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คำนำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแผนการดาเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางด้าน
การเงินและงบประมาณ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ อ งค์ ก ร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายวิท ยาลั ย นาฏศิล ป
นครศรีธรรมราชและแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
สาหรับกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก นามาสู่การกาหนดยุทธศาสตร์
ทางการเงิน เป้าประสงค์กลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม สถานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) การจัดสรรเงิน
นามาสู่แผนกลยุทธทางการเงิน วิท ยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เกิดเป็นโครงการ กิจกรรมที่แยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และดาเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ตามลาดับ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ พ.ศ. 2565-2569 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จะเป็นประโยชน์และขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างมาก ราคาสินค้าและบริการรวมทั้งการลงทุน
ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ การขั้นลงประจ้าวันของราคาน้้ามัน การขึ้นลง
ของอัตราเงินเฟ้อการปฏิรูปทางการเงินและการเกิ ดนวัตกรรมทางการเงินท้าให้ผู้บริหารการเงินต้องเรียนรู้
และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงินสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงิน
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจขององค์กร
ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสั งกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม มีภารกิจตามลักษณะส้าคัญขององค์กร คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการ
ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ
และการเงินที่มีความผันผวนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ความต้องการ
ของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น จึงจ้าเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริห าร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้
ประสบความส้าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช จึ ง ได้ จั ด ท้ า แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และแผนพั ฒ นาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ พ .ศ. 2565-2569 (ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) และสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ เพื่อการก้ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสั ย ทัศน์ ของคณะและสอดคล้ องกั บวิสั ย ทั ศน์ ข องคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้ องกั บกลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ้าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ด้าเนิ น การวิเคราะห์ ข้ อมูล ทางการเงิน ที่ป ระกอบไปด้ว ยต้น ทุนต่ อหน่ว ยในแต่ ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่ ง ขั น ซึ่ ง แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
1

แผนพัฒนำวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565)
1.2.1 วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ”
1.2.2 พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะ
การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
3. เป็นศูนย์การให้บริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
4. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
1.2.3 เป้าหมาย (Goals)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นด้าเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่
ความส้าเร็จภายใสปีพ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ผู้ส้าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ สู่สมรรถนะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ น้าไปประกอบอาชีพได้
2. เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นหนึ่งและมีบทบาทดูแลและก้ากับมาตรฐานด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ในระดับชาติ
3. มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการบริหารวิชาการสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
5. มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
1.2.4 วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัด
การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงระดับอุดมศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
คีตศิล ป์ รวมทั้งศิล ปวัฒ นธรรมระดั บท้ อ งถิ่ น ท้าการสอนการแสดงการวิจัย และให้ บริ การทางวิช าการ
ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ท้านุบ้ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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1.2.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นผู้น้าด้านงานศิลป์
1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)
- อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ระดับพื้นฐาน)
จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม
- อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ระดับอาชีวศึกษา)
จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม
- อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับอุดม)
“มืออาชีพงานศิลป์”
1.2.7 ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มุ่งมั่นพัฒนา
Strive of Development
ก้าวหน้าวิชาการ
Progress towards Academic
สืบสานงานศิลป์
Inherit the Artistry
1.2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : 1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
2. ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ า งคุ ณ ภาพผลงานวิจั ย ผลงานสร้ างสรรค์ ผลงานนวั ต กรรม การสร้ าง
เครือข่าย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดท้าข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การบริ การวิช าการ และสร้างเครือ ข่าย ด้านศิล ปวัฒ นธรรม ในระดับท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ : 1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ให้มีความเข้มแข็ง
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการทางวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น มือ
อาชีพ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการน้าทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล ประกอบด้ว ย 1 เป้าประสงค์ 6
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ : 1. ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาลให้สถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบ
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
การบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราก้าลังให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์
องค์กร
6. พัฒนาระบบ และกลไก การก้ากับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล ให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ก้าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์
จ้านวน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์ จ้านวน 20 ตัวชี้วัด
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ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
2.1 กรอบแนวคิดในการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
- แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

- แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
- ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงิน
รายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562

- ข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจาก
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

- แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
- การจัดท้ารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
- ระบบการตรวจสอบทางการเงิน
- รายงานการสรุป วิเคราะห์ และประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณของ วนศ.นศ.

สภาพแวดล้อมทางการเงินของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ทางการเงินของ
วนศ.นศ.
เป้าประสงค์ทางการเงิน

การจัดสรรเงินตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนา วนศ.นศ.

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วนศ.นศ.

กลยุทธทางการเงิน
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม แยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนา วนศ.นศ.

แนวทาง/กิจกรรม

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

สถานะทางการเงิน
(รายรับ-รายจ่าย)

การติดตามประเมินผล
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*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและส่งผลให้
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเกิดความส้าเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้
และรายจ่ายในการด้าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ จัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณ
ให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
3. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และน้าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ
แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2560-2564 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มีแหล่งที่มาดังนี้
1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2. งบประมาณจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหาร
รายได้ พ.ศ.2562 หมวด 2 ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ ข้อ 9 ประเภทของเงินรายได้ ประกอบด้วย
(1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
(3) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
(4) เงินรับฝาก
(5) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก
(6) เงินอุดหนุนจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
(7) เงินค่าบ้ารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบ้ารุงกีฬา
(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
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(9) เงินรายได้โครงการเงินเพื่อใช้หมุนเวียน
(10) เงินรายได้สะสม
(11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่น ๆ
2.4 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและ
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตั้งแต่การจัดท้างบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในการใช้จ่ายของการเงินและงบประมาณ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้
1. ระบบ E-budgeting ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการงบประมาณ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียม/การจัดท้างบประมาณ (Budget
Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ
2. ระบบ GFMIS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายในระบบบริหารแผนงานโครงการ
3. ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานลากรใช้จ่ายงบประมาณ
4. ระบบ BI (Business intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2.5 การจัดท้ารายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ
การจัดท้ารายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการน้าเสนอข้อมูลทางการเงินและ
งบประมาณ อย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการด้าเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุม
ผลการด้าเนินงานโดยการจัดท้ารายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช มีดังนี้
1. รายงานการเงินประจ้าเดือน
2. รายงานการเงินประจ้าปี
3. รายงานเงินรายได้ประจ้าเดือน
4. รายงานเงินรายได้ประจ้าปี
2.6 ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ
ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบ
การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกอบด้วย
1. การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
2. การตรวจสอบภายนอกจากส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3. การควบคุมภายใน

7

2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก เพื่อน้ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค โดยน้าผลการด้าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการ
ตรวจสอบการเงินจากส้ านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาและข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางด้านการเงิน ที่สามารถน้าไปสู่การก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช พ.ศ. 2560-2564 (ประจ้ า ปี
งบประมาณพ.ศ.2563) ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารให้ความส้าคัญกับการบริหารการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
2. ผู้บริหารให้ความส้าคัญในการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามเกณฑ์คงค้าง
และระบบ GFMIS
4. มีการเบิ กจ่ ายตามระเบียบกระทรวงการคลั ง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับสถาบัน บั ณ ฑิ ต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ.2564
5. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน จัดท้ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพื่อใช้ส้าหรับการตัดสินใจใน
การบริหารงาน
7. ไม่มีหนี้สินและภาระที่ต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายต่าง ๆ
8. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
9. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นประจ้าทุกปี เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
10. การจัดเก็บรายได้มีระเบียบที่ชัดเจน ท้าให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดความช้านาญในการใช้ระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐ
2. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
3. บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีจ้านวนมากและเพิ่มขึ้น
4. การจัดหารายได้จากแหล่งรายได้ภายนอกยังมีน้อย
โอกาส (Opportunities)
1. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุที่ถูกต้องทันสมัย
3. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส้านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการคลัง
ภาครัฐแบอิเล็คทรอนิคส์ GFMIS ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางท้าให้วิทยาลัย
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. บุคลากรมีความสามารถในการจัดหารายได้การบริการทางวิชาการ และการวิจัย
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อุปสรรค (Threats)
1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขาดความเสถียรภาพ ท้าให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี
และพัสดุ เกิดความขัดข้อง
2. นโยบายการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
4. ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ท้าให้เกิดความ
ล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
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2.8 ยุทธศำสตร์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการทางด้านการ
การเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราชซึ่งมีการบริหารจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราชสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช
พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สามารถก้าหนดยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วดั
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
1. การบริหารจัดการทาง
ทรัพยากรด้านการเงินของ
วิทยาลัยฯ มีความถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ
ตัวชี้วดั เป้ำประสงค์
1. ร้อยละของข้อสังเกตจาก
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
เป้ำประสงค์
2. การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั เป้ำประสงค์
2. ร้อยละของผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบการใช้จ่าย
งบประมาณของปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาบุคลากร
ด้านการเงินและ
บัญชี

มำตรกำร

ตัวชี้วดั กลยุทธ์/เกณฑ์กำรวัด/แนวทำง/กิจกรรม

1. การพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินเบิกจ่าย บัญชี พัสดุ
ให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องรวมถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ร้อยละของ “บุคลากรด้านการเงินและบัญชีที่พัฒนา
ตนเอง/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาด้าน
การเงินและงบประมาณ/ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินของการพัฒนา

2. สร้างระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเพือ่ ลด
ข้อผิดพลาดและความรวดเร็ว
ของการปฏิบัติงาน

แนวทำง/กิจกรรม
1. จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน
2. วิทยาลัยส่งบุคลากรด้านการเงินเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

เป้ำหมำย
หน่วยวัด ปีงบประมำณ ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.2565
ร้อยละ
80
ผู้กำกับดูแล
รองผู้อ้านวยการฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ
1. ฝ่ายการเงิน
2. ฝ่ายบัญชี
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วดั
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
การจัดสรร
งบประมาณที่
มุ่งเน้นผลงานเชิง
ยุทธศาสตร์

มำตรกำร
1. การจัดสรรงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ

ตัวชี้วดั กลยุทธ์/เกณฑ์กำรวัด/แนวทำง/กิจกรรม
1. ระดับความส้าเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ
เกณฑ์กำรวัดระดับควำมสำเร็จ
1. มีการทบทวนความเชื่อมโยงของงบประมาณกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย เพื่อจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
2. มีกระบวนการติดตามผลการด้าเนินงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัย
3. มีการประเมินผลการด้าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย

เป้ำหมำย
หน่วยวัด ปีงบประมำณ ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.2565
ระดับ
4
ผู้กำกับดูแล
รองผู้อ้านวยการฝ่าย
นโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนและงบประมาณ

แนวทำง/กิจกรรม
1. ด้าเนินการจัดสรรงบประมาณแยกตาม
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย
2. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วดั
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

มำตรกำร

กลยุทธ์ที่ 3
การก้ากับ
ตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ

1. มีการก้าหนดแนวทางใน
การก้ากับตรวจสอบ การ
ติดตาม และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2. มีการก้าหนดเครื่องมือใน
การก้ากับตรวจสอบ การ
ติดตาม และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
3. จัดท้ารายงานผลการก้ากับ
ตรวจสอบ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั กลยุทธ์/เกณฑ์กำรวัด/แนวทำง/กิจกรรม
1. ระดับความส้าเร็จของการจัดสรรงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ
เกณฑ์กำรวัดระดับควำมสำเร็จ
1. มีการก้าหนดแนวทางในการก้ากับตรวจสอบ การ
ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
แจ้งให้บุคลากรในวิทยาลัยรับทราบ
2. มีการสร้างเครื่องมือในการก้ากับตรวจสอบ การ
ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. มีการก้ากับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
4. มีการจัดท้ารายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ 2
ครั้งต่อปี เพื่อน้าเสนอผู้บริหารวิทยาลัย
5. มีการน้าผลการรายงานผลการการประเมินการ
ก้ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ มาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและ
การติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณ

เป้ำหมำย
หน่วยวัด ปีงบประมำณ ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.2565
ระดับ
4
ผู้กำกับดูแล
รองผู้อ้านวยการฝ่าย
นโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
งานติดตามและ
ประเมินผล

แนวทำง/กิจกรรม
1. ด้าเนินการจัดสรรงบประมาณแยกตาม
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย
2. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มรำยได้
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มรายได้

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วดั
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

เป้ำประสงค์
จัดหาแหล่งเงิน
1. วิทยาลัยมีการจัดหา
งบประมาณจาก
ทรัพยากร และการจัดหาเงิน ภายนอก
รายได้จากเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา 9(1) เงิน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้
หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ 9(2) เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ 9(8) เงิน
ผลประโยชน์หรือเงินรายได้
อื่นๆ 9(11) เพื่อน้ามาใช้ในการ
พัฒนาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั เป้ำประสงค์
1. สัดส่วนเงินรายได้จากเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9(1)
เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุ 9(2) เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ 9(8) เงิน
ผลประโยชน์หรือเงินรายได้
อื่นๆ 9(11) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ของทุกปีเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
เป้ำประสงค์
2. วิทยาลัยมีงบประมาณเงิน
รายได้รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั เป้ำประสงค์
2. ร้อยละของงบประมาณเงิน
รายได้รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา

มำตรกำร
1. เพิ่มช่องทางในการจัดหา
เงินรายได้
2. สร้างเครือข่ายในการจัดหา
เงินรายได้ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน

ตัวชี้วดั กลยุทธ์/เกณฑ์กำรวัด/แนวทำง/กิจกรรม
1. มีช่องทางในการจัดหาเงินรายได้
2. มีจ้านวนเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้
แนวทำง/กิจกรรม
1. ด้าเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา ให้ได้ตาม
แผนการรับและด้าเนินการเพิ่มอัตราการคงอยู่ของ
นักเรียน/นักศึกษา
2. ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้เช่า/
บริการสถานทีว่ ิทยาลัยให้กบั บุคคลภายนอก
3. ด้าเนินการจัดท้าหลักสูตรระยะสั้น/เปิดหลักสูตร
ส้าหรับบุคคลภายนอก
4. ด้าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัย
5. สนับสนุนการน้าผลการวิจยั และผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

เป้ำหมำย
หน่วยวัด ปีงบประมำณ ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.2565
ช่องทาง
5
ผู้กำกับดูแล
เครือข่าย
2
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำย
บริหำร
ผู้รับผิดชอบ
กำรเพิ่มช่องทำงจัดหำ
รำยได้
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา
4. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
5. งานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
กำรเพิ่มเครือข่ำยในกำร
จัดหำรำยได้
1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
2. ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรเงินและงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
น้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการการเงินและ
งบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วดั
เป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์
วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและ
งบประมาณที่มีคุณภาพ
สามารถน้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการการใช้
จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบ
ข้อมูลด้านการเงินและ
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั เป้ำประสงค์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงินและงบประมาณ
สามารถสรุปรายงานการเงิน
และงบประมาณที่ถูกต้องได้ทุก
6 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้
ประโยชน์ในการวางแผน
บริหารจัดการวิทยาลัย

กลยุทธ์
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
การเงินและ
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

มำตรกำร

ตัวชี้วดั กลยุทธ์/เกณฑ์กำรวัด/แนวทำง/กิจกรรม

1. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงินและงบประมาณ

ระดับความส้าเร็จของการน้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีการน้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
จัดท้าฐานข้อมูลด้านการเงิน
และงบประมาณ

เกณฑ์วัดระดับควำมสำเร็จ
1. เป็นฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ
2. เป็นเครืองมือในการติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
3. ลดความซ้้าซ้อนและระยะเวลาในการท้างานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ
4. ผู้บริหารสามารถน้าข้อมูลจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการ
ตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ
5. น้าข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงินและงบประมาณมาปรับปรุงการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้ำหมำย
หน่วยวัด ปีงบประมำณ ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ.2565
ระดับ
4
ผู้กำกับดูแล
รองผู้อ้านวยการฝ่าย
บริหาร
ผู้รับผิดชอบ
1. งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ฝ่ายการเงิน
3. ฝ่ายบัญชี

แนวทำง/กิจกรรม
1. จัดท้าแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้การ
บริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3. อบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การเงินและงบประมาณ
4. มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
และงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติจริง
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2.9 แผนที่ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมำณ 2565)

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

กำรเพิ่มรำยได้
ประเด็นยุทธศำสตร์แผนพัฒนำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผูส้ ้าเร็จการศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย
และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้น
น้าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และศิลปการแสดงท้องถิ่นใน
ระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บน
ฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้
เป้ำประสงค์ วิทยาลัยมีการจัดหาทรัพยากร และการจัดหาเงิน
รายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ๙(๑) เงินผลประโยชน์ที่
ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ๙(๒) เงินรายได้
จากการบริการวิชาการ ๙(๘) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้
อื่นๆ ๙(๑๑) เพือ่ น้ามาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย
กลยุทธ์ จัดหาแหล่งงบประมาณจากภายนอก

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ

กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ

ประเด็นยุทธศำสตร์แผนพัฒนำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน้าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และ
ศิลปการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงิน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้ำประสงค์
การบริหารจัดการทางทรัพยากรด้านการเงินของ
วิทยาลัยฯ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ
กลยุทธ์ 1
การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี
กลยุทธ์ที่ 2
การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิง
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 3
การก้ากับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

เป้ำประสงค์
วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
และงบประมาณที่มีคุณภาพสามารถน้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
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2.10 ประมำณกำรงบประมำณรำยรับ ประจำปีงบประมำณ 2565 ของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
ลำดับที่
เงินงบประมำณแผ่นดิน
1
2
3

4
5

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ผลผลิตที่ 1 ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม
แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม
แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
โครงการที่ 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แผนงำนยุทธศำสตร์ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
รวม

งบประมำณ
2565
957,950
1,676,012
1,315,805
360,207
43,488,000
42,130,000
1,358,000
1,436,225
1,436,225
202,900
202,900
47,761,087

เงินรำยได้
1
2
3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)
รายได้จากเงินผลประโยชน์ใช้ที่ราชพัสดุ (2)
รายได้อื่น (11)
รวม
รวมงบประมำณแผ่นดิน – เงินรำยได้

4,430,410
30,000
65,000
4,525,410
52,286,497
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2.11 กำรจัดสรรเงินตำมยุทธศำสตร์ (เงินงบประมำณและเงินรำยได้)
ตารางแสดงการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)
ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยุทธศำสตร์ที่ 5
รวม

ปีงบประมาณ
2565
ร้อยละ
2.93
0.35
0.75
1.72
88.61
100.00

จำนวนเงิน (บำท)
1,569,810
190,250
403,707
923,855
47,331,410
53,410,187

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจยั และการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน้าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และศิลปะการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือใน
ระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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2.12 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ ดังนี้
แผนภำพที่ 1 สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภำพรวมงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

11%

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

89%
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2.13 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณและประเภทงบรำยจ่ำย
หน่วย : บาท
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจยั และการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน้าด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และศิลปการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

งบบุคลำกร
-

ประเภทงบรำยจ่ำย
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
180,095

งบรำยจ่ำยอื่น
204,725

รวม

ร้อยละ

384,820

0.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59,750

300,457

360,207

0.75

-

-

-

-

100,000

100,000

0.20

957,950

495,680

43,488,000

2,074,430

-

47,016,060

98.23

957,950
2.00

495,680
1.03

43,488,000
90.86

2,314,275
4.83

605,182
1.26

47,861,087
100
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2.14 สรุปงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำแนกยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณจำกเงินรำยได้
หน่วย : บาท
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้
มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจยั และการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นน้าด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และศิลปการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6. การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน
7. งบส้ารองจ่าย 10%
รวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

งบบุคลำกร
-

ประเภทงบรำยจ่ำย
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
828,850
-

งบรำยจ่ำยอื่น
-

รวม

ร้อยละ

828,850

18.31

-

133,150

-

-

-

133,150

2.94

-

30,450

-

-

-

30,450

0.67

-

503,250

-

-

-

503,250

11.12

-

203,750

-

-

-

203,750

4.50

-

2,373,420
452,540
4,525,410
100.00

-

-

-

2,373,420
452,540
4,525,410
100.00

52.44
10
100.00
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2.15 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
หน่วยงำน วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมำณ 2565
ลำดับ
ที่
1

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนา
ผู้เรียนและผู้ส้าเร็จ
การศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์
4.0

กลยุทธ์
2. ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนที่
ได้รับการสอนแบบ
Steam
Education ในแต่
ละรายวิชาเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของ
ผู้เรียนทุกหลักสูตร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

งบประมำณ
แผ่นดิน
รำยได้
92,500

แผนงำน / โครงกำร
1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ระดับพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา

2. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

3. โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขานาฏศิลป์ศึกษาและ
ดนตรีศึกษา
4. โครงการประกวด
ทักษะการขับร้องเพลง
ไทย
5. โครงการพัฒนาเติม
เต็มเพลงเรื่องละคร (คีต)
6. โครงการส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพและทักษะ
ที่จ้าเป็น
7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพความเป็นเลิศ
ด้านเครื่องสายไทย
8. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ดนตรีนานาชาติ
9. โครงการเข้าค่ายความ
เป็นเลิศด้านวิชาชีพ
10. โครงการประกวด
ทักษะด้านวิชาชีพ

-

10,000

ไตรมำส 1
แผน
ผล
-

ไตรมำส 2
แผน
ผล
92,500 -

ไตรมำส 3
แผน
ผล
-

ไตรมำส 4
แผน
ผล
-

10,000

-

-

-

-

-

7,000

-

3,500

3,500

-

11,900

11,900

-

60,000

60,000

-

21,000

21,000

26,250

26,250

18,375

18,375

18,375

18,375

-

-

รวม

บรรลุ
/ไม่บรรลุ

เงินเหลือ
จ่ำย

หมำยเหตุ

-

7,000

21

ลำดับ
ที่

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

แผนงำน / โครงกำร

6. ระดับ
ความส้าเร็จของ
การพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของ
ผู้เรียนที่ส่งเสริม

11. โครงการอบรมดนตรี
พื้นบ้านภาคใต้วงดนตรี
โนรา
12. โครงการทักษะการ
สร้างอุปกรณ์ดนตรีไทย
เบื้องต้น
13. โครงการพัฒนา
ทักษะเพลงในเรื่องละคร
14. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
15. โครงการทัศนศึกษา
สาขาดนตรีศึกษา
16. โครงการเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมหอ
17. โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตนักเรียน
นักศึกษาใหม่
18. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัยหาเอดส์และยา
เสพติด
19. โครงการนัดพบเพื่อ
ทบทวน
20. โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา
21. โครงการปฐมนิเทศ
22. โครงการปัจฉิมนิเทศ
23. โครงการประกวด
ศิลปวัฒนธรรม
24. โครงการพัฒนา
งานวิจัยและศิลปนิพนธ์
25. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26. โครงการสร้างเสริม
และพัฒนาวิชาชีพครูแก่
นักศึกษา
27. โครงการวันวิชาการ
อุดมศึกษา

งบประมำณ
แผ่นดิน
รำยได้
10,500

ไตรมำส 1
แผน
ผล

ไตรมำส 2
แผน
ผล
10,500

10,500

10,500

28,800

28,800

157,500

ไตรมำส 3
แผน
ผล

3,500

26,250

26,250

15,000

15,000

3,500

3,500

76,300

76,300

3,500
3,500
14,000

3,500

เงินเหลือ
จ่ำย

หมำยเหตุ

3,500
14,000

14,000

14,000
50,000

15,000

บรรลุ
/ไม่บรรลุ

8,200

3,500

34,400

รวม

157,500

8,200

180,095

ไตรมำส 4
แผน
ผล

130,095

34,400
15,000
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ลำดับ
ที่

2

3

4

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

การวิจัยและการ
สร้างผลงาน
สร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์บน
พื้นฐานเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยและ
เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
การบริการวิชาการ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ชุมชน
และสังคม

การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคมและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่น และ
ประเทศชาติด้วย
ทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

แผนงำน / โครงกำร

ทักษะในศตวรรษที่
21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

28. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
29. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
30. โครงการพัฒนา
ลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน นักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
31. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่สู่ระดับชาติและ
นานาชาติ
32. โครงการวิพากย์
งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
33. โครงการวิจัย
สร้างสรรค์

2. ร้อยละของ
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรมของ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์สถาบัน
และความต้องการ
ของสังคมและ
ชุมชน
2. จ้านวนหลักสูตร
ระยะสั้นด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ที่
ให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมาย
1. ระดับ
ความส้าเร็จของ
การจัดกิจกรรม
ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมใน
โอกาสวันส้าคัญ
ของชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัตริย์
2. ระดับ
ความส้าเร็จของ
การสร้างเสริม
คุณค่าทางสังคม

34. โครงการบริการ
วิชาการต่อสังคม แบบมี
รายได้
35. โครงการบริการ
วิชาการต่อสังคม แบบให้
เปล่า
36. โครงการบริการ
วิชาการต่อสังคมจัดการ
แสดงดนตรี
37. โครงการสืบสานโขน
สัมพันธ์
38. โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
39. โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาติ
40. โครงการสืบสาน
เรียนรู้ไหว้ครูโนรา
41. โครงการสืบสาน
เรียนรู้ไหว้ครูหนังตะลุง

งบประมำณ
แผ่นดิน
รำยได้
10,500

ไตรมำส 1
แผน
ผล

ไตรมำส 2
แผน
ผล
10,500

ไตรมำส 3
แผน
ผล

21,000

58,600

-

15,750
58,800

-

10,500

-

17,500

-

-

58,600

หมำยเหตุ

-

58,800

10,500
17,500

50,000

50,000

10,000

10,000

50,000

เงินเหลือ
จ่ำย

15,750

2,450

80,000

บรรลุ
/ไม่บรรลุ

104,000

2,450

23,000

รวม

21,000

104,000

-

ไตรมำส 4
แผน
ผล

3,000

20,000

80,000
50,000
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ลำดับ
ที่

5

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

การพัฒนาองค์กร
ให้เป็นสถาบัน
ต้นแบบด้าน
นาฏศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ คีตศิลป์ ช่าง
ศิลป์ ทัศนศิลป์
และศิลปการแสดง
พื้นบ้านภาคใต้ ให้
สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

แผนงำน / โครงกำร

และมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ

42. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศศิลป
ท้องถิ่นภาคใต้
43. โครงการดนตรีไทย
อุดมศึกษา
44. โครงการการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค
45. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(ไหว้ครู)
46. โครงการอนุรักษ์
พัฒนาศิลปพื้นบ้าน
ภาคใต้
47. โครงการส่งเสริมทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
48. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
49. โครงการงาน
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
50. โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
51. โครงการจัดการองค์
ความรู้
52. โครงการพัฒนา
บุคลากร
53. โครงการพัฒนา
อาจารย์ต้าแหน่งทาง
วิชาการด้านดนตรี
54. โครงการพัฒนา
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี
55. โครงการอบรมการ
วิจัยสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์
ดนตรี

1. ร้อยละ
ความส้าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรของ
สถาบันฯ

งบประมำณ
แผ่นดิน
รำยได้
60,000
-

ไตรมำส 1
แผน
ผล

ไตรมำส 2
แผน
ผล

55,000

55,000

26,250

26,250

100,000
15,000

15,000

15,000

บรรลุ
/ไม่บรรลุ

เงินเหลือ
จ่ำย

หมำยเหตุ

7,000

7,000

7,000

5,000

-

120,000

-

14,000

14,000

26,250

26,250

31,500

รวม

15,000
12,000

5,000

ไตรมำส 4
แผน
ผล

100,000

12,000

7,000

-

ไตรมำส 3
แผน
ผล
60,000

120,000

31,500
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ส่วนที่ 3
กำรแปลงแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินไปสู่กำรปฏิบัติ
3.1 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569
(ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยเฉพาะการก้าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่น้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ในทุกระดับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด้าเนินการดังนี้
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กั บ แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ โดยเฉพาะการก้ า หนด
เป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้
3. ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงานกิจกรรมโครงการให้ ด้าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ทาง
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565) ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปีและเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อ
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้อันจะน้า ไปสู่
การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด้าเนินงานหรือทบทวน เป้าหมายและกลยุทธ์ให้ มี
ความเหมาะสมต่อไป
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ส่วนที่ 4
กำรติดตำมและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569
(ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.
2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เป็นเครื่องมือส้าคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการ
ด้าเนินการของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส้าเร็จหรือข้อบกพร่องในการด้าเนินงานและน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถน้าผลการประเมินมาใช้ในการ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้สามารถบรรลุผล
ส้าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการติดตามและการประเมินผล
2. วิธีการติดตามและการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล
5. เกณฑ์การประเมินผล
1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในกำรติดตำมและประเมินผล
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานตามแผนกลยุ ท ธ์ทางการเงิน วิทยาลั ยนาฏศิลปนครศรีธ รรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้แก่ รองผู้อ้านวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรด้านการเงิน
2. วิธีกำรดำเนินกำรติด ตำมและประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน
วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565)
2.1 ศึกษาและจัดท้าแบบรายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2.2 น้าร่างแบบรายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณา
2.3 สรุปผล และจัดท้ารายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุท ธ์ทาง
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เข้าเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และการประชุมผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาต่อไป
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางกากรเงิน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) คือ “แบบรายงาน
ผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มี่นาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. สร้างแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธืทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ส้าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง
รายงานผลการด้าเนินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
เป้าหมาย 2565
ผลการ
ปัญหา/อุปสรรค/
เอกสารแนบ
การติดตามและ
ตัวชี้วัด
ด้าเนินงาน
ประกอบผลการ
เกณฑ์การ
เป้าประสงค์
แนวทางแก้ไข
แผน ผล หน่วย
เป้าประสงค์
ด้าเนินงาน
ประเมินผล
นับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
เป้าหมาย 2565
ผลการ
ปัญหา/อุปสรรค/
ด้
า
เนิ
น
งาน
แนวทางแก้ไข
แผน
ผล
หน่
ว
ย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
นับ

เอกสารแนบ
ประกอบผลการ
ด้าเนินงาน

การติดตามและ
เกณฑ์การ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
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2. น้าแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายติดตาม
และประเมินผลและผู้อ้านวยการกองนโยบายและแผน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล
3. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จัดท้าเป็นแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.พ.ศ.
2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ
12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิ น
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.25652569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ให้กับฝ่ายนโยบายและแผน ตาม
แบบฟอร์มที่ฝ่ายนโยบายและแผนก้าหนด โดยก้าหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ได้แก่ ร้อยละ
และระดับความส้าเร็จในการอธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่ก้าหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ 6 เดือน จะ
เป็ น การรายงานความก้ า วหน้ า ของผลการด้ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ส่วนในรอบ 12 เดือนจะเป็น การ
รายงานสรุ ป ผลและการประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565)
3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด้าเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผล
การด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปี
งบประมาณพ.ศ. 2565) ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และการประชุมผู้บริหาร เพื่อด้าเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และน้า
ข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569
(ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ต่อไป
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4. เกณฑ์ในการประเมินผล
เกณฑ์ในการประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30
กันยายน 2565) มี 3 กรณีดังต่อไปนี้
1.กรณีตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้เป็นค่าร้อยละ ค่าร้อยละความส้าเร็จ = ผลการด้าเนินงานจริง X 100
เป้าหมายตามแผน
เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความส้าเร็จ
2.กรณีตัวชี้วัด
ที่ก้าหนดไว้
เป็นระดับ

ระดับ 1
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ร้อยละ 60

ระดับ 2
ปรับปรุง

ระดับ 3
พอใช้

ระดับ 4
ดี

ระดับ 5
ดีมาก

ร้อยละ 60.00- ร้อยละ70.00- ร้อยละ80.00- ร้อยละ 90.0069.00
79.99
89.99
100

3.กรณีตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้เป็นครั้ง/เรื่อง/ ค่าร้อยละความส้าเร็จ = ผลการด้าเนินงานจริง X 100
เครือข่าย/กิจกรรม/หน่วยงาน
เป้าหมายตามแผน
ขั้นตอนการประเมินความส้าเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อ แสดงความส้าเร็จใน
ภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ก้าหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมินดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 น้าผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ
ขั้นตอนที่ 3 น้าผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความส้าเร็จตามจ้านวนตัวชี้วัด
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ค้าสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ที่
/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
--------------------------------เพื่อให้การด้าเนินการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จั ดการและด้าเนิ น งานของวิทยาลั ยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของ
วิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
นางพิกุล อนันตนานนท์
นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์
นางสุจิตตรา มินา
นางโสภา เรณุมาศ
นางดวงนภา อุทัยรัตน์

ผู้อ้านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อ้านวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รองผู้อ้านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อ้านวยการฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายศิวพงศ์ กั้งสกุล)
ผู้อ้านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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