
รายละเอียด แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล

รวม 173,334,600.00   36,116,164.67    อธิการบดี

 ร้อยละของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของสถาบันและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 80 n/a ร้อยละ

 -  นักศึกษา inbound ระยะเวลาต้ังแต่ 12 สัปดาห์ข้ึนไป 1 n/a คน

 -  นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 2 n/a คน

 -  นักศึกษา outbound ระยะเวลาต้ังแต่ 12 สัปดาห์ข้ึนไป 1 4 คน

 -  นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์ 2 6 คน

 -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 25 n/a ร้อยละ

 -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 50 n/a ร้อยละ

 -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 75 n/a ร้อยละ

 -  นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 100 n/a ร้อยละ

 ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต (ร้อยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) 80 n/a ร้อยละ

 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80 n/a ร้อยละ

 จ านวนโครงการท่ีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนาสถาบัน 1 n/a โครงการ

33 n/a คน

85 n/a ร้อยละ

 จ านวนผู้ประกอบการ/นายจ้างท่ีมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษาได้งานท า 27 n/a คน

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 33 31 คน

 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ 40 28 คน

 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 121 119 คน

 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80 n/a ร้อยละ

 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร 85 79.85 ร้อยละ

 ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 85 79.85 ร้อยละ

1. แผนงานจัดการศึกษา 4,541,000.00      489,209.00         รองอธิการบดี

1.1 งานบริการการศึกษา 2,670,000.00      489,209.00         รองอธิการบดี

1.1.1 การจัดการเรียนการสอน 2,370,000.00      83,550.00          คณบดีส านักวิชา

ภารกิจพ้ืนฐาน 1,370,000.00        83,550.00            

การรับนักศึกษา (แนะแนว ประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือก) 510,000.00           83,550.00            

จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 75 35 คน

จ านวนนักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 3 1 คน

 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 37 26 คน

 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 13 6 คน

 จ านวนนักศึกษาต่างประเทศท่ีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 1 - คน

 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 8 6 คน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวช้ีวัด งบประมาณ

 จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน

 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามท่ีสถาบันก าหนด

-                        

83,550.00             - หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 160,000.00           

 - หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 350,000.00           

ผลผลิตท่ี 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนภายในระยะเวลา 1 ปี

รองอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/งาน/ภารกิจพ้ืนฐาน/โครงการ/กิจกรรม

1
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รายละเอียด แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล

ตัวช้ีวัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/งาน/ภารกิจพ้ืนฐาน/โครงการ/กิจกรรม

การบริหารการเรียนการสอน  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 85 99.24 ร้อยละ 860,000.00           389,659.00           คณบดีส านักวิชา

- สัปดาห์กิจกรรมพิเศษ (Project Week)  ผลการประเมินความรู้ของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 25 n/a ร้อยละ 300,000.00           140,291.00           อาจารย์พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล

 - รายวิชา Chamber Music             50,000.00             29,968.00  อาจารย์ ดร. อภิชัย จันทรขจรฟุ้ง

 - รายวิชา Large Ensemble             50,000.00                         -  อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์

 - รายวิชา Major Skill            100,000.00             89,000.00  ผศ. ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง

 - รายวิชา Music for Society             10,000.00             10,000.00  อาจารย์ ดร. ศุภพร สุวรรณภักดี

 - รายวิชา Contextual Studies (ปี 1-2)             50,000.00             44,000.00  อาจารย์ ดร. อภิชัย จันทรขจรฟุ้ง

 - รายวิชา Recital Project & Graduate Recital (ปี 3-4 และ ป.โท)            250,000.00             76,400.00

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต            200,000.00             26,400.00  ผศ. ดร. อโณทัย นิติพน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต             50,000.00             50,000.00  ผศ. ดร. อโณทัย นิติพน

- การฝึกอบรม ดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ป.โท)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 80 n/a  ร้อยละ             50,000.00                         -  ผศ. ดร. อโณทัย นิติพน

งานทะเบียนและวัดผล  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านงานทะเบียน 85 n/a ร้อยละ -                      รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย

โครงการ/กิจกรรม 1,000,000.00        -                        

65-1-01 โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนระดับชาติและนานาชาติตามข้อตกลงความร่วมมือของสถาบัน จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน 10 4 คน 1,000,000.00         คณบดีส านักวิชา

1.1.2 การพัฒนาหลักสูตร 300,000.00         -                      รองอธิการบดี

ภารกิจพ้ืนฐาน 300,000.00           -                        

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  จ านวนหลักสูตรท่ีจัดต้ังข้ึน - - หลักสูตร 300,000.00           -                        

 - หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  รายงานผลการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 1 n/a เล่ม 200,000.00           -                         หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 - หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  รายงานผลการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 1 n/a เล่ม 100,000.00           -                         หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

1.2 กิจการนักศึกษา 1,871,000.00      16,000.00          รองอธิการบดี

1.2.1 สวัสดิการนักศึกษา -                    -                      รองอธิการบดี

ภารกิจพ้ืนฐาน -                     -                        

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. / กรอ.  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 85 n/a ร้อยละ -                     -                        

ประกันอุบัติเหตุ  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุ 85 n/a ร้อยละ -                     -                        

อนามัย / แนะแนวให้ค าปรึกษา  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านอนามัย การแนะแนว ให้ค าปรึกษา 85 n/a ร้อยละ -                     -                        

นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันการคัดเลือกทหาร  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านทหาร 85 n/a ร้อยละ -                     -                        

การติดตามบัณฑิต  ร้อยละของบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามการติดตามภายในระยะเวลา 1 ปี 90 n/a ร้อยละ -                     -                        

1.2.2 พัฒนานักศึกษา 1,871,000.00      13,000.00          

ภารกิจพ้ืนฐาน 310,000.00           

องค์การนักศึกษา ร้อยละของการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 80 n/a ร้อยละ 20,000.00            -                        

ชมรมนักศึกษา  ร้อยละของการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 80 n/a ร้อยละ 20,000.00            -                        

 ร้อยละของนักศึกษามีความเข้าใจในสถาบันมากข้ึน 85 n/a  ร้อยละ                         - 

ร้อยละของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมท่ีผ่านการประเมินความรู้ 60 n/a  ร้อยละ

การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม 100 n/a  คน             20,000.00             13,000.00

การประชาสัมพันธ์แหล่งงาน ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์แหล่งงาน 80 n/a  ร้อยละ                        -   

การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานท า ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 85 n/a  ร้อยละ            100,000.00                         - 

           150,000.00
การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

 มคอ.3 ในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีแสดงรายละเอียดของการบูรณาการการเรียนการสอน กับ การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 n/a  รายวิชา
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รายละเอียด แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล

ตัวช้ีวัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/งาน/ภารกิจพ้ืนฐาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม 1,561,000.00        3,000.00              

65-1-02 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ดนตรีในระดับชาติและนานาชาติระยะส้ัน  ร้อยละของการรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรายบุคคลท่ีสามารถน ามาปรับใช้กับรายวิชาและ
การเรียนได้

100 n/a ร้อยละ
           350,000.00                         - 

65-1-03 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสถาบันดนตรีในประเทศไทย (THE MSN)  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันร่วมกับเครือข่ายฯ 2 n/a โครงการ/กิจกรรม             30,000.00                         - 

65-1-04 โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยทางด้านดุริยางคศิลป์ระดับชาติ (ป.โท)  จ านวนของการน าเสนอผลงานวิจัย 5 6 ผลงาน 50,000.00            -                        

65-1-05 ทุนสนับสนุนเพ่ือการวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต จ านวนงานเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 6 4 ผลงาน 100,000.00           -                        

65-1-06 โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเคร่ืองกระทบ PGVIM Percussion Ensemble สู่ระดับนานาชาติ 
(World Music Contest ณ ประเทศเนเธอแลนด์)

 จ านวนคร้ังท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 1 n/a คร้ัง 1,000,000.00        -                        

65-1-07 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ร้อยละของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมท่ีผ่านการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทฤษฎี

ดนตรีและประวัติศาสตร์ดนตรี (เกณฑ์ข้ันต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) (Post-Test)

60 n/a ร้อยละ 25,000.00            -                        

65-1-08 กิจกรรมห้องสมุด ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการห้องสมุด 80 n/a ร้อยละ 6,000.00              3,000.00              คณบดีส านักวิชา

1.2.3 ชมรมศิษย์เก่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยชมรมศิษย์เก่าร่วม 1 n/a โครงการ/กิจกรรม -                    -                      

 จ านวนงานวิจัยท่ีบูรณาการข้ามศาสตร์ 1 1 เร่ือง

 จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน 4 4 เร่ือง

 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ถูกอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ 2 n/a เร่ือง

 จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 1 2 เร่ือง

2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1,200,000.00      420,929.00         รองอธิการบดี

ภารกิจพ้ืนฐาน 1,200,000.00        420,929.00          รองอธิการบดี

ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  จ านวนงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 3 n/a  ผลงาน            500,000.00           420,929.00

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  จ านวนงานทางวิชาการของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3 n/a  ผลงาน            500,000.00                         - 

การจัดท าวารสารวิชาการทางด้านดนตรี (PGVIM Journal)  จ านวนวารสารวิชาการทางด้านดนตรีท่ีแผยแพร่ 2 n/a  ฉบับ            200,000.00                         - 

 อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ชมคอนเสิร์ตในแต่ละปี 5 70 ร้อยละ

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้/ความเข้าใจศาสตร์เชิงดนตรีเพ่ิมข้ึน 5 n/a ร้อยละ

 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 100 n/a ร้อยละ

 จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม /ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning

10000 3331 คน

 จ านวนชุมชนท่ีสถาบันมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3
n/a

ชุมชน

 จ านวนโครงท่ีสถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี 
(ภายนอกสถาบัน) ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ

1
1

โครงการ

 จ านวนโครงการท่ีสร้างรายได้ให้กับสถาบัน 1 1 โครงการ

 ร้อยละของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 85 71.09 ร้อยละ

 จ านวนโครงการ 5 4 โครงการ

 จ านวนผู้รับบริการ 2500 190 คน

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85 n/a ร้อยละ

 ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 100 n/a ร้อยละ

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีผลผลิตท่ี 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

 รองอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริมให้ศาสตร์ทางด้านดนตรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างหลากหลาย

รองอธิการบดี
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีท่ีบูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

3
มตทิีป่ระชมุ กบส. ครัง้ที ่9/2564 (รอบที ่2)

มตสิภาครัง้ที ่ครัง้ที ่8/2564 เมือ่วนัพุธที ่6 ตลุาคม 2564



รายละเอียด แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล

ตัวช้ีวัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/งาน/ภารกิจพ้ืนฐาน/โครงการ/กิจกรรม

109 n/a คน

90 n/a ร้อยละ

 จ านวนโครงการ 4 1 โครงการ

 จ านวนผู้เข้ารับบริการ 5000 n/a คน

 ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 85 n/a ร้อยละ

 ร้อยละของโครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 100 n/a ร้อยละ

3. แผนงานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 13,011,400.00     1,440,270.00      รองอธิการบดี

3.1 งานบริการวิชาการ 5,761,400.00      588,900.00         รองอธิการบดี

3.1.1 โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน 4,000,000.00      570,000.00         รองอธิการบดี

65-3-01 โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2565 (International Symposium 2022)  จ านวนบทความทางวิชาการท่ีผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยฯ 1 n/a ฉบับ 1,750,000.00        -                        ผศ.ดร.อโณทัย  นิติพน

65-3-02 โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต  ผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมท่ีเพ่ิมข้ึนของแต่ละช่วงวัย 40 62.6  ร้อยละ 750,000.00           570,000.00          ผศ.ดร.อโณทัย  นิติพน

65-3-03 โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ  จ านวนประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติ 5 n/a  ประเทศ 1,000,000.00        -                        อ.ดร.คมสัน  ดิลกคุณานันท์

65-3-04 โครงการจัดต้ังวงดนตรี PGVIM Orchestra (String)  จ านวนคร้ังของการให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 2 n/a คร้ัง 500,000.00           -                        อ.สิทธิชัย  เพ็งเจริญ

65-3-05 หน่วยวิสาหกิจบริการด้านดนตรีแก่บุคคลท่ัวไป 
(กองทุนเงินบริจาคเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)

 จ านวนผู้ท่ีสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร 30 6 คน -                     อ.ด าริห์  บรรณวิทยกิจ

65-3-06 การแสดงดนตรีเพ่ือสร้างรอยย้ิม (เงินบริจาค)  จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม 10 n/a คร้ัง -                     คณบดีส านักวิชา

3.1.2 โครงการ/กิจกรรมของส านักวิชา 1,761,400.00      คณบดีส านักวิชา

65-3-07 โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie)  ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม

85 n/a  ร้อยละ            461,400.00                         - 
 อ.ดร.คมสัน  ดิลกคุณานันท์

65-3-08 โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย (Musique de la Terre)  ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม

85 n/a
 ร้อยละ

           600,000.00             18,900.00
 ผศ.ดร.อโณทัย  นิติพน

65-3-09 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาด้านดนตรีตลอดชีพ 2022 "Guitar Orchestra Festival"  จ านวนผู้ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 15 n/a  ใบสมัคร            200,000.00                         -  อ.ดร.อภิชัย  จันทนขจรฟุ้ง

65-3-10 โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงอุปรากรและเพลงร้องศิลป์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
(PGVIM ARIA & LIEDER Competition)

 จ านวนผู้ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 30 n/a
 ใบสมัคร

           500,000.00                         - 
 อ.พันทวิทย์ อัศวะเดชเมธากุล

3.2 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7,250,000.00      851,370.00         รองอธิการบดี

3.2.1 โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน 6,900,000.00      -                      รองอธิการบดี

65-3-11 โครงการ "แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาในวงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา

60 n/a  ร้อยละ         3,400,000.00                         -  อ.ดร.ศุภพร  สุวรรณภักดี
อ.สิรวิชญ์  คงบันดาลสุข

65-3-12 โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2565 "Princess Galyani Vadhana Ensemble Competition 2022"

 จ านวนผู้สมัครเข้าแข่งขันชาวต่างประเทศ 15 n/a  คน         2,000,000.00                         -  ผศ.ดร.ชัญญพงศ์  ทองสว่าง
อ.Frank Reich

65-3-13 โครงการแข่งขันวงดนตรี PGVIM String Orchestra สู่เวทีระดับนานาชาติ  จ านวนคร้ังท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 1 n/a คร้ัง         1,500,000.00                         -  อ.สิทธิชัย  เพ็งเจริญ

3.2.2 โครงการ/กิจกรรมของส านักวิชา 350,000.00         -                      คณบดีส านักวิชา

65-3-14 โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี  บทสรุปแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ 1 n/a ฉบับ 350,000.00           -                        อ.ดร.ศุภพร  สุวรรณภักดี

รองอธิการบดีผลผลิตท่ี 3 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 นักศึกษาท้ังสถาบันท่ีร่วมด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบันจัดข้ึน

4
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รายละเอียด แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล

ตัวช้ีวัด งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/งาน/ภารกิจพ้ืนฐาน/โครงการ/กิจกรรม

 1. ร้อยละความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของพนักงานและนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 5 n/a ร้อยละ

 ด้านโครงสร้าง อาคาร สถานท่ี และความปลอดภัย 5 n/a ร้อยละ

 ด้านทรัพยากรท่ีสนับสนุนการศึกษาและการด าเนินงาน 5 n/a ร้อยละ

 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 n/a ร้อยละ

 ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 5 n/a ร้อยละ

 2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 15 13.33 ร้อยละ

 3. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณภาพสูง 80 46.66 ร้อยละ

 4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 10 20 ร้อยละ

 5. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 80 n/a ร้อยละ

 6. ร้อยละของคะแนนประกันคุณภาพระดับสถาบันท่ีเพ่ิมข้ึน 2 n/a ร้อยละ

 7. ร้อยละของการด าเนินการเพ่ือประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ Musique 20 n/a ร้อยละ

 8. ร้อยละของการด าเนินการเพ่ือประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex 20 n/a ร้อยละ

 9. ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 (ITA) ท่ีเพ่ิมข้ึน

2
n/a ร้อยละ

 10. จ านวนรายได้ท่ีเก็บจากภายนอก (ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 20 n/a ล้านบาท

 11. จ านวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ (MOU) ท่ีได้จัดท าข้ึนเพ่ิมข้ึน 4 1 กิจกรรม/โครงการ

 12. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 2 n/a เครือข่าย

4. แผนงานบริหารจัดการ 154,582,200.00   33,765,756.67    ผู้อ านวยการส านักงาน

โครงการ/กิจกรรม 1,040,000.00        133,368.00          

65-4-01 กิจกรรม 5 ส. ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ร้อยละความสะอาดของพ้ืนท่ี 90 n/a ร้อยละ 20,000.00            20,000.00            

65-4-02 กิจกรรมความโปร่งใสในการท างานและผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการประเมินความโปร่งใสเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5 n/a ร้อยละ 20,000.00            -                        

65-4-03 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 n/a ร้อยละ 100,000.00           -                        

65-4-04 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานสถาบันและสานสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  ร้อยละของการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 80 n/a ร้อยละ 200,000.00           -                        

65-4-05 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประชุม/ดูงานด้านบริหารการศึกษา  ร้อยละของการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 80 n/a ร้อยละ 500,000.00           113,368.00          

65-4-06 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละของการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 80 n/a ร้อยละ 200,000.00           -                        

ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ
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มตทิีป่ระชมุ กบส. ครัง้ที ่9/2564 (รอบที ่2)

มตสิภาครัง้ที ่ครัง้ที ่8/2564 เมือ่วนัพุธที ่6 ตลุาคม 2564


