงนิอุดหนุน
รวมรายได้ 
ปี 2562
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 ต.ค  พ.ย  ธ.ค  ม.ค  ก.พ  มี.ค  เม.ย  พ.ค  มิ.ย  ก.ค  ส.ค  ก.ย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 571,243,400         
งบบุคลากร
 - เงินเดือน 508,955,800         
 - ค่าจ้างประจํา 13,861,500           
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 43,568,600           
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 158,900                
 - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย/สถาบันฯ 990,000                
 - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 1,905,600             
 - ค่าเช่าบ้าน 432,000                
 - เงินประกันสังคม 1,371,000             
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 92,142,500           
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 56,672,500           
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,098,000             
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 547,400                
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 2,398,500             
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน 3,662,800             
 - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 1,500,000             
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 400,000                
 - ค่าวัสดุสํานักงาน 1,000,000             
 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000,000             
 - ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 200,000                

รายการ

แผนปฏิบัติการ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2561
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 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000,000             
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 400,000                
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า 3,008,600             
 - ค่าน้ําประปา 1,647,200             
 - ค่าโทรศัพท์ 500,000                
 - ค่าไปรษณีย์ 1,100,000             
 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,000,000             
งบเงินอุดหนุน
1.การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชนคนพิการ และ
้ ้ โ

6,000,000             

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม
2. เพื่อบริการทางวิชาการแก่นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
3. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส โดยใช้
กระบวนการทางกิจกรรมจากการทํางานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
4.เพื่อให้นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
ทางด้านศิลปะ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส 
ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
เชิงคุณภาพ
 - นักเรียนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับความรู้ทางศิลปะ เรียนรู้ 
และฝึกทักษะสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองได้อย่างมีความสุข และเพลิดเพลิน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
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กิจกรรม 1
 - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
 - จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ของ
สถานศึกษาในสังกัด แยกตามประเภทผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามระดับการศึกษา
กิจกรรม 2
 - จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
(เรียนดี ศิลปะเด่น)
กิจกรรม 3
 - การสอนดนตรี คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ ให้แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เด็กและเยาวชนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้และทักษะทางด้าน
ศิลปะ เหมือนคนปกติ ทําให้เสริมสร้างความคิด จิตใจ ให้มีความสุข และเพลิดเพลินและ
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้

2) เด็กและเยาวชนผู้พิการ เด็กพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยการ
ใช้กระบวนการทางกิจกรรมจากการทํางานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
2. การศึกษาต่อของข้าราชการระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 4,500,000             
วัตถุประสงค์
 - เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถให้กับ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
 - จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกให้กับข้าราชการครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 19 หน่วยงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.จัดทําแผนงาน /โครงการ
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2.ขออนุมัติหลักการการดําเนินโครงการ
3.ขออนุมัติดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย
5. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานดําเนินงาน

6. ดําเนินการจัดงานตามโครงการฯ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. บุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
3. บุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,580,000           
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ประสบ
ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมลําเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้
มีโอกาสเข้าศึกาต่อในระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเยาวชน
ที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพํา นําทวี 
และสะบ้าย้อย

เชิงคุณภาพ
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 - นักเรียน นักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการ
ยกเว้นค่ําเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.จัดทําแผนงาน /โครงการ
2.ขออนุมัติหลักการการดําเนินโครงการ
3.ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
5.จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
6.ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรม
7.คณะอนุกรรมการแต่ละคณะดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ
8. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ 
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขั้น ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้มีการศึกษาที่สูงขึ้นจะทําให้
เป็นคนดี สามารถช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต

2. สนับสนุนให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณความไม่สงบได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนของรัฐจนจบหลักสูตร และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีทักษะในการดํารงชีวิต เพื่อสร้างคุณประโยชน์ มีบทบาทในการช่วยเหลือ
สังคม และร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ 2,500,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดําเนินการจัดทําวารสารวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้
เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่สากล
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3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่สากลของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาศิลป์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ  จํานวน  2  ฉบับ
๒. งานวิจัยและสร้างสรรค์นําเสนอในระดับสากล  จํานวน  5  ชิ้นงาน
3. ผู้วิจัยและผู้ทํางานสร้างสรรค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จํานวน  30  เรื่อง
เชิงคุณภาพ
 - ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่งานวิชาการศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การจัดการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่สู่นานาชาติ
2. ดําเนินการการแลกเปลี่ยนวิชาการตามบันทึกข้อตกลง MOU
3. จัดประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่นานาชาติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์มีความรู้ ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
ในระดับมาตรฐานสากล
2. งานวิจัยและสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสู่สากล
2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศ
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3. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้
สัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางในการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

4. เพื่อพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน และคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนเผยแพร่
ให้กับสาธารณชน หรือหน่วยงานอื่นนําไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะทํางานดําเนินการ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับพื้นฐาน
 ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
3.ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ
2. เตรียมความพร้อมดําเนินการ
3. จัดเตรียมข้อมูล
5. ดําเนินการตามกิจกรรม
6. จัดทํารายงานติดตามผล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ
2. สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศ
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์มีแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนส่งผลให้เกิดคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2,000,000             

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ 630,000                
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา

2,000,000             

ผลผลิตที่ 2 :  การบริการสังคม 35,470,000           

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 373,000                
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 66,500                  
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,183,200             
 - ค่าวัสดุสํานักงาน 600,000                
 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000                
 - ค่าวัสดุการเรียนการสอน 677,300                
ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าไฟฟ้า 2,675,000             
 - ค่าน้ําประปา 1,500,000             
 - ค่าโทรศัพท์ 700,000                
 - ค่าไปรษณีย์ 500,000                
งบเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น
ทางศิลปวัฒนธรรม

2,475,000             

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรของสถาบัน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
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3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์  จํานวน  15  เรื่อง
เชิงคุณภาพ
1. งานสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่านําไปสู่การเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ
2. บุคลาการของสถาบันมีความรู้ความเข้าในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. การดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์  คิดค้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ตรวจสอบผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงาน
2 .ผูเ้ข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดําเนินการงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ผลงาน
2. เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 1,500,000             
วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ
2. เพื่อให้งานศิลปกรรมมีการจัดแสดงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปกรรมของชาติ

44



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

รายการ

หมายเหตุ

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2561

3. เพื่อให้ผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมของเด็กและเยาวชนในประเภทต่าง ๆ ติดตั้งแสดง  ณ
 หอศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติในอนาคต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - นักเรียน  นักศึกษา  ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
 - นักเรียน  นักศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบมีโอกาสได้แสดงความสามารถอีกทั้ง
เป็นพื้นฐานที่จะทําให้เกิดความคิดริเริ่มและเป็นผู้นําทางความคิด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนงาน /โครงการ
2. ขออนุมัติหลักการการดําเนินโครงการ
3. ขออนุมัติดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
6. การประชาสัมพันธ์  และแถลงข่าว
7. ตัดสินผลงานศิลปกรรม
8. การจัดทําสูจิบัตร
9. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
10. การประเมินผลโครงการ
ผลที่ตาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการแข่งขันในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกระดับทุก
สถานศึกษา
2. เด็กและเยาวชนของชาติทั่วประเทศตระหนักและเห็นความสําคัญในคุณค่าของ
ศิลปกรรม สาขาต่างๆ
3. ได้ผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกประเภท  เป็นสมบัติของชาติเพื่อ
การศึกษา
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4.  เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมที่สําคัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. จัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ทุกประเภทเป็น
ประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
6. ได้ผลงานศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมที่ได้รับรางวัลเพื่อจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวรในหอ
ศิลปกรรมเด็กแลเยาวชนแห่งชาติ
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของการสร้างสรรค์
งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 4,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  คีตศิลป์  และช่างศิลป์
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา  ครู และอาจารย์ของสถาบันฯ และสถานศึกษา
ในสังกัด

3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชม 
และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มีโอกาสเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ที่เปิดสอน
2. นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมชม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ และ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปะ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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กิจกรรมที่ 1 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน
กิจกรรมที่ 2 การแสดงนิทรรศการผลงานด้านทัศนศิลป์
กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงมอบหมาย
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการผลงานศิลปกรรมครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมที่ 5 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี และคีตศิลป์
กิจกรรมที่ 6 การจัดทํามาตรฐานเครื่องโขน-ละครและดนตรีไทย
กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาลรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กิจกรรมที่ 8 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแหล่งความรู้และการบริการทางวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม
2. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ทําให้เด็กและเยาชนของชาติ  ตะหนักและเห็นความสําคัญในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือผู้นําต่างประเทศ 400,000                
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านนาฏศิลป์  ดนตรี  และคีตศิลป์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งเป็นสมบัติ
ของชาติไทย
เป้าหมาย
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชมได้รับความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยและเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอสถาบันฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย
2. ให้ผู้แสดงได้เข้าใจถึงการทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 2,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการความรู้ และนําไปดําเนินการ
ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริหารงาน
ทั่วไปของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. เพื่อกระตุ้นความคิด และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพภายในตนเองของ
บุคลากรส่งผลต่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้ของสังคม
 และเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เข้าถึงเครือข่ายการจัดการความรู้ 
โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสําเร็จเพื่อใช้ในการ
พัฒนาเตรียมเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

5. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่สังคมเครือข่าย
การจัดการความรู้
6. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของบุคลากรทั้งด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  150 คน
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2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการเพิ่มขึ้น จํานวน 70 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละขององค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างมี
มาตรฐานตามกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง ๗ ขั้นตอน
ร้อยละ ๑๐๐
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนงานแนวคิดและขั้นตอน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ดําเนินการจัดงานตามโครงการฯ
5. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ความรู้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการนําเทคนิคการจัดการความรู้และเกิดทักษะในการ
จัดการความรู้
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเครือข่ายการจัดการความรู้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชน
และประชาคมอาเซียน
4. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 1,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ ของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
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3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสชื่น
ชมและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เพื่อสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ 
ประมาณ 2,000 คน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ ได้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมประมาณ 30,000 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัด
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม
ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ และเห็นคุณค่าศิลปะ
ของชาติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ ศิลปะ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. มอบหมายสถานศึกษาในสังกัด 18 แห่ง  แห่งละ 20,000 บาท จัดกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
2. จัดสรรงบประมาณสําหรับหอศิลป์ วังหน้าจัดนิทรรศการเชิดชูครูศิลปินด้านทัศนศิลป์
3. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น
4. จัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันฯมอบหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซึ้งใน
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ  และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติที่สั่งสมมาเป็น
เวลานานในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สืบทอดมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
5. ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ 2,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกได้ส่งผลงานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา ครู และอาจารย์ของสถาบันฯและสถานศึกษาทั้งใน
และนอกสังกัด

3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชม 
และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการทั้งในและนอกสังกัด  จํานวน 1,000 คน 
ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้
เชิงคุณภาพ
 - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ ทั้งในและนอกสังกัด และประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ  ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะเพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําแผนงาน /โครงการ
2. ขออนุมัติหลักการการดําเนินโครงการ
3. ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

51



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

รายการ

หมายเหตุ

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2561

4. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
5. คณะอนุกรรมการแต่ละชุดกําหนด
6. ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรม
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
8. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินและกําหนด
9. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครการประกวดแต่ละกิจกรรม
10. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะเพื่อติดตามความก้าวหน้า
11. คณะอนุกรรมการแต่ละคณะดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ
12. ดําเนินการกิจกรรมทุกประเภท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถ
๒. เผยแพร่ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๓. ทําให้เด็กและเยาชนของชาติ  ตะหนักและเห็นความสําคัญในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 2,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมความคิดร่วมกันในการแสวงหาแนวทางการดําเนินงานของกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในระดับเครือข่าย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาใน 3 คณะวิชา และห้องเรียนเครือข่าย
2. คณาจารย์ 3 คณะวิชา และห้องเรียนเครือข่ายบุคลากร/ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา
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4. คณะทํางาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แบ่งโครงการดําเนินกิจกรรมเป็น โครงการย่อย
2. วางแผนการดําเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่
5. เตรียมงาน
6. ดําเนินโครงการ
7. สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้เห็นความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสานสัมพันธ์
การทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2. ได้เครือข่ายแกนนํานักศึกษาเพื่อการขยายผล
3. ได้เครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์

1,000,000             

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้จบการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ทัศนศิลป์และผู้ที่ประกอบอาชีพ
2. เพื่อกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสําหรับผู้จบการศึกษา
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
4. เพื่อให้ผู้จบการศึกษาวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ เป็นไปตาม
มาตรฐาน
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5. เสนอให้สถาบันเป็นหน่วยตรวจประเมินรับรองมาตรฐานวิชาชีพนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดทํามาตรฐานอาชีพ ตามขั้นตอน กระบวนการที่ 1-3 จํานวน 3 อาชีพ

2. จัดทํามาตรฐานวิชาชีพสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
3 ด้าน คือ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
เชิงคุณภาพ
    ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ผู้ที่ประกอบ
อาชีพด้านนี้ใช้มาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิแต่ละ
ด้านอาชีพ
2. จัดประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานคุณวุฒิแต่ละด้านอาชีพ
3. สรุปผลโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีมาตรฐานคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์
 ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ไว้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

2. ผู้สําเร็จการศึกษาในส่วนราชการสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 4,000,000             
กิจกรรม
1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสอน
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3. พัฒนาคณาจารย์ ข้าราชการครู
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสาย
สนับสนุน (บุคลากรอื่น)
5. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการสําหรับบุคลากรสายผู้สอน
6. สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสายสนับสนุน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มีศักยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
2. เพื่อให้ มีทักษะการทําวิทยฐานะที่สอดคล้องกับความต้องการ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่เพิ่มขึ้น และ
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.คณาจารย์ ที่สอนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ มีศักยภาพที่
สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
2.คณาจารย์ ที่สอนกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์และทัศนศิลป์ มีทักษะการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3. พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน สําหรับผู้สอนทุกระดับการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินงานเขียนแผนโครงการและนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสํารวจความต้องการเข้าร่วมของบุคลากร
2. ดําเนินงานตามแผนโครงการที่ตั้งไว้ดําเนินการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย
3. ติดตามความคุ้มค่าของโครงการ ประเมินผลกิจกรรมและสรุปปิดโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
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2. บุคลากรได้มีการตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. บุคลากรมีสมรรถนะและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ที่สถาบันฯ กําหนด
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 1,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและเป็นที่
ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ และประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นสากล
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างความร่วมมือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์  และในระดับชาติและทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ
5. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรม และโครงการสัมมนาทางด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 
จํานวน 2 วัน
2. จํานวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา 
บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลปิน จํานวนใน
ประเทศ 200 คน และ ภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ รวม 21 คน

เชิงคุณภาพ
 - ความสําเร็จในการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ 
ทางด้านทัศนศิลป์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ขั้นตอนการดําเนินงาน
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1. อนุมัติหลักการโครงการ
2. อนุมัติดําเนินงานโครงการ
3. ดําเนินงานโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ เผยแพร่สู่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน
2. ทําให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นต้นแบบแห่งองค์ความรู้ที่หลากหลายมี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
และทัศนศิลป์

3. ทําให้เกิดแนวทางในการดําเนินงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุกระดับชาติ 
และนานาชาติ
4. ทําให้เกิดขั้นตอนการดําเนินงานในการสร้างความร่วมมือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,720,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจและมีโอกาสชื่นชม
และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
6. เพื่อสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
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พ.ศ. 2561

1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ 
ประมาณ 2,000 คน ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์

2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ ได้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมประมาณ 30,000 คน ได้มโีอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และมีความรู้ความเข้าใจซาบซึ้ง
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเห็น
คุณค่าศิลปะของชาติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9
2. ประชุมวางแผนงานแนวคิดและขั้นตอนในการจัดงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ของ
แต่ละฝ่าย
4.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานดําเนินงาน
5. ดําเนินการจัดงานตามโครงการฯ
6. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และเห็นคุณค่า
ศิลปะของชาติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดมรดกของชาติ
ให้ยั่งยืนสืบไป

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
และชุมชน

580,932,200         

โครงการ 1 :  โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศอาเซียน

5,000,000             

งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 5,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
ประเทศไทย
3. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นสากล
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
และประสบการณ์ที่หลากหลายเปน็สากล
5. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
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1. จํานวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฎศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 5  ครั้ง
2. จํานวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา 
บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ ศิลปิน ในอาเซียน 
60 คน

เชิงคุณภาพ
 - ความสําเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
2. จัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิด ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นสากล
2. คณาจารย์มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิด ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายและเป็นสากล
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันการศึกษาอื่นจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
รวมถึงประเทศอื่นๆที่ร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์และความร่วมมือต่อกันเป็นอย่างดี

4. ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน
โครงการ 2 :  โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

10,000,000           

รายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 10,000,000           
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดการแสดงให้สูงขึ้น
5. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย  จํานวน 9 ชุด
2. จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทย 15,000 คน
เชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. พัฒนาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย
2. ผลงานสร้างสรรค์พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดฯ
3. การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัยในงานใต้ร่มพระบารมี 
๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
4. จัดสร้างแต่งกายโขนที่มีความปราณีตวิจิตรงดงาม
5. จัดสร้างเครื่องดนตรีไทยที่มีความปราณีตวิจิตรงดงาม
6. บันทึก DVD ชุดพัฒนาการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และการแสดงผลงานด้าน
ทัศนศิลป์
7. จ้างพิมพ์หนังสือการพัฒนาการแสดงโดยใช้เทคนิคการแสดงพร้อมองค์ความรู้ที่
พัฒนาขึ้น
8. จัดจ้างบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
9. กิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทยสู่ชาวต่างชาติ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแหล่งความรู้และการบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม
2. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ทําให้เด็กและเยาวชนของชาติ และประชาชน ตระหนักและเห็นความสําคัญในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จัก
โครงการ 3 :  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
นําความเป็นไทยสู่สากล

5,000,000             

งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนําความเป็นไทยสู่สากล 5,000,000             
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

3. เพื่อสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ 
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทยสู่ชาวต่างชาติ
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสถาบันฯ ได้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในศิลปะสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในสถานศึกษา
3. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และมีความรู้ความเข้าใจ ซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพิ่ม
มากขึ้น
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซึ้งใน
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติที่สั่งสมมาเป็น
เวลานาน

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วางแผนการดําเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่
4. เตรียมงาน
5. ดําเนินโครงการ
6. สรุป และประเมินผลการดําเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซึ้งในใน
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ประจําชาติ และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติที่สั่งสมมา  
เป็นเวลานาน ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สบืทอดมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ คณาจารย์ในสังกัดของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ศิลปะ
3. เป็นแหล่งความรู้และการบริการทางวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม
4. เป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5. ทําให้เด็กและเยาชนของชาติ  ตะหนักและเห็นความสําคัญในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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โครงการ 4 :  โครงการโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น 6,200,000             
งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น 6,200,000             
โครงการ 5 :  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 554,732,200         
1. ครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน -                        

(1) ครุภัณฑ์สํานักงานที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท รวม 99 รายการ 
(รวม 842 หน่วย)

4,607,500             

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                        
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

106,500                

(2) รถบรรทุก 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 5,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 210 แรงม้า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

1,980,000             

(3) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน

7,475,000             

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

1,288,000             

(5) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน

7,475,000             

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 4,000 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน

1,375,000             

(7) รถตู้โดยสาร (เอนกประสงค์) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,390,000             
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(8) รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน

7,475,000             

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรท์  ี่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 2 0,064,600 บาท 19,827,600           

1.4 ครุภัณฑ์งานบาฎ นงานครัว
(1) ครุภัณฑ์งานบาฎ นงานครัวที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 7 53,100 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 173 หน่วย)

753,100                

1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 83 รายการ (รวม 247 หน่วย)

5,482,700             

1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

39,500                  

1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 54 รายการ (รวม 331 หน่วย)

4,268,100             

1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์ -                        
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

96,200                  

1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 59 รายการ (รวม 388 หน่วย)

4,344,100             

1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)

163,300                
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1.11 ครุภัณฑ์กีฬา
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)

493,100                

1.12 ครุภัณฑ์ดนตรี -                        
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 338 รายการ (รวม 1,133 หน่วย)

44,861,600           

(2) วงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 วง

1,515,000             

1.13 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -                        
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรท์  ี่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)

437,500                

1.14 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาตอ่ หนว่ ยต่ํากว่า 1 ล้านบาท 
รวม 294 รายการ (รวม 3,555 หน่วย)

34,751,600           

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                        

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,800,000             

2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

24,400,000           

(2) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
(3) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง

45,797,000           
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(4) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ตําบลวัดใหม  ่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง

20,379,000           

(5) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ์ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 1 แหง่

67,000,000           

(6) ค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

(7) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง
(8) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
(9) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนอเนกประสงค์
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 แหง่

2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ -                        
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

23,466,500           

2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)

63,174,000           

2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
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(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

4,366,000             

2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท 
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,000,000             

2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ
 (รวม 1 หน่วย)

1,190,000             

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 91,695,700           
โครงการ : โครงการสนับสุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

91,695,700           

งบเงินอุดหนุน
1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 53,596,000           
 - ค่าหนังสือเรียน 15,366,000           
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,393,100             
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 7,506,000             
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9,834,600             

วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
 - จํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
จํานวน 10,600 คน
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เชิงคุณภาพ
 - ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน
 ร้อยละ 100
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.จัดทําแผนงาน /โครงการ
2.ขออนุมัติหลักการการดําเนินโครงการ
3.ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4..ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
5.จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
6.ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดกิจกรรม
7.คณะอนุกรรมการแต่ละคณะดําเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบ
8. ติดตามประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยชา่งศิลป์ ได้รับการสนับสนุนรายการค่า
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องแบบ นักเรียนครบทุกคน
3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่า
จัดการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆได้เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

5. การมีส่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
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แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง

14,432,200           

โครงการ 1 : โครงการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะด้านศิปวัฒนธรรม ทางนาฎศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์

14,432,200           

งบรายจ่ายอื่น
 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ( 1 ระบบ)

6,750,000             

 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

2,040,000             

 3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย
STEAM Education

5,642,200             

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร และวัฒนธรรมของ
เยาวชนในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อบริการด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการทํางานร่วมกันเป็นทีม
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
4. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เรียนรู้การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้เปิดโลกทัศน์สู่สากล
5. เพื่อให้ระบบสื่อสาระองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศสามารถให้บริการเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
7. เพื่อบูรณาการให้มีการพัฒนาสื่อการเรียนสอนกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา
8. เพื่อให้มีสื่อสาระองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เป้าหมาย
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1. มีสื่อการเรียนสอนทุกระดับการศึกษา สามารถใช้บริการผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน สร้างการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
2. ดําเนินงานโครงการ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับการพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศาสนา
 ศิลปะ วัฒนธรรมและด้านการศึกษา
7. พัฒนาสื่อสาระองค์ความรู้ ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการเรียนการสอนทุก
ระดับการศึกษา
8. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสาระองค์ความรู้ ให้รองรับ
การจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารและ
ศิลปวัฒนธรรม
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการค่าย
ภาษาด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการทํางานร่วมกันเป็นทีม
3. นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เรียนรู้การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน อันจะเป็นการได้เปิดโลก
ทัศน์สู่สากล
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4. มีระบบทะเบียนข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้เพื่อบูรณาการ สื่อการเรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานด้านการศึกษาอื่นๆ ได้
5. มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพและ
ข้อมูลมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2,842,700             
โครงการ : โครงการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 2,842,700             
งบรายจ่ายอื่น
 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2,842,700             
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องการดําเนินการวิจัย
2. เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาทั่วไปแก่บุคลากรของ

ั3. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
   - ผลงานการวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
   - ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์
เชิงคุณภาพ
   - งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
   - บุคลากรของสถาบันได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ส่งข้อเสนอการวิจัยและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการ
 ในระบบ NRMS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่างวันที่  1 สค. – 15 ตค. 

)2. การให้ทุนวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
    2.1 เบิกจ่ายงวดที่ 1
    2.2 เบิกจ่ายงวดที่ 2
    2.3 เบิกจ่ายงวดที่ 3
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รายการ

หมายเหตุ

รวมงบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2562

 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดําเนินการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ผลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในเชิงบวก
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6,028,100             
โครงการ : โครงการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม 6,028,100             
1) ค่าใช้จ่ายการสร้างจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6,028,100             
กิจกรรมที่ 1 ปลุกจิตสํานึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การสร้างความตระหนักรู้
และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ในฐานะคนรุ่นใหม่ เป็นแกนนําและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการป้องกันการทุจริต
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ วาง
แนวทางการป้องกันและปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 1,500 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
2. กลุ่มศิลปิน นักดนตรี นักแสดง และปราชญ์ชาวบ้าน
3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. จัดทําและเสนอร่างโครงการฯ
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมดําเนินโครงการ
3. จัดทําเอกสารสัมมนา

73



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

รายการ
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4. ดําเนินการเชิญและสํารวจผู้เข้าร่วมสัมมนา
5. จัดเตรียมสถานที่ในการสัมมนา
6. ดําเนินการจัดสัมมนา
กิจกรรมที่ 1 ปลุกจิตสํานึกร่วมต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม
1) การจัดการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค  จํานวน 4 แห่ง
2) การจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมที่ 2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต
 - ดําเนินงานการสร้างแกนนํานักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจปลูกฝังจิตสํานึกเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา

2) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์
และแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อองค์กร
3) การจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมแนวทางการป้องกันทุจริต

7. สรุปผลการสัมมนา/รายงานผลการสัมมนา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สังคมมีความตระหนักรู้ไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติ ผ่านการรับชมสื่อทางศิลปวัฒนธรรม
ที่สะท้อนถึงบริบทและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2. นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานทางศิลปวัฒนธรรมที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคมให้
มีความตระหนักรู้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการ

ิรวมทั้งสิ้น 1,359,316,800  

74



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

สรุปรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ประเภทรายการ หน่วยนับ จํานวน งบประมาณท้ังสิ้น ผูกพันปีต่อไป

รวมท้ังสิ้น 8,359  554.7322         -
แผนงานยุทธศาสตร์
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

8,359    554.7322         

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,313    150.2054         
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ลบ. 8,305    120.2324        

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ 842                    4.6075
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 2            0.1065
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 1,519     19.8276
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ 173       0.7531
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ 247       5.4827
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร รายการ 5            0.0395
1.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ 331       4.2681
1.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ 6            0.0962
1.1.1.9 ครุภัณฑ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการ 388       4.3441
1.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน รายการ 14          0.1633
1.1.1.11 ครุภัณฑ์กีฬา รายการ 50          0.4931
1.1.1.12 ครุภัณฑ์ดนตรี รายการ 1,153     44.8616
1.1.1.13 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ 20          0.4375
1.1.1.14 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ รายการ 3,555     34.7516

1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 1 ลบ. ขึ้นไป 8           29.9730
1.1.2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ 7            28.4580
1.1.2.2 ครุภัณฑ์ดนตรี รายการ 1            1.5150

1.2 ค่าก่อสร้าง 46         404.5268
1.2.1 ค่าก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ลบ 38         129.5965

1.2.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายการ 9            23.4665
1.2.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการ 17          63.1740
1.2.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอ รายการ 5            4.3660
1.2.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค รายการ 2            1.0000
1.2.1.5 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ รายการ 5            37.5900

1.2.2 ค่าก่อสร้างท่ีมีวงเงินต่อหน่วย 10 ลบ. ขึ้นไป 3           274.9303
1.2.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการ 3            147.7844

(1) ค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและ
    งานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา

แห่ง 1            67.0000

(2) ค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและ
    งานระบบอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์

แห่ง 1            60.7844

(3) ค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
    อเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

แห่ง 1            20.0000

สรุปรายการงบลงทุน เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ประเภทรายการ หน่วยนับ จํานวน งบประมาณท้ังสิ้น ผูกพันปีต่อไป
ผูกพันตามสัญญา 4           106.1459

(1) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย      
  ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แห่ง 1            14.0994

(2) ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ 7 ช้ัน วิทยาลัย
    นาฏศิลปอ่างทอง ตําบลบางแก้ว อําเภอเมืองอ่างทอง
    จังหวัดอ่างทอง

แห่ง 1            45.7970

(3) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี        
   ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

แห่ง 1            20.3790

(4) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
    ตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แห่ง 1            25.8705

ผูกพันรายการใหม่ 1           21.0000 84.0000
(1) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ช้ัน วิทยาลัยนาฏศิลป
    นครศรีธรรมราช ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง
    นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลัง 1            21.0000 84.0000

แผนงานบูรณาการ
1. แผนงานบูรณาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 6.7500
1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระบบ 1            6.7500

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
ประเภทรายการ หน่วยนับ จํานวน งบประมาณท้ังสิ้น ผูกพันปีต่อไป

รวมท้ังสิ้น 11       0.8857             -
 ค่าครุภัณฑ์ 11         0.8857             

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ 8                         0.4592
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 3            0.4265

สรุปรายการงบลงทุน เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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 คณะผู้จัดทําและคณะทาํงาน 
แผนปฏบิตักิารสถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ทีป่รกึษา 

๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
(อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิพันธ์  พานิช 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์  ปลื้มปรีชา 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๔. นายจิรพจน์  จงึบรรเจิดศักด์ิ 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๕. นายจุลชาติ  อรัณยะนาค 
(รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

 
คณะทาํงาน 

 

๑. นายอํานวย  นวลอนงค์ ประธานคณะทํางาน 
  (รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

๒. นายวัชรินทร์  อ่าวสินธ์ุศิริ คณะทํางาน 
(ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน) 

๓. นายวิชิต  เพ็ชรดี คณะทํางาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ) 

๔. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  วิเศษสิงห์ คณะทํางาน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ)  

๕. นางละออ  แก้วสุวรรณ คณะทํางานและเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ)  

๖. นางสาวศรรัตน์  อ่อนเรียบร้อย คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)  

๗. นางสาวนภาพร  พงษ์เพ็ญสวัสด์ิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  

๘. นายณัฐภูมิ  การมิตรี ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
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