
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 – 2564 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

กองนโยบายและแผน ได้ดําเนินการรวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 พบว่าความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  คิดเป็นร้อยละ 100  (ระดับ ดีมาก) โดยมีผลการประเมินในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางแสดงความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวนตัวชี้วัด สรุปผลการดําเนินงานใน
ภาพรวม 
(ร้อยละ) 

ระดับ 1 
ปรับปรุงเร่งด่วน 

ระดับ 2 
ปรับปรุง 

ระดับ 3 
พอใช้ 

ระดับ 4 
ดี 

ระดับ 5 
ดีมาก 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

- - - - 6 6 100 
(ดีมาก) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร 

- - - - 5 5 100 
(ดีมาก) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
บริการที่มีคุณภาพ 

- - - - 2 2 100 
(ดีมาก) 

รวม - - - - 13 13 100  (ดีมาก) 

เกณฑ์การประเมินร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่  1 เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
ขั้นตอนที่  2 นําผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ 
ขั้นตอนที่  3 นําผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสําเร็จตามจํานวนตัวชี้วัด 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560 – 2564 
(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ เพื่อ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

1. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของ
สถาบันฯ 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. มีแผนการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายของสถาบันฯ 
ในการขับเคลื่อน
สํานักงานอธิการบดี 
2. มีการถ่ายทอด
นโยบายการบริหาร
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

ระดับ 5 5      สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. มีการจัดทําแผนการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

3. มีการถ่ายทอดนโยบายการ
บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรอง
อธิการบดี (นายอํานวย นวลอนงค์) 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562       
ณ โรงแรมฮอสร์ชูพ้อยท์ รีสอร์ท 
พัทยา จังหวัดชลบุรี 

1. การขับเคลื่อน
ค่านิยมองค์กร ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2. พัฒนาโครงการ
บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตศึกษา
และขยายการศึกษาถึง
ปริญญาเอก 

3. จัดทํากรอบ
อัตรากําลังเพิ่มขึ้น 

4. จัดทําโครงสร้าง
สํานักงานอธิการบดี 

5. ผลักดันให้มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัย
นาฏศิลป์และวิทยาลัย       
ช่างศิลป์ ทั่วประเทศ 

100 ดีมาก รอง
อธิการบดี 

(นายอํานวย 
นวลอนงค์) / 
กองนโยบาย

และแผน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

 3. ดําเนินงาน
โครงการพัฒนา/ สร้าง
กลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
4. ดําเนินการตาม
นโยบายที่กําหนดที่จะ
ดําเนินการการ
ขับเคลื่อนในปี 2562 
ร้อยละ 80 
5. ดําเนินการตาม
นโยบายที่กําหนดที่จะ
ดําเนินการการ
ขับเคลื่อน 
ในปี 2562 ร้อยละ 
100 

     4. มีการดําเนินการตามนโยบาย
ที่จะดําเนินการการขับเคลื่อนในปี 
2562 ร้อยละ 100 

2. พัฒนาช่อง
ทางการหาเงิน
รายได้  
เพื่อการบริหาร
จัดการ 

2. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาช่อง
ทางการหาเงินรายได้ 
เพื่อการบริหารจัดการ 
 
 
 

ระดับ 3 3       สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการพัฒนาช่องทางการหาเงิน
รายได้ เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้ 
      1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการเสริมสร้างการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ

     1. การจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตปริญญา 
(ปริญญาเอก) 
     2. กิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมองค์กรและจําหน่าย
ของที่ระลึกของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

100 ดีมาก รอง
อธิการบดี 

(นายจิรพจน์ 
จึงบรรเจิด
ศักดิ์) /ผอ.
กองกลาง 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนา
ช่องทางการหาเงิน
รายได้ เพื่อการบริหาร
จัดการ 
2. มีแผนการพัฒนา
ช่องทางการหาเงิน
รายได้ เพื่อการบริหาร
จัดการ และทบทวน
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ในการ
พัฒนาช่องทาง การหา
เงินรายได้ 
3. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาช่องทางการหา
เงินรายได้ เพื่อการ
บริหารจัดการตามแผน
ที่กําหนด ร้อยละ 60 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการขับเคลื่อนการ

บุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร 
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ.2560-2564 
(สําหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562) ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  ที่ 471/2562 ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562 
      2. มีแผนการพัฒนาช่องทางการ
หาเงินรายได้ เพื่อการบริหารจัดการ 
และทบทวนกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาช่องทาง การ
หาเงินรายได้ 
      3. มีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาช่อง
ทางการหาเงินรายได้ เพื่อการบริหาร
จัดการตามแผนที่กําหนด ร้อยละ 
66.66 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

พัฒนาช่องทางการหา
เงินรายได้ เพื่อการ
บริหารจัดการตามแผน
ที่กําหนดร้อยละ 80 
5. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาช่องทางการ
หาเงินรายได้ เพื่อการ
บริหารจัดการตามแผน
ที่กําหนด ร้อยละ 
100 

3. พัฒนา
กระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานใน
สํานักงาน
อธิการบดี  
ในการให้บริการ
ให้มีความถูกต้อง 
และรวดเร็ว  

3. ร้อยละของ
กระบวนงานที่มีการ
พัฒนาโดยการสร้าง
มาตรฐานกระบวนงาน 
(ฝ่ายละ 1 
กระบวนงาน) 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

100      สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสํานักงาน
อธิการบดี ในการให้บริการให้มีความ
ถูกต้อง และรวดเร็ว ดังนี้ 
     1. ให้ความรู้ในการพัฒนา
กระบวนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถาบัน 
     2. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดี 
 
 

     1. ดําเนินการจัดทํา
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทํามาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงาน
สํานักงานอธิการบดี 

100 ดีมาก ผู้ช่วย
อธิการบดี 
(นายสมภพ 
เขียวมณี) 
/งานกพร. 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

แนวทาง/วิธีการ
ดําเนินการ 
1. จัดทําแผนพัฒนา
กระบวนงาน โดยเลือก
กระบวนงานที่จะ
ดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุง 
2. ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานให้
สามารถให้บริการได้
อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว  ลดระยะเวลา/
ลดขั้นตอน  

     3. กํากับติดตามให้ทุกฝ่ายงานใน
สํานักงานอธิการบดีดําเนินจัดทํา
แผนพัฒนากระบวนงานที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สํานักงานอธิการบดี 
     4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่ายงานในสํานักงาน
อธิการบดีทุกปี เพื่อนําผลมาปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

4. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของ 
การสื่อสารข้อมูล
และการติดตาม 
รายงานข้อมูล  

4. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารข้อมูลและการ
ติดตาม รายงานข้อมูล 

 

 

 

ระดับ 3 5       1. ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล 
การติดตาม และรายงานผล ของ
สํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ 
493/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2562 
 
 

1 การติดตามข้อมูลรายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 
2 การติดตามข้อมูลการใช้
งานสัญญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
3 การติดตามรายงานผล
การประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 
 

100 ดีมาก รอง
อธิการบดี 

(นายอํานวย 
นวลอนงค์) 

/ กอง
นโยบายและ

แผน 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพของการ
สื่อสารข้อมูล การ
ติดตาม และรายงาน
ผล 
2. มีแผนพัฒนาการ
สื่อสารข้อมูล การ
ติดตาม และรายงาน
ผล 
3. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการสื่อสาร
ข้อมูล การติดตาม 
และรายงานผลที่
กําหนดไว้ ร้อยละ 60 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการสื่อสาร
ข้อมูล การติดตาม 
และรายงานผลที่
กําหนดไว้ ร้อยละ 80 
 

     2. มีการจัดทําแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล 
การติดตามและรายงานผลของ
สํานักงานอธิการบดี 
     3. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการสื่อสารข้อมูล การ
ติดตาม และรายงานผลที่กําหนดไว้ 
ร้อยละ 100 
 

4 การติดรายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
5 การส่งข้อมูลในระบบ 
CHE QA Online 
6 การติดตามผลเบิกจ่าย
งบประมาณ 
7 การผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสถาบันฯ 
8 การผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
9 การติดตามข้อมูลการใช้
พลังงาน 
10 การติดตามข้อมูล
มาตรฐานกลางรายบุคคล
ของนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ผู้สําเร็จการศึกษา 
และภาวการณ์มีงานทํา 
11 การรวบรวมเอกสาร
สําคัญทางการศึกษา 
12 การติดตามรายงานผล
การดําเนินงานรายการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

5. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการสื่อสาร
ข้อมูล การติดตาม 
และรายงานผลที่
กําหนดไว้ ร้อยละ 
100 

5. พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ สร้าง
ขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  

5. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ  
สร้างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร  
 
เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากร 
ต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ สร้างขวญั
และกําลังใจในการ

ระดับ 3 5      สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการพัฒนาช่องทางการหาเงิน
รายได้ เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้ 
      1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการเสริมสร้างการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร 
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ.2560-2564 
(สําหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562) ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  ที่ 471/2562 ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

     1. ปรับปรุงระบบกล้อง
วงจรปิด (ศาลายาและวังหน้า) 
     2. ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ทาสีอาคารสํานักงาน
อธิการบดี (ศาลายา) 
      3. กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ประหยัดทรัพยากรและ
พลังงาน 
     4. กิจกรรมการคัดเลือก
คนดีศรีบัณฑิต 
     5. กิจกรรมรดน้ําขอพร
ผู้บริหารในเทศการวัน
สงกรานต์ 
     6. กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจําปี 

100 ดีมาก รองอธิการบดี 
(นายจิรพจน์ 
จึงบรรเจิด

ศักดิ์) 
/กองกลาง 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

ปฏิบัติงานของบุคลากร
และจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญในการ
พัฒนา 
2. มีแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ สร้างขวญั
และกําลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับลําดับความสําคัญ 
ที่ดําเนินการสํารวจ 
3. ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาสภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ สร้างขวญั
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามแผนที่กําหนด ร้อย
ละ 60 
4. ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ สร้างขวญั
และกําลังใจในการ

     2. มีการจัดทําแผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อม สวสัดิการ สรา้งขวัญ
และกําลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับลําดับความสําคัญที่
ดําเนินการสํารวจ 
     3. ดําเนินกิจกรรมพัฒนาภาพ
แวดล้อม สวสัดิการ สร้างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามแผนที่กําหนด  ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามแผนที่กําหนด ร้อย
ละ 80 
5. ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาภาพแวดล้อม 
สวัสดิการ สร้างขวญั
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามแผนที่กําหนด ร้อย
ละ 100 

6. ทบทวน/
ปรับปรุง 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
สํานักงาน
อธิการบดีให้มี
ประสิทธิภาพ  

6. ระดับความสําเร็จ
ของการ ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพ 
 
เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
เพื่อสํารวจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน
อธิการบดีที่ต้อง

ระดับ 3 5       สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการพัฒนาช่องทางการหาเงิน
รายได้ เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้ 
     เกณฑ์การดําเนินงานระดับ ๑ 
     ๑. คําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ที่ ๔๐๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทํางานตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 
 
 

(ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วย
เงินรายได้และการบริหาร
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

100 ดีมาก ฝ่ายนิติการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

ดําเนินการทบทวน/
ปรับปรุง 
2. มีแผนดําเนินการ
ทบทวน/ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานใน
นักงานอธิการบดี 
3. ดําเนินกิจกรรมการ
ทบทวน/ปรับปรุง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน ตาม
แผนที่กําหนด ร้อยละ 
60 
4. ดําเนินกิจกรรมการ
ทบทวน/ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานใน 
ตามแผนที่กําหนด ร้อย
ละ 80 
 
 
 
 

     เกณฑ์การดําเนินงานระดับ ๒ 
     ๒. หนังสือฝ่ายนิติการ ที่ วธ 
๐๘๐๑.๐๑(๖)/๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
     ๓. รายงานการประชุม
คณะทํางานตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  
     ๔. หนังสือฝ่ายนิติการ ที่ วธ 
๐๘๐๑.๐๑(๖)/๕๐๗ ลงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสํารวจ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานใน
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ใช้
บังคับอยู่  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

5. ดําเนินกิจกรรมการ
ทบทวน/ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน ตาม
แผนที่กําหนด ร้อยละ 
100 

     ๕. คณะทํางานตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ได้จัดทําแผนดําเนินการ
ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
อธิการบดี เป็น ๓ ปีงบประมาณ ดังนี้ 
     ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ 
เรื่อง 
     ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ 
เรื่อง 
     ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ 
เรื่อง  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

     ๖. หนังสือฝ่ายนิติการ ที่ วธ 
๐๘๐๑.๐๑(๖)/๕๓๗ ลงวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  
     ๗. รายงานการประชุม
คณะทํางานตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  
     ๘. หนังสือฝ่ายนิติการ ที่ วธ 
๐๘๐๑.๐๑(๖)/๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสํารวจ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานใน
สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่
บังคับใช้อยู่ผ่านระบบทางไกล 
(Video Conference)  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

     ๙. หนังสือฝ่ายนิติการ ที่ วธ 
๐๘๐๑.๐๑(๖)/๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  
     ๑๐. รายงานการประชุม
คณะทํางานตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  
เกณฑ์การดําเนินงานระดับ ๕ 
     ๑๑. รายงานการประชุม
คณะทํางานตรวจสอบข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๒  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

    การดําเนินงานทบทวน/ปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน 
๑ เรื่อง เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (ร่าง) 
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่า
ด้วยเงินรายได้และการบริหารเงิน
รายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

7. ส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมสัมมนา 
และพัฒนาตนเอง
ให้มีความ
เชี่ยวชาญใน
อาชีพ โดยการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
ฝึกอบรม   

7. ระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมสัมมนา และ
พัฒนาตนเองให้มี
ความเชี่ยวชาญใน
อาชีพ โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การฝึกอบรม 
 

ระดับ 3 3      สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ฝึกอบรม ดังนี้ 
     1. มีการจัดทําแผนงานจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมของ
สํานักงานอธิการบดี 
 

     1. ขออนุมัติ
งบประมาณ เพื่อดําเนินการ
ส่งผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับ
การพัฒนา  กับหน่วยงาน
ภายนอก 
     2. จัดบอร์ดสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการฝึกอบรมพัฒนา 
 
 

100 ดีมาก รองอธิการบดี 
(นายจิรพจน์ 
จึงบรรเจิด
ศักดิ์) /

กองกลาง 
(รับผิดชอบ

หลัก) 
รองอธิการบดี 

(CIO)  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. จัดทําแผนงาน
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการฝึกอบรม 
2. ดําเนินการตาม
แผนงานจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ฝึกอบรมที่กําหนด  
3. บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
เป็นระบบ  

- มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลข่าวสาร 
โดย มีการติดตาม 
ควบคุม ดูแล และ
การอัพเดทข้อมูล 
ให้มีข้อมูล 
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน 

     2. ดําเนินการตามแผนงานจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมที่
กําหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สํานักงานอธิการบดีมีการ
จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
สื่อสารข้อมูลการฝึกอบรมสัมมนา
จากหน่วยงานภายนอก 
     3. ดําเนินการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างเป็นระบบ  
 

     3. ขออนุมัติจัดส่งผู้ที่มี
ความประสงค์เข้ารับการ
พัฒนาไปเข้าร่วมโครงการฯ 
กับหน่วยงานภายนอกที่มี
หลักสูตรสอดคล้องกับ
สมรรถนะของบุคลากรแต่
ละตําแหน่ง 

/งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(รับผิดชอบ

ร่วม) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

- เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการ
ฝึกอบรมบน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

- ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ให้ทราบ
ผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ 
และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์   

- จัดเก็บสถิติและ
การสรุปผลการมา
ใช้บริการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ฝึกอบรม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

4. ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
สัมมนา และพัฒนา
ตนเอง ทั้งภายในและ
ภายนอกที่ใช้ข้อมูล
ข่าวสารในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80 (อย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้งต่อ
ปี) 
5. ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม
สัมมนา และพัฒนา
ตนเอง ทั้งภายในและ
ภายนอกที่ใช้ข้อมูล
ข่าวสารในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการฝึกอบรม  
ร้อยละ 100 (อย่าง
น้อยคนละ 2 ครั้งต่อ
ปี) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

8. ส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ของบุคลากรตาม
สายงาน 

8. ระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของ
บุคลากรตามสายงาน 
 
เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
เพื่อสํารวจวิเคราะห์
อัตรากําลังคน จํานวน
ตําแหน่งที่มีแผน
ก้าวหน้าในอาชีพและ
การงาน  
(Career path) หรือ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า/
เจริญเติบโตของ
บุคลากรตามสายงาน 
2. มีแผนพัฒนา
ส่งเสริมตําแหน่งที่มี
ความก้าวหน้าใน
อาชีพและการงาน 
(Career path) หรือ

ระดับ 3 3      สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร ตามสายงาน โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังนี้ 
     1. ดําเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน 
มาจากนโยบายของผู้บริหาร จาก
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และจากความต้องการ
ของบุคลากร 
     2. จัดทําโครงการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับสายงาน 
     3. ดําเนินการโครงการและ
ติดตามประเมินผล 
 
 

     1. โครงการพัฒนา
ผู้บริหารสายสนับสนุน
ระดับสูงประมาณ พ.ศ. 
2563 
      2.  โครงการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ
รายบุคคล (การส่งบุคลากร
เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก) 
     3. โครงการอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     4. โครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ผู้ทําคุณประโยชน์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
      5. ซักซ้อมความเช้าใจ
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล (การเลื่อนเงินเดือน 
การประเมินผล การพัฒนา
ระบบ สมรรถนะบุคลากร) 
 

100 ดีมาก รองอธิการบดี 
(นายจิรพจน์ 
จึงบรรเจิด

ศักดิ์) 
/กองกลาง 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เส้นทาง
ความก้าวหน้า/
เจริญเติบโตของ
บุคลากรตามสายงาน 
3. ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมตําแหน่งที่มี
ความก้าวหน้าใน
อาชีพและการงาน 
(Career path) หรือ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า/
เจริญเติบโตของ
บุคลากรตามสายงาน 
ร้อยละ 60 
4. ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมตําแหน่งที่มี
ความก้าวหน้าใน
อาชีพและการงาน 
(Career path) หรือ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า/

     6. โครงการพัฒนา
ทักษะผู้รับผิดชอบการ
บริหารทรัพย์สิน และ
การเงินการคลัง สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เจริญเติบโตของ
บุคลากรตามสายงาน 
ร้อยละ 80 
5.  ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมตําแหน่งที่มี
ความก้าวหน้าใน
อาชีพและการงาน 
(Career path) หรือ
เส้นทาง
ความก้าวหน้า/
เจริญเติบโตของ
บุคลากรตามสายงาน 
ร้อยละ 100 

9. ส่งเสริม 
สนับสนนุการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี   
 
 

9. ระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริม 
สนับสนนุการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี   
 
 

ระดับ 3 3 1. สถาบันดําเนินการแต่งตั้ง
คณะทํางาน เพื่อกําหนดความรู้ที่
จําเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงานอธิการบดี 
2. จัดทําแผนส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในสํานักงานอธิการบดี 
เสนอต่อที่ประชุมคณะทํางานฯ โดยมี

1. แต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อ
กําหนดความรู้ที่จําเป็น ต่อ
การปฏิบัติงาน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
2. รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม๒๕๖๒ 

100 ดีมาก ผู้ช่วย
อธิการบดี 

(ผศ.ภูริ วงศ์
วิเชียร) 

/ กองบริการ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
เพื่อกําหนดความรู้ที่
จําเป็น ต่อการ
ปฏิบัติงาน ในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
2. มีแผนส่งเสริม 
สนับสนนุให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
3. ดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนนุให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 60 

การประชุม  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2562 
3. ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายใน
สํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2562 โดยมีหน่วยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดีเสนอ
ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
2562  จากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
ทะเบียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่าย
วิจัยและนวัตกรรม งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ 
โครงการบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น
จํานวน 16 เรื่อง 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2562 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2562 
3. จัดทําแผนส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในสํานักงาน
อธิการบดี 
4. สรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในสํานักงาน
อธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ
หลัก จํานวน 16 เรื่อง โดย
กําหนดเกณฑ์ผ่านที่ระดับ ดี 
เท่ากับ 5 – 7 คะแนน ผล
การพิจารณามีเรื่องผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 16 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

4. ดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนนุให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 80 
5. ดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนส่งเสริม 
สนับสนนุให้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร 
ภายในสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 
100 

10. พัฒนา
บุคลากรให้มี
ระเบียบวินัย และ
ทัศนคติให้
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน   

10.ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากรให้มีระเบียบ
วินัย และทัศนคติให้
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน   
 
 

ระดับ 3 3      สํานักงานอธิการบดีมีการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้มี
ระเบียบวินัย และทัศนคติให้
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1. วิเคราะห์จากระเบียบ 
ข้อบังคับที่มีอยู่ในการปฏิบัติงาน  
 

     - โครงการพัฒนา
องค์กรและบุคลากรสาย
สนับสนุน (OD) 

100 ดีมาก รองอธิการบดี 
(นายจิรพจน์ 
จึงบรรเจิด

ศักดิ์) 
/กองกลาง 

 

23



กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
เพื่อสํารวจประเด็นที่
ต้องการพัฒนาให้มี
ระเบียบวินัย และมี
ทัศนคติให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน   
2. มีแผนพัฒนา
ประเด็นเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนาให้มี
ระเบียบวินัย และมี
ทัศนคติให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 
3. ดําเนินการจัด
ประชุม/โครงการ
แผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีระเบียบวินัย และ
ทัศนคติให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน   
 
 
 

     2. จัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดี 
     3. ดําเนินการโครงการและ
ติดตามประเมินผล 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

4. ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีระเบียบวินัย และ
ทัศนคติให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 80 
5.ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีระเบียบวินัย และ
ทัศนคติให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 100 

11. พัฒนา
บุคลากรให้มีจิต
บริการในการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
สํานักงาน
อธิการบดี   

11. ระดับ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
จิตบริการในการ
ปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมรณรงค์ให้
บุคลากรให้มีจิต
บริการในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ระดับ 3 3  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้
แต่งตั้งคณะทํางานการพัฒนา
บุคลากรให้มีจิตบริการในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี โดยมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้มีจิต
บริการในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักงานอธิการบดีวางแผน 
กําหนดรูปแบบ และแนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงาน  โดยได้มีการประชุม

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ด้านจิตบริการในการ
ปฏิบัติงาน สํานักงาน
อธิการบดี 

100 ดีมาก รอง
อธิการบดี 

(นายจุลชาติ 
อรัณยะนาค) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
การพัฒนาบุคลากรให้
มีจิตบริการในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน
อธิการบดี   
2. มีแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีจิต
บริการในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน
อธิการบดี   
3. ดําเนินการจัด
ประชุม/โครงการ
แผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตบริการในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน
อธิการบดี   
 
 

คณะทํางานฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 
2562 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
บุคลากรด้านจิตบริการ พ.ศ. 2562 
- 2564 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของแผนพัฒนา
บุคลากรด้านจิตบริการ  
พ.ศ. 2562 – 2564 และมอบให้
ฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามที่
คณะทํางานได้ให้ข้อเสนอแนะ  
 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กองบริการ
การศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านจิตบริการ 
ในการปฏิบัติงาน สํานักงาน
อธิการบดี ณ คณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการบริการด้วยจิตบริการ 
(Service mind) ให้กับบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี 
 จากผลการประเมินการดําเนิน
โครงการ พบว่า บุคลากรสํานักงาน
อธิการบดีที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
78.79 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
บริการด้วยจิตบริการ (Service Mind) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

4. ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตบริการในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 80 
5. ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีจิตบริการในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 
100 
 
 

เพิ่มมากขึ้น และมีผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณา 
การดําเนินงานในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด คือ ด้านวิทยากร มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านการนําความรู้ที่
ได้รับไปใช้ ด้านการบริหารโครงการ 
และด้านผลที่ได้ 
จากการเข้าร่วมโครงการ ตามลําดับ 
โดยมีจุดเด่นของโครงการ คือ ได้รับ
เทคนิค/ วิธีการ เรื่องจิตบริการ และ
ได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานอธิการบดี
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะให้
เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเป็น 
2 วัน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

12. สนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนา 
และการนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ   

12. ระดับความสําเร็จ
ของการสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนา  
และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ   
 
เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน 
เพื่อสนับสนุนความ
ต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

ระดับ 3 3 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา และ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  ตามคําสั่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๕๐๔ /
๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒    ประชุมคณะกรรมการ วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารหอสมุด
สารสนเทศ 
2. มีแผนสนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนา และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร้อยละ 60 
 

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
2. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพิ่มเติม/ทดแทน เพื่อ
สนับสนุนการทํางานของ
บุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

100 ดีมาก รองอธิการบดี 
(CIO) 
/ งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

2. มีแผนสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนา และ
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร้อยละ 
60 
4. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร้อยละ 
80 
5. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ร้อยละ 
100 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

13. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับภารกิจของ
สํานักงาน
อธิการบดี   

13. ระดับความสําเร็จ
ของการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี   
เกณฑ์วัดระดับ
ความสําเร็จ 
1. แต่งตั้งคณะทํางาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับภารกิจของ
สํานักงานอธิการบดี   
2. มีแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี   
3. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 60 
 
 
 

ระดับ 3 3 1. แต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี  ตามคําสั่งสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ที่ ๕๐๔ /๒๕๖๒  ลง
วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุม
คณะกรรมการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ 
กันยายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม
ชั้น ๔ อาคารหอสมุดสารสนเทศ 
2. มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี 
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงานอธิการบดี  ร้อย
ละ 60 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการพัสดุครุภัณฑ์ 
2. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
ประชุม/อบรมสัมมนา 
4. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงเว็บไซต์นําเสนอ
ข้อมูลสื่อสาระองค์ความรู้ฯ 
รวมทั้งกิจกรรมการ
บํารุงรักษาข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง 
5. โครงการพัฒนา
บุคคลากรเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 
 

100 ดีมาก รองอธิการบดี 
(CIO) 
/ งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การเทียบ
เกณฑ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย
วัด 

แผน ผล 

4. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 80 
5. ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับ
ภารกิจของสํานักงาน
อธิการบดี ร้อยละ 100 

6. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานระบบ
ด้านสารสนเทศของ
สํานักงานอธิการบดี 
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