
 

 

 

สภาสถาบันบัณฑิตพฒันศิลปพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ  

พ.ศ.2553-2556  (ฉบับปรับปรุง)  เมือ่วันที่  31 พฤษภาคม 2553 และมีมติเห็นชอบ 

 

ฝายนโยบายและยุทธศาสตรของสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป  

ขอใหหนวยงานในสังกัดนําแผนยุทธศาสตรฯ ที่สภาฯมีมติเห็นชอบแลวไปดําเนินตามขั้นตอนเอกสารหมายเลข 6   

เพื่อหนวยงานไดเตรียมดําเนินการใหทันตอการจะใชงบประมาณประจําป พ.ศ.2554 ในลาํดับตอไป 



เอกสารหมายเลข 1 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.2553 – 2556 (ฉบับปรบัปรงุ) 
 

วิสัยทัศน (vision) 
“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนศูนยกลางองคความรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และ

ทัศนศิลป ท่ีมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” 
 

พันธกิจ (mission) 
1. จัดการศึกษาดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลป ระดับพื้นฐานวิชาชพี ถึง

วิชาชีพช้ันสูง ที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาต ิ
2. สรางงานวิจยั งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่เปนองคความรูดานศิลปวฒันธรรม อยางมีคุณคา

แกสังคม 
3. เปนศูนยกลางบริการวิชาการดานศิลปวฒันธรรม 
4. อนุรักษ พฒันา สืบสาน และเผยแพรศลิปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 
 

ปณิธาน   
 มุงมั่นศึกษาสงเสริมอนุรักษสืบสานสรางสรรคเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
  

วัตถุประสงค(Objective) 
 สถาบันฯ มีอํานาจหนาที่ใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการ ตั้งแตระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพ
ช้ันสูง ดานนาฏศิลป       ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลป ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ ทําการสอนการแสดง การวิจัย และใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ   
สืบสาน สรางสรรค สงเสริม ทะนุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทองถ่ิน สรุปเปนกิจกรรมหลักไดดังนี้ 
 1.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะมีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพช้ันสูง 
(ระดับปริญญาเอก) 
 2.สรางงานวิจัยและงานสรางสรรคบริการวิชาการแกสังคม 
 3.สงเสริม  สืบสาน  สรางสรรค ทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
 

 



 

เปาหมายสูความสําเร็จ 
 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป เปนศูนยกลางองคความรูดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และ
ทัศนศิลป ที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
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 คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปนลักษณะเฉพาะของแต
ละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

คานิยมหลัก   คือ    เราประสบความสําเร็จรวมกัน  
W = Wisdom     มีจิตวิญญาณแหงภูมิปญญา คือ มีจิตวิญญาณการ 

จัดการความรู ที่เชื่อมโยงกันทุกดาน ทุกมิติเขา
ดวยกัน  การคิดคนลงมือปฏิบัติจริ ง  ทําจริ ง 
ปรับปรุงแกไขจนเกิดเปนองคความรู 

E =   Efficiency in Education of Arts  มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาทาง  
ดานศิลปะคือมีความพรอมในทุกดานใน 
การบริหารจัดการศึกษาทางดานศิลปะและมีใจ
เปนกลางในการบริหารจัดการ 

A = Academic Excellence   ความเปนเลิศทางวิชาการ คือ สรางสรรคและ 
เผยแพรงานทาง วิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม 
แกสังคมใหเปนที่ประจักษ 

R = Read for Development    การอานเพื่อพัฒนา คือ การอานเปนการเพิ่ม 
ความรูที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสูองคความรูที่จะ
ไปพัฒนาองคกรในดานตางๆ 

E = Equality by Teamwork    ความเสมอภาคในการทํางานโดยเนนการทํางาน 
เปนทีม คือ การที่องคกรจะพัฒนาใหกาวหนาไป
ไดนั้นตองไดรับความรวมมือจากทุกคน และทุก
คนที่รับผิดชอบในงานนั้นๆมีความสําคัญเสมอกัน
และทําใหงานขององคกรดํ า เนินการบรรลุ
เปาหมาย  

W = Willful by Integrity and Moral  มีความมุงมั่นตั้งใจทํางานโดยยึดความชอบธรรม 
อยางเต็มศักยภาพ คือ ใชหลักคุณธรรมจริยธรรม
โดยอุทิศเวลาและความถูกตองในการปฏิบัติงาน 

I = Improve  Ourselves   การพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ คือ การ 
เสริมสรางความรูใหกับตนเองดวยวิธีการตางๆ 
แบบตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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N = Network and Communication   การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน คือ มี 
การติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยาง
สม่ําเสมอ  

S = Successful by Good Governance ความสําเร็จรวมกันโดยใชหลักธรรมาภิบาล คือ  
ใชหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพและความกาวหนารวมกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ กลยุทธ/มาตรการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 

ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป 

คีตศิลป และชางศิลป ใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน เปนที่

ยอมรับระดับชาติ

1.ผูสําเร็จการศึกษาเปนผู

มีความรูความสามารถ

ตามเกณฑมาตรฐานเปน

ที่ยอมรับระดับชาติ

1.รอยละของผูสําเร็จการศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม

มาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับชาติ

100 100 100 100

ร.วิชาการ

1.จัดทําการวิเคราะห ประเมิน และ

พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ TQF, 

TGVQ ใหสอดคลองตามความ

ตองการและเปลี่ยนแปลงของสังคม

และทองถิ่น

 1.รอยละหลักสูตรทุกระดับที่ไดรับการ

พัฒนา

80 85 100 100

รองฯวิชาการ

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผูดูแล

นโยบายการจัดการศึกษาเปน

ผูจัดทํานโยบายดานการศึกษา

2.รอยละของผูรับบริการที่มีความ

พึงพอใจ

80 85 87 88
 ร.กิจการ

นักศึกษา

2.การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน

นักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค

2.จํานวนกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค

2 2 2 2

 รองฯกิจการนักศึกษา

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผูดู

นโยบายดานพัฒนานักเรียน-

นักศึกษาเปนผูจัดทํานโยบาย

3. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา

ตรงสาขาภายในระยะเวลา 1 ป

80 80 80 80 ร.วิชาการ 3.พัฒนาการวัดและประเมินผล 3.รอยละความพึงพอใจของการใช

ทรัพยากรที่เหมาะสม

80 85 86 87
รองฯวิชาการ

สถาบันฯรับผิดชอบจัดทําแบบวัด

และประเมินกลาง

4.พัฒนาระบบการรับสมัคร การ

คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในทุก

สาขาทุกระดับใหมีมาตรฐาน

 4.รอยละของผูเขาเรียนที่มีคะแนน

สอบคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด

70 75 80 85

รองฯวิชาการ

สถาบันฯรับผิดชอบโดยผูดูแล

นโยบายจัดทําระบบดังกลาว

5.รอยละของผูเขาเรียนในแตละสาขา

ไดจํานวนตามเปาหมายที่กําหนด

80 85 90 90

รองฯวิชาการ

เปอรเซ็นตของสาขา

5.พัฒนาการเรียนการสอนโดยยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ

6.รอยละของผูเรียนมีความรูและทักษะ

ตามหลักสูตรที่กําหนด

75 80 85 100

รองฯวิชาการ

7.รอยละของครู อาจารย ที่มี

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ

70 85 90 100

รองฯวิชาการ

6.พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษา

8.รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ

การประเมินภายใน

100 100 100 100
ผูชวยอธิการบดี

7.พัฒนาดานภาษาตางประเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9.จํานวนโครงการที่พัฒนา

ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีแก

นักเรียน นักศึกษา

2 2 2 2

รองวิชาการ

สถาบันฯเปนผูรับผิดชอบโดย

จัดทํานโยบายจากสวนกลาง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.2553-2556  (ฉบับปรับปรุง)

เปาหมาย เปาหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ กลยุทธ/มาตรการ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ.2553-2556  (ฉบับปรับปรุง)

เปาหมาย เปาหมาย

2. สงเสริม สนับสนุน การสราง

งานวิจัยงานสรางสรรค 

นวัตกรรม องคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม เปนที่ยอมรับ

ทั้งในและตางประเทศ

2.งานวิจัย  งานสรางสรรค

  นวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรม มีคุณคา

เปนที่ยอมรับทั้งในและ

ตางประเทศ

1.จํานวนงานวิจัย  งานสรางสรรค 

นวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

35 40 45 50

ผช.อ.ศุภชัย

1.ใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับการทํา

วิจัยงานสรางสรรค นวัตกรรม

1.รอยละของบุคลากรที่ไดรับความรู

เกี่ยวกับการทําวิจัย  งานสรางสรรค

และนวัตกรรมดานศิลปกรรม

80 90 95 100

ผูชวยอธิการบดี

ผูรับผิดชอบจัดทํานโยบาย    ผู

กํากับดูแลงานวิจัย        (กําหนด

 / เปนแผนแจงหนวยงาน)

2.สนับสนุนสงเสริมใหเกิดนักวิจัยรุน

ใหม

2.จํานวนงานวิจัย  งานสรางสรรค

นวัตกรรม  จากนักวิจัยรุนใหม

20 30 35 40
ผูชวยอธิการบดี

หนวยงานในสังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 19 แหง

2.จํานวนงานวิจัยงานสรางสรรค 

นวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพรหรือไดรับการจดทะเบียน 

ทรัพยสินทางปญญา

35 40 45 50

ผช.อ.ศุภชัย

3.จัดหาทุนสนับสนุนในการ

ดําเนินการทําวิจัย  งานสรางสรรค 

นวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก

3.รอยละของบุคลากรที่ไดรับทุนวิจัย

งานสรางสรรค นวัตกรรมตอบุคลากร

ทั้งหมด

35 40 45 50

ผูชวยอธิการบดี

1 เรื่อง / หลายคน                  

แหงละ 1 เรื่อง

3.จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค 

นวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่

ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ

30 35 40 45

อธิการบดี

4.จํานวนเงินสนับสนุนในการทําวิจัย

งานสรางสรรค และนวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรม

5 10 15 20 รองฯวิจัยฯ(รองฯแผน

และพัฒนา)

เงินงบประมาณและนอก

งบประมาณ

5.จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค 

นวัตกรรม ดานศิลปวัฒนธรรม

35 40 45 50

ผูชวยอธิการบดี

ผูรับผิดกําหนดนโยบายและ

มาตรการของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป

4.การจัดทําแผนการเผยแพรงานวิจัย

สรางสรรค และนวัตกรรมและ

ดําเนินการตามแผน

6.จํานวนผลงานวจิัยงานสรางสรรค

นวัตกรรม  ดานศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ

การเผยแพร

25 26 30 35

ผูชวยอธิการบดี

4.จํานวนองคความรูที่ไดรับการ

จัดการอยางเปนระบบ

15 20 25 30

อธิการบดี

5. จัดทําแผนการจัดการองคความรู

และดําเนินการตามแผนและติดตาม

ประเมินผล

 7.จํานวนองคความรูที่ไดรับการจัดการ

ในแตละป

20 25 30 35

ผูชวยอธิการบดี

หนวยงานในสังกัดสงมาแหงละ 1

 - 2  เรื่อง / ป

6.ดําเนินการจดสิทธิบัตรและรัพยสิน

ทางปญญา เพื่อนําไปเปนประโยชน

แกสังคม

8.จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

 ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

6 10 15 20

ผูชวยอธิการบดี

ศิลปนิพนธของนักศึกษา /

หนวยงานในสังกัดสงมาแหงละ 1

 เรื่อง

7.สรางมูลคาเพิ่มจากงานวิจัย งาน

สรางสรรคและนวัตกรรม

9.จํานวนผลงานที่ไดรับการสราง

มูลคาเพิ่ม นําไปตอยอดหรือพัฒนา

10 12 14 16
ผูชวยอธิการบดี

หนวยงานสงมาแหงละ 1 เรื่อง / ป

8.สรางสรรคเครือขายวิจัยและงาน

สรางสรรคทั้งในและตางประเทศ

10.จํานวนเครือขายงานวิจัย 2 4 6 8
อธิการบดี

สถาบันฯรับผิดชอบ
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3. สงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการบริการทางวิชาการ

ดานศิลปวัฒนธรรม

3.เปนสถาบันรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพดาน

นาฏศิลป ดุริยางคศิลป 

คีตศิลป และชางศิลป

1.จํานวนผูไดรับการรับรอง

มาตรฐาน

 –  – 300 350

รองฯวิชาการ

1.จัดทําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดาน

ศิลปวัฒนธรรม

1.จํานวนสาขาที่มีเกณฑมาตรฐานคูมือ

 และแนวทางการประเมินดานวิชาชีพ

 –  – 3 4

รองฯวิชาการและรอง

ฯศิลปวัฒนธรรม

สถาบันฯรับผิดชอบ

2.มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

2.รอยละของความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

 –  – 90 95
รองฯศิลปวัฒนธรรม/

รองฯวิชาการ

 3.จัดตั้งสํานักศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

รับรองมาตรฐานดานนาฏศิลป

3.มีสํานักศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับรอง

มาตรฐานดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป 

คีตศิลป และชางศิลป

 –  – 1 1
รองฯศิลปวัฒนธรรม/

รองฯบริหาร

4.มีบริการทางวิชาการ

ดานศิลปวัฒนธรรม ที่มี

คุณคาแกสังคม

2.รอยละของผูรับบริการที่มีความ

พึงพอใจ

80 85 90 100
รองฯศิลป -

วัฒนธรรม

4.จํานวนเครือขายทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป

4.สรางระบบเครือขายทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม

20 25 30 35
รองฯวิชาการและ  

รองฯศิลปวัฒนธรรม

หนวยงานในสังกัดสรางแหงละ 2 

เครือขาย

3 รอยละของผูรับบริการสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

60 70 80 90 5.จัดทําบริการวิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่สรางรายไดใหกับ

สถาบันฯ

5.จํานวนโครงการการใหบริการทาง

วิชาการที่เกิดรายได

20 25 30 35

รองฯศิลปวัฒนธรรม

หนวยงานในสังกัดแหงละ 2 

โครงการ

6.มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

6.ระดับของความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

1 2 3 3
รองฯศิลปวัฒนธรรม

หนวยงานในสังกัดจะตอง

ประเมินเชนกันสถาบันฯ กําหนด

รูปแบบการประเมินผูรับบริการ

แลวสงมายัง รองอธิการบดีที่

รับผิดชอบ
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4. สงเสริม สนับสนุน การ

อนุรักษ พัฒนา สืบสานและ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม

 5.เปนแหลงวิทยบริ -การ

ดานศิลปวัฒนธรรม 

สามารถใหบริการองค

ความรูสูสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ

 1.รอยละของผูรับบริการที่มีความ

พึงพอใจ

80 85 90 95 ร.ศิลป-

วัฒนธรรม

1.พัฒนาแหลงวิทยบริการดาน

ศิลปวัฒนธรรม

1.มีแหลงวิทยบริการ เพื่อจัดเก็บและ

เผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

4 5 5 5 รองฯศิลปวัฒนธรรม สบศ, วนศ, วนศ.ชม,วชศ.สพ, 

วนศ.อท, วนศ.คร, วนศ.รอ, วน

ศ.กส.

2.จํานวนเครือขายความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับภูมิ

ปญญาทองถิ่นสรางคุณคากับสังคม

2 2 2 2 2.จํานวนองคความรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่จัดเก็บสรางคุณคา

ใหกับสังคม

18 18 32 32 รองฯศิลปวัฒนธรรม หนวยงานในสังกัดแหงละ 1 เรื่อง

3.จํานวนองคความรูทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพรสูสังคม

10 10 20 20 รองฯศิลปวัฒนธรรม หนวยงานในสังกัดแหงละ 1

4.จํานวนวารสารดานศิลปวัฒนธรรม

ระดับชาติของสถาบันฯ

1 4 4 4 ร.ศิลปวัฒนธรรม  

ฝายประชาสัมพันธ

สถาบันฯโดยผูรับผิดชอบ

5.มีการนําองคความรูทางศิลปะและ

ภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการพันธกิจ

ตางๆ ของสถาบันฯ

2 3 3 3 รองฯศิลปวัฒนธรรม นํามาบูรณาการใชอยางนอย 2 

พันธกิจ

6.จํานวนครั้งที่ออกเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมในระดับภาค  ภูมิภาค

และระดับชาติ

200 250 300 350 รองฯศิลปวัฒนธรรม หนวยงานในสังกัดแหงละ 20 ครั้ง

                                  

ผูรับผิดชอบทํานโยบาย

2.พัฒนาระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศในการบรกิารองคความรู

ผานระบบเครือขาย

7.จํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมในฐานขอมูลและ

สารสนเทศที่ใหบริการองคความรูผาน

ระบบเครือขายระบบเครือขาย

15 15 20 30 รองฯศิลปวัฒนธรรม 

ผูชวยอธิการบดี

หนวยงานในสังกัดแหงละ 1 องค

ความรู
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5. พัฒนาการบริหารจัดการ

องคกรใหมีประสิทธิภาพ

6.มีระบบการบริหาร

จัดการองคกรที่มี

ประสิทธิภาพยึดหลักธรร

มาภิบาล

1.มีระบบบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาธิการครบถวน

100 100 100 100 รองฯวิจัยฯ

(รองฯแผนและ

พัฒนา)

1.พัฒนา "แผนพัฒนาองคกร" ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

1.มีแผนพัฒนาองคกรของสถาบันที่มี

ประสิทธิภาพ มีการติดตามผลชัดเจน

100 100 100 100 รองฯวิจัยฯ(รองฯแผน

และพัฒนา)

ทุกแหงทําแผนพัฒนาองคกร

2.รอยละความสําเร็จของ

แผนพัฒนาการบริหารงานบคุคลที่

เปนระบบ

80 85 90 95 2.จัดระบบการบริหารบุคคลที่เปน

ระบบ

2.จํานวนครั้งของการพัฒนาระบบ

บริหารบุคคลและนําสูการปฏิบัติ

2 2 2 2 รองฯบริหาร สถาบันฯ

3.พัฒนาศักยภาพครู อาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา

3.รอยละของครู อาจารยที่ไดรับการ

พัฒนา

90 95 100 100 รองฯบริหาร / ฝาย

บุคคล

4.รอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่

ไดรับการอบรมพัฒนา

90 100 100 100 ทุกรองฯตามที่

รับผิดชอบ

5.รอยละของครู  อาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษา

และหรือมี / เลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น

15 25 30 35

6.รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

ฝกอบรมการใช ICT

50 60 70 80
ผูชวยอธิการบดี

4.พัฒนาบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเผยแพร

7.จํานวนเรื่องที่จะนํามาบริหารจัด การ

องคความรูและเผยแพร

19 25 30 50

ร.บริหาร

แหงละ 1เรื่อง

3.รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติ

การ

100 100 100 100 รองฯวิจัยและ

พัฒนา

5.จัดทํามาตรฐานการบริหาร

งบประมาณ

8.รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เปนไปตามแผน

100 100 100 100

รองฯแผน /พัฒนา

จัดทํานโยบายและมาตรการ

4.รอยละการออกกฎระเบียบ 

ขอบังคับที่จําเปนมีผลบังคับใช

100 100 100 100 รองฯบริหาร 6.พัฒนากฎระเบียบใหมีผลบังคับใช 9.รอยละของกฎระเบียบใหมีผลบังคับใช 100 100 100 100

ร.บริหาร/ ฝายนิติกร

5จํานวนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีการนํามาใชบริหาร

จัดการ

1 2 3 4 ผช.อ.ศุภชัย 7.พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

10.จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศที่

นํามาบริหารจัดการในสถาบันฯ

 – 1 2 3

ผูชวยอธิการบดี

6.รอยละของแผนพัฒนาอาคาร

สถานที่

100 100 100 100 8.จัดทําแผนพัฒนาเต็มรูป 11.จํานวนแผนพัฒนาเต็มรูป 19 19 19 19
รองฯแผน /พัฒนา

สถาบันฯจะตองทํานโยบายและ

แผนการพัฒนาครู อาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา  อบรมทั้ง 

 19  หนวยงานในสังกัดสถาบันฯ
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7.แผนพัฒนาความเสี่ยง 9มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 12.รอยละของความเสี่ยงลดลง 20 30 60 80 รองฯแผน /พัฒนา   /

ทุกรองฯ

สถาบันฯจัดทํานโยบาย

หนวยงานในสังกัดดําเนินการทุก

หนวยงาน
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ;; ““สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  เปนศูนยกลางองคความรูดานเปนศูนยกลางองคความรูดานนาฏศิลปนาฏศิลป  ดุรยิางคศิลปดุรยิางคศิลป  คีตศิลปคีตศิลป  และทัศนศิลปและทัศนศิลป  ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ””

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1

พัฒนาการจัดการศึกษาดาน
นาฏศิลป ดุรยิางคศิลป คีตศิลป 
และชางศิลป ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน เปนที่ยอมรบัระดับชาติ

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2
สงเสริม สนับสนุน การสราง
งานวิจัย งานสรางสรรค 
นวัตกรรม องคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม เปนที่ยอมรบัทัง้
ในและตางประเทศ

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 3

สงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการบริการทางวิชาการ

ดานศิลปวัฒนธรรม

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 4

สงเสริม สนับสนุน การ
อนุรักษ พัฒนา สืบสานและ
เผยแพรศิลปวฒันธรรม
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ผล

ตา
ม

ปร
ะเด

็น
ยุท

ธศ
าส
ตร



คุณ
ภา
พก

าร
ให
บร

ิกา
ร

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พ

ขอ
งก
าร
ปฏ

ิบัต
ิ

รา
ชก

าร

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรใหมปีระสิทธิภาพ

1. ผูสําเร็จการศึกษาเปนผูมีความรู
ความสามารถตามเกณฑมาตรฐานเปน

ทีย่อมรบัระดับชาติ

พัฒ
นา
อง
คก

ร

2. งานวิจัย  งานสรางสรรค  นวัตกรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม มีคุณคาเปนที่
ยอมรบัทั้งในและตางประเทศ

5. เปนแหลงวิทยบรกิารดาน
ศิลปวัฒนธรรมสามารถใหบรกิารองค
ความรูสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ

4. มีบริการทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณคาแกสังคม

3. เปนสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ดานนาฏศิลป ดุรยิางคศิลป คีตศิลป 

และชางศิลป

6. มีระบบการบริหารจัดการองคกรที่มี
ประสทิธิภาพยึดหลักธรรมาภบิาล
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                    เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาวไปสู

2553 2554 2555 2556

1. การศึกษาตอ  งบเงินอุดหนุนกิจกรรมอุดมศึกษา
1.1 ในประเทศ   –ขาราชการ ภายในเวลาและนอก

 - ปริญญาโท 20 15 10 10 55 เวลาราชการ

 - ภาคปกติ และภาคพิเศษ

 - ปริญญาเอก 30 35 35 35 100  - หลักสูตรการจบ 2 ป / รุน

 - หลักสูตรการจบ 3 ป / รุน

1.2 ตางประเทศ งบรายจายอ่ืน

 - ปริญญาโท  -  -  -  -  - ในเวลาราชการ หลักสูตร 4 - 5 ป 

 - ปริญญาเอก  -  -  - 4 4 / รุน

2. ฝกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา งบอุดหนุน / งบดําเนินงาน

การศึกษาทุกระบบ

2.1 ฝกอบรมภายในประเทศผูบริหาร 5 6 6 7 24  - คร้ัง/ป ทุกคน

/ครู/อาจารย/บุคลากรในองคกร

2.2 ตางประเทศ ผูบริหาร/ครู/ 1 1 1 1 4 งบรายจายอ่ืน

อาจารย/บุคลากรในองคกร  -ขาราชการครั้งละ 5 %ของ

จํานวนบุคลากรทั้งหมด

3. การนําเสนอผลงานวิจัย/งาน งบอุดหนุน/งบดําเนินงาน

สรางสรรค /งบรายจายอ่ืน

3.1 ในประเทศ 30 35 40 45 150

3.2 ตางประเทศ 1 2 3 4 10 /งบรายจายอ่ืน

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ งบบุคลากร

  - ผูชวยศาสตราจารย 15 17 19 21 21  - คิดรวมกับตําแหนงผูที่ไดรับเดิม

  - รองศาสตราจารย  - 1 2 5 5  - คิดรวมกับตําแหนงผูที่ไดรับเดิม

  - ศาสตราจารย  -  -  - 1 1

ครู/วิทยฐานะ งบบุคลากร

  ครูชํานาญการ 100 150 180 200 200

กิจกรรม หมายเหตุรวม
จํานวนบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)

จึงไดกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ เปาหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้

วิสัยทัศนการพัฒนาสถาบันฯ ที่พึงปรารถนาในระยะยาวการพัฒนาการศึกษาในระยะ 4 ป ของแผนยุทธศาสตรพัฒนาสถาบันฯ 
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2553 2554 2555 2556
กิจกรรม หมายเหตุรวม

จํานวนบุคลากร

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ในชวงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)

  ครูชํานาญการพิเศษ 500 550 570 600 600  งบบุคลากร  - รวมวิทยฐานะเดิม

  ครูเชี่ยวชาญ 80 85 90 95 95  งบบุคลากร

  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  - 10 20 30 30  งบบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา งบบุคลากร

  ปฏิบัติการ 30 25 20 15 15

  ชํานาญการ 50 55 60 65 65

  ชํานาญการพิเศษ 10 15 20 25 25

  เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 4

  เชี่ยวชาญพิเศษ  -  -  -  -  -

ผูอํานวยการสถาศึกษา งบบุคลากร แตกรณีที่เปนระบบ

  ชํานาญการ  -  -  -  -  - สรรหาและเปนบุคคลนอกราชการ

  ชํานาญการพิเศษ 15 15 15 15 15 เฉพาะตําแหนงสรรหาเทานั้นที่

  เชี่ยวชาญ 1  -  -  -  - เบิกจากคาตอบแทนจากงบดําเนิน

  เชี่ยวชาญพิเศษ  -  -  -  -  - งานของหนวยงาน

รองผูอํานวยการสถาศึกษา เบิกจายจากงบบุคลากรงบประมาณ

  ชํานาญการ 30 30 30 30 30 ไมเกิน 3 คน ตามระบบสรรหา

  ชํานาญการพิเศษ 2 3 4 5 5 กรณีที่วิทยาลัยเทียบเทาคณะ

  เชี่ยวชาญ  -  -  -  -  -

ตําแหนงผูบริหาร(ระดับอุดมศึกษา) งบบุคลากร

อธิการบดี 1 1 1 1 1 1.นอกราชการเฉพาะตําแหนงสรร

หาใชงบดําเนินงาน/ขาราชการ

รองอธิการบดี 5 5 5 5 5 2.เบิกจายไดไมเกิน 5 คน

คณบดี 3 3 3 3 3

รองคณบดี 6 6 6 6 6 3.เบิกจายไดไมเกิน 3 คนตอคณะ

หัวหนาภาควิชา 12 12 12 12 12

ผูอํานวยการกอง 3 3 3 3 3

ผูชวยอธิการบดี  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4 4.เบิกจายไดไมเกิน 3 คนจากงบ

ประมาณแผนดิน
หมายเหตุ     - ทั้งหมดนี้กองนโยบายและแผนจะประมาณการแผนแจง เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในองคกรทั้งหมด

                      เพื่อเตรียมงบประมาณรองรับการเจริญเติบโตและพัฒนาองคกร



เอกสารหมายเลข 6

  ขั้นตอนของหนวยงานในสังกัดสถาบันฯ ควรจะตองดําเนินการดังนี้

พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)

เสนอสภาสถาบันฯพิจารณา

พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)

6.ทําขอ 1 - 5 สงมายังสถาบันฯ (โดยนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรอง)

แผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการ)

แผนปฏิบัติการของทุกหนวยงานเขาสูสภาสาบันฯ

ตอสภาสถาบันฯ (คณะกรรมการกลั่นกรอง)

หมายเหตุ : เพื่อใหหนวยงานดําเนินการบรรลุเปาหมาย ขอความกรุณาใหศึกษาจากปฏิทินการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  ใน www.bpi.ac.th 

ในสวนของ รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา (ฝายแผนและพัฒนา)

1.ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ.2553 - 2556 1.ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน

7.นําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ  

2.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)

4.สถาบันฯ ถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ 

3.นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ พ.ศ.2553 - 2556 (ฉบับปรับปรุง)

2.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงาน 

3.หนวยงานถายทอดสูผูปฏิบัติในหนวยงาน

ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

เพื่อใหสถาบันฯและหนวยงานในสังกัดสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ.2554  

จึงจะตองมีการเตรียมการกอนเสมอ 1 ปงบประมาณใหกระบวนการดําเนินงานเปนไปตามระบบซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดที่ 12.2 ของการประเมินผลปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนของดานนโยบายและยุทธศาสตรของกองนโยบายและแผนสถาบันฯ

8.จัดทํารายงานประจําปดานนโยบายและยุทธศาสตรเสนอ

8.ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานประจําป

7.ติดตามประเมินผลดานนโยบายและยุทธศาสตร

4.หนวยงานทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

5.หนวยงานทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

5.จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (นําเขาสภา)

6.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554 (นําเขาสภา)
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