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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างมาก ราคาสินค้าและบริการรวมทั้งการลงทุน 
ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ การขั้นลงประจ้าวันของราคาน้้ามัน การขึ้นลง
ของอัตราเงินเฟ้อการปฏิรูปทางการเงินและการเกิดนวัตกรรมทางการเงินท้าให้ผู้บริหารการเงินต้องเรียนรู้
และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงินสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงิน
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจขององค์กร 
ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม มีภารกิจตามลักษณะส้าคัญขององค์กร คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการ
ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ
และการเงินที่มีความผันผวนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ความต้องการ
ของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น จึงจ้าเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณ อีกท้ังยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้
ประสบความส้าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566) และสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ เพ่ือการก้ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ้าปีตามกรอบเวลา 
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566) ฉบับนี้ จัดท้าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
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1.2 ทิศทำงกำรเงินและงบประมำณของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565-2569  
     (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566) 
 

1.2.1 สภำวะเศรษฐกิจ  
ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างจ้ากัดเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 

และยังเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบ อาทิ การถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ส้าคัญ ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่้า เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ผลกระทบทางรายได้ ( income shock) อาจมีความแตกต่างกันตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบางที่มีรายได้และทรัพย์สินต่้าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรง 
ครัวเรือนเหล่านี้อาจปรับตัวโดยลดค่าใช้จ่าย ขายทรัพย์สินที่สร้างรายได้ (productive asset) รวมทั้งให้บุตร
หลานออกจากโรงเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือให้ครัวเรือนมีรายได้และเงินออมมากขึ้น หลักฐานเชิงประจักษ์
ในประเทศก้าลังพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ความเสี่ยงทางรายได้และข้อจ้ากัดการกู้ยืมส่งผลให้
การลงทุนในการศึกษาของบุตรหลานลดลงและขาดความต่อเนื่อง (Jacoby and Skoufias, 1997; Jensen, 
2000; Sawada, 2003; Guarcello et al., 2010) สถานการณ์ข้ างต้นยั งส่ งผลกระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่จ้าเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ท้าทายของเศรษฐกิจ
ไทยในการยกระดับจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 

หลังจากทศวรรษท่ี 1990 รัฐบาลในประเทศก้าลังพัฒนาส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญกับการขยายโอกาส
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษามากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะ
สูง โดยเฉพาะประเทศที่เน้นการส่งออกและอาศัยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ (dual economy) ที่มี
ภาคอุตสาหกรรมในเมืองที่ทันสมัยคู่ขนานไปกับภาคการเกษตรในชนบทที่มีผลิตภาพต่้า ครัวเรือนชนบทส่วน
ใหญ่ยังประกอบอาชีพการเกษตรมีรายได้ไม่แน่นอนและตลาดการเงินยังพัฒนาไม่เต็มที่ ครัวเรือนต้องพ่ึงพา
ตนเองในการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ท้าให้การลงทุนด้านการศึกษาบุตรหลานท้าได้อย่างจ้ากัด ทั้งท่ีทราบ
ดีว่าการลงทุนทางการศึกษาให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาว กรณีของประเทศไทยก็มีแนวโน้มลักษณะ
เดียวกัน 

ในปี 2562 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ได้สร้างผลกระทบ
รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่
สุดท้าย ประเทศไทยสามารถฝ่าวิกฤติ มาได้ด้วยดีโดยปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ปัจจัยที่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจ
ไทย คือ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกและภาคการส่งออกที่ขยายตัวรวมถึงการลงทุน
ภาครัฐที่มีความส้าคัญมาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากครัวเรือนที่ต้องส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน 
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1.2.2 แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ้าปี จะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1.2.2.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม 
ประเภทงบรำยจ่ำย 

รวมงบประมำณ งบ 
บุคลำกร 

งบ 
ด ำเนินงำน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
อุดหนุน 

งบ 
รำยจ่ำยอ่ืน 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1. รายการบุคลากรภาครัฐ  2,334,151 13,650 - - - 2,347,801 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

1. ผู้ส้าเร็จการศึกษาดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

- การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา 

- 495,680 - 1,520,670 55,509 2,071,859 

- ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม 

- - - - - - 

2. การบริการสังคม - จัดบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - 79,700 340,457 
 

420,157 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม 

1. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน 

- พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงใหไ้ด้
มาตรฐานทันสมัย 

- - - - 100,000 100,000 

2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีคนละ 1 ชิ้น 

- ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น - - - - 200,000 200,000 

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทางการศึกษาดา้นศิลปวัฒนธรรม 

- พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพ
และสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน 

- - - - - - 

- ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม - - 551,500 - - 551,500 
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษาดา้นศิลปวัฒนธรรม 

- - - - - - 

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยค่าใช้จา่ย - - - 3,737,895 - 3,737,895 

5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที ่21 

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

- - - - 327,900 327,900 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

- ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

- - - - 144,375 144,375 

รวมงบประมาณ 2,334,151 509,330 551,500 5,338,265 1,168,241 9,901,487 
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1.2.2.1 งบประมาณเงินรายได้ จดัสรรตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของหน่วยงำน 
ประเภทรำยจำ่ยจำกงบประมำณเงินรำยได้ 

รวมทั้งสิ้น งบ 
บุคลำกร 

งบ 
ด ำเนินงำน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
อุดหนุน 

ส ำรอง 
จ่ำย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดั บชาติ และระดับ
นานาชาติ 

- 1,476,800 - - - 1,476,800 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

- 222,500 - - - 222,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- 40,000 - - - 40,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ 

- 714,100 - - - 714,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

- 50,000 - - - 50,000 

6. การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน - 2,850,520 - - - 2,850,520 
7. งบส้ารองจ่าย 11% - - - - 594,880 594,880 

รวมทั้งสิ้น  5,948,800 - - - 5,948,800 
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1.2.3 กำรบริหำร ควบคุม และกำรติดตำมประเมินผล 
 - แนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดยึดตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนาฏศิ ลป
นครศรีธรรมราช และประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

- การควบคุม ให้มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินในระบบ 3 มิติและมีการ บันทึก
ข้อมูลด้านการเงิน จัดเก็บเอกสารการเงินให้ครบถ้วน การจัดท้าบัญชีทะเบียนคุมการเงินและพัสดุเพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

- การติดตามประเมินผล จัดท้ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน โดยน้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ เป็นรายเดือนทุกเดือน เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส รายงานงบประมาณคงเหลือ
ตามแผนงาน พร้อมทัง้เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อผู้บริหาร 
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1.3  กรอบแนวคิดในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 - 2569   
      (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
- แผนการศึกษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.2560-2579) 
- แผนปฏริูปประเทศดา้นการศึกษา 

- เกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษา 
 

- แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
- ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป ์

- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 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 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

กลยุทธ์ทางการเงิน 

ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ 

แนวทาง/กิจกรรม 

สถานะทางการเงิน 

(รายรับ-รายจ่าย) 
 

การจัดสรรเงินตาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 

แผนพัฒนา วนศ.นศ. 
 

*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วนศ.นศ. 
 

โครงการ/กิจกรรม แยกตามประเด็น 

ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดของ 

แผนพัฒนา วนศ.นศ. 
 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

การติดตามประเมินผล 
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*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชและส่งผลให้แผนพัฒนา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเกิดความส้าเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการ
ด้าเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

1.4  วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

 1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ จัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณให้
สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
 3. เพ่ือให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และน้าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ส่วนที่ 2 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565-2569 

 (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566) 
 
2.1 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรเงิน กำรคลังของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
 2.1.1  แหล่งที่มำของกำรเงินและงบประมำณ 
 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) มีแหล่งที่มาดังนี้ 

1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
1.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 
      (9) เงินรายได้โครงการเงินเพื่อใช้หมุนเวียน 
      (10) เงินรายได้สะสม 
      (11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อ่ืน ๆ 

2.1.2  ระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินและงบประมำณ 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานตั้งแต่การจัดท้างบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการด้าเนินงานในการใช้จ่ายของการเงินและงบประมาณ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มี
การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้ 

1. ระบบ E-budgeting  ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการงบประมาณผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียม/การจัดท้างบประมาณ (Budget Preparation) 
การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ 
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2. ระบบ GFMIS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่ายในระบบบริหารแผนงานโครงการ  

3. ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานลากรใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ระบบ BI (Business intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการติดตาม

และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.1.3  กำรจัดท ำรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงินและงบประมำณ 

 การจัดท้ารายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการน้าเสนอข้อมูลทางการเงินและ
งบประมาณ อย่างมีแบบแผน เพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด้าเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผล
การด้าเนินงานโดยการจัดท้ารายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

1. รายงานการเงินประจ้าเดือน 
2. รายงานการเงินประจ้าปี 
3. รายงานเงินรายได้ประจ้าเดือน 
4. รายงานเงินรายได้ประจ้าปี 
2.1.4 ระบบกำรตรวจสอบทำงกำรเงินและงบประมำณ 

  ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
รวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบ
ทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกอบด้วย 

1. การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
2. การตรวจสอบภายนอกจากส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
3. การควบคุมภายใน 

 
2.2 ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ประจ ำปีงบประมำณ  
      พ.ศ. 2565-2569 (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566) 

 
2.2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรเงิน (SWOT Analysis) 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน้ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค โดยน้าผลการด้าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบ
การเงินจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน ที่
สามารถน้าไปสู่การก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ.2566) ดังนี้ 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. ผู้บริหารให้ความส้าคัญกับการบริหารการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 
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2. ผู้บริหารให้ความส้าคัญในการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามเกณฑ์คงค้าง และ

ระบบ GFMIS  
4. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ.2564 
5. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน จัดท้ารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพ่ือใช้ส้าหรับการตัดสินใจในการ

บริหารงาน 
7. ไม่มีหนี้สินและภาระที่ต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายต่าง ๆ 
8. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
9. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นประจ้าทุกปี เพ่ือสร้างความ

เข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
10. การจัดเก็บรายได้มีระเบียบที่ชัดเจน ท้าให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีจ้านวนมากและเพ่ิมข้ึน  
2. การจัดหารายได้จากแหล่งรายได้ภายนอกยังมีน้อย 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน 
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุที่ถูกต้องทันสมัย 
3. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส้านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการคลังภาครัฐ

แบอิเล็คทรอนิคส์ GFMIS ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางท้าให้วิทยาลัยสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. บุคลากรมีความสามารถในการจัดหารายได้การบริการทางวิชาการ และการวิจัย 
อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขาดความเสถียรภาพ ท้าให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และ
พัสดุ เกิดความขัดข้อง 

2. นโยบายการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ  
4. ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ท้าให้เกิดความล่าช้าใน

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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2.2.2 ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
 รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประกอบด้วย 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
เป้ำประสงค์  : 1. การบริหารจัดการทางทรัพยากรด้านการเงินของวิทยาลยัฯ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
      2. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วดัเปำ้ประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเปำ้ประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 

1. ร้อยละของข้อสังเกตจากส้านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงจากปีที่ผ่าน
มา 

ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร 

2. ร้อยละของผลการเบกิจ่ายงบประมาณสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่าย
งบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

     ผู้รับผิดชอบ 
1. ฝ่ายการเงิน 
2. ฝ่ายบัญช ี

 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 

กลยุทธ์ที่ 1 
การจัดสรรงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ 

 
1. ระดับความส้าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
วิทยาลยัฯ 

ระดับ 4    ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
การก้ากับตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
1. ระดับความส้าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
วิทยาลยัฯ 

 
ระดับ 

 
4 

    
ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มรำยได้ 
เป้ำประสงค์  : 1. วิทยาลัยมกีารจัดหาทรัพยากร และการจัดหาเงินรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9(1) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9(2) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 9(8) เงิน
ผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9(11) เพื่อน้ามาใช้ในการพัฒนาวิทยาลยั 
      2. วิทยาลยัมีงบประมาณเงินรายได้รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วดัเปำ้ประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเปำ้ประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 

1. สัดส่วนเงินรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9(1) เงินผลประโยชน์ที่ได้
จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9(2) เงินรายได้จากการบริการ
วิชาการ 9(8) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9(11) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของ
ทุกปีเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

     ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร 

2. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ร้อยละ 80 85 90 95 ผู้รับผิดชอบ 
กำรเพิ่มช่องทำงจัดหำรำยได้ 
1. ฝ่ายบริหาร 
2. ฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
4. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
5. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
กำรเพิ่มเครือข่ำยในกำรจัดหำรำยได้ 
1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
2. ฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 

กลยุทธ์ที่ 1 
จัดหาแหล่งเงินงบประมาณ
จากภายนอก 

 
1. มีช่องทางในการจัดหาเงินรายได ้
2. มีจ้านวนเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้ 

 
ช่องทาง 
เครือข่าย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 2 
การก้ากับตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 
1. ระดับความส้าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
วิทยาลยัฯ 

 
ระดับ 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

ผู้รับผิดชอบ 
กำรเพิ่มช่องทำงจัดหำรำยได้ 
1. ฝ่ายบริหาร 
2. ฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
4. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
5. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
กำรเพิ่มเครือข่ำยในกำรจัดหำรำยได้ 
1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 
2. ฝ่ายวิชาการและงานวจิัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรเงินและงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์  :  วิทยาลยัมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพสามารถนา้มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้จา่ยงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลดา้นการเงินและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

ตัวชี้วดัเปำ้ประสงค์ 
ค่ำเป้ำหมำยของเปำ้ประสงค์ 

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณสามารถสรุปรายงาน
การเงินและงบประมาณที่ถูกต้องได้ทุก 6 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์
ในการวางแผนบริหารจัดการวิทยาลัย 

     ผู้ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบ 
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ฝ่ายการเงิน 
3. ฝ่ายบัญช ี

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดักลยุทธ ์
ค่ำเป้ำหมำยของกลยุทธ ์

ผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ 2566 2567 2568 2569 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเงินและ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

 
- ระดับความส้าเร็จของการน้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
ระดับ 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

ผู้ผู้ก ำกับดูแล 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้รับผิดชอบ 
1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ฝ่ายการเงิน 
3. ฝ่ายบัญช ี
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2.2.3 แผนที่ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินกับแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจ ำปีงบประมำณ 2566) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเพิ่มรำยได ้

 

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  อนุรักษ์  สืบสาน  สร้างสรรค ์  เผยแพร่   ด้านนาฏศลิป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์  และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 

ประเด็นยทุธศำสตร์แผนพัฒนำวิทยำลยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผูส้้าเร็จการศึกษาดา้น
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวจิัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอด
งานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย
และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่า
ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้น
น้าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และศิลปการแสดงท้องถิ่นใน
ระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมอืในระดับนานาชาต ิบน
ฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลยั 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได ้
เป้ำประสงค ์วิทยาลยัมีการจัดหาทรัพยากร และการจัดหาเงิน
รายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ๙(๑) เงินผลประโยชน์ที่
ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ๙(๒) เงินรายได้
จากการบริการวิชาการ ๙(๘) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้
อื่นๆ ๙(๑๑) เพือ่น้ามาใช้ในการพัฒนาวทิยาลัย 
กลยุทธ์  จัดหาแหล่งงบประมาณจากภายนอก 
 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

 

กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลยั 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 
 
เป้ำประสงค์  
   การบริหารจัดการทางทรัพยากรดา้นการเงินของ
วิทยาลยัฯ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ 
 
กลยุทธ์ 1  
   การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบญัชี 
กลยุทธ์ที่ 2  
   การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิง
ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 3 
   การกา้กับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินของวิทยำลยั 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพ 
 
เป้ำประสงค ์

   วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
และงบประมาณที่มีคุณภาพสามารถน้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตรวจสอบข้อมูลดา้นการเงินและงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์   
   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศำสตร์แผนพัฒนำวิทยำลยั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนา้ด้านนาฏศิลป์ ดนตร ีคีตศิลป์และ
ศิลปการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความรว่มมือในระดับนานาชาติ บนฐานการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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1 2 3 4 5

ชดุข้อมลู1 2565 2566 2567 2568 2569

ชดุข้อมลู2 47,761,087 9,901,487 10,198,531 10,504,486 10,819,620

2.3 รำยละเอียดของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

 2.3.1 งบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำย ของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่  1  รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 จากข้อมูลภาพที่ 1 พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน  47,761,087 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน     

9,901,487 บาท ลดลง 37,859,600 บาท (ร้อยละ 79.26) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 10,198,531 บาท เพิ่มขึ้น 297,044 บาท (ร้อยละ 2.91) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 10,504,486 บาท เพิ่มขึ้น 305,955 บาท (ร้อยละ 2.91) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 10,819,620 บาท เพิ่มขึ้น 315,134 บาท  
(ร้อยละ 2.91) 

 

รำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมำณแผ่นดิน) 
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1 2 3 4 5

ชดุข้อมลู1 2565 2566 2567 2568 2569

ชดุข้อมลู2 4,525,410 5,948,800 5,989,300 6,043,300 6,110,800
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           ภาพที่  2  รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 จากข้อมูลภาพที่ 2 พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน  4,525,410 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน     

5,948,800 บาท เพิ่มขึ้น 1,423,390 บาท (ร้อยละ 23.92) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 5,989,300 บาท เพิม่ขึ้น 40,500 บาท (ร้อยละ 0.67) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 6,043,300 บาท เพิ่มขึ้น 54,000 บาท (ร้อยละ 0.89) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 6,110,800 บาท เพิ่มขึ้น 67,500 บาท  
(ร้อยละ 1.10) 

 

 

รำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมำณเงินรำยได้) 
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1 2 3 4 5

ชดุข้อมลู1 2565 2566 2567 2568 2569

ชดุข้อมลู2 47,761,087 9,901,487 10,198,531 10,504,486 10,819,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3  รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน  47,761,087 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน     

9,901,487 บาท ลดลง 37,859,600 บาท (ร้อยละ 79.26) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 10,198,531 บาท เพิ่มขึ้น 297,044 บาท (ร้อยละ 2.91) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 10,504,486 บาท เพิ่มขึ้น 305,955 บาท (ร้อยละ 2.91) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 10,819,620 บาท เพิ่มขึ้น 315,134 บาท  
(ร้อยละ 2.91) 

 

 

 

 

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมำณแผ่นดิน) 
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1 2 3 4 5

ชดุข้อมลู1 2565 2566 2567 2568 2569

ชดุข้อมลู2 4,525,410 5,948,800 5,989,300 6,043,300 6,110,800
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                                     ภาพที่  4  รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน  4,525,410 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน     

5,948,800 บาท เพิ่มขึ้น 1,423,390 บาท (ร้อยละ 23.92) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 5,989,300 บาท เพิ่มขึ้น 40,500 บาท (ร้อยละ 0.67) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 6,043,300 บาท เพิ่มขึ้น 54,000 บาท (ร้อยละ 0.89) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 6,110,800 บาท เพิ่มขึ้น 67,500 บาท  
(ร้อยละ 1.10) 

 

 

 

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมำณเงินรำยได้) 
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ตำรำงท่ี 7 งบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย ของวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 

 

ล ำดับที ่ รำยกำร 
ปีงบประมำณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
รำยรับ      

1 งบประมำณแผ่นดิน 47,761,087 9,901,487 10,198,531 10,504,486 10,819,620 
2 งบประมำณเงินรำยได้ 4,525,410 5,948,800 5,989,300 6,043,300 6,110,800 
 - เงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา 9 (1) 4,430,410 5,840,800 5,881,300 5,935,300 6,002,800 
 - เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 9 (2) 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
 - เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อืน่ๆ 9 (11) 65,000 105,000 105,000 105,000 105,000 
 รวมรำยรับ 52,286,497 15,850,287 16,187,831 16,547,786 16,930,420 

รำยจ่ำย      
1 รายจ่ายประจา้ 957,950 7,180,481 7,395,895 7,617,771 7,846,304 
2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน 43,488,000 551,500 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
3 รายจ่ายทั่วไป 3,315,137 2,768,611 2,002,635 2,886,715 2,973,316 
4 รายจ่ายตามยุทธศาสตร ์ 4,525,410 5,349,695 5,789,300 5,043,300 5,110,800 
 รวมรำยจ่ำย 52,286,497 15,850,287 16,187,831 16,547,786 16,930,420 

 
หมายเหตุ : เงินรายรับ –เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 
 
ข้อมูลรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจ้า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74 และงบประมาณเงินรายได้ประมาณการจากแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ 
ข้อมูลรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยใช้การแยกประเภทรายจ่ายจากข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค้านวณโดยการน้ารายจ่าย

แต่ละรายการหารด้วยจ้านวนรายจ่ายทั้งหมดเพื่อจะค้านวณว่ารายจ่ายแต่ละรายการคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจ้านวนรายจ่ายรวม พบว่า รายจ่ายประจ้า คิดเป็น ร้อยละ 0.45 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.03 รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 0.17 และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.33 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้านวณแยกประเภท
รายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 
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งบประมำณรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 5 รายรับของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
จากภาพที่ 5 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีแหล่งเงินรายรับจ้านวน 2 แหล่ง คือ 1.งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 62 และ 2. เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งตามข้อมูล
หมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน คือการจัดเก็บเงินรายได้ และจากข้อมูลการวิเคราะห์รายรับจาก
เงินรายได้ที่น้ามาจัดท้าเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ้าปี มี 3 ประเภท คือ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1) เงินผลประโยชน์ท่ีได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
9 (2) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11) 
 

เงินรายได้ 
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45%
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17%

34%

รายจ่ายประจ า รายจ่ายเพื่อการลงทนุ รายจ่ายทัว่ไป รายจ่ายตามยทุธศาสตร์

5,349,695

2,768,611

551,500

7,180,481

 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 รายจ่ายของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
จากภาพที่ 6 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีการจ้าแนกรายจ่ายเป็น 4 รายการ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช รายจ่ายประจ้า คิดเป็นร้อยละ 34  
รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 4 รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17 และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 45 ตามล้าดับ 
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 2.3.2 กำรจัดสรรเงินตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำหน่วยงำน 

 

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
 

จากข้อมูลภาพที่ 7 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามล้าดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 8 การจัดสรรเงิน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน) 
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การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

จากข้อมูลภาพที่ 8 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
คิดเป็นร้อยละ 81 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 1 และ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล้าดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความส้าคัญกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในเรื่องการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
(รายละเอียดตามตารางที่  8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน) 
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ตารางที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
2565 2566 2567 2568 2569 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ร้อยละ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ร้อยละ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ร้อยละ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
ร้อยละ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับระดับชาต ิและระดับนานาชาติ 

828,850 18.31 4,323,095 80.81 3,473,580 60 3,025,980 60 3,066,480 60 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ  

133,150 2.94 222,500 4.15 868,395 15 756,495 15 766,620 15 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและ
สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ

30,450 0.67 40,000 0.75 289,465 5 252,165 5 255,540 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สรา้งสรรค์ 
เผยแพร่และจัดการแสดง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ 

503,250 11.12 714,100 13.34 868,395 15 756,495 15 766,620 15 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 
ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

203,750 4.50 50,000 0.93 289,465 5 252,165 5 255,540 5 

รวม 4,525,410 100 5,349,695 100 5,789,300 100 5,043,300 100 5,110,800 100 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยใช้การแยกการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค้านวณโดยการน้าเงินแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์หารด้วยจ้านวนเงินที่จัดสรรตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ทั้งหมด เพ่ือจะค้านวณว่าแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ของจ้านวนเงินรวมที่จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 80.81 ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อย
ละ 4.15 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 13.34 ยุทธศาสตร์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 0.93 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้านวณแยกประเด็น
ยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 
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ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จ้าแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/

รำยกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ 

1. การพัฒนาการจัดการเรยีน 
การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
 

1. พัฒนาทักษะครูอาจารย ์ผู้สอนใน
การใช้ภาษาและ เทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที ่
ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนา ทักษะครู อาจารย์ ผูส้อน 
ในการใช้ ภาษาและเทคโนโลยี
ในการจัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 
 - กิจกรรมอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 - อบรมเทคโนโลยีในการจดั
การศึกษา 

   

 2. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มี
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบั
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนา ผู้เรียนใหเ้ป็นไปตาม
สมรรถนะและ ทักษะตามเกณฑ์
ที่สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์
ก้าหนด  

 

2.โครงการประกวดทักษะการ
ขับร้องเพลงไทย 
3.โครงการพัฒนาเติมเต็มเพลง
เรื่องละครกลุม่สาระคตีศิลปไ์ทย 
4.โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
และทักษะที่จ้าเป็น (ฝว) 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นเลิศด้านเครื่องสายไทย 
6.โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ดนตรีนานาชาต ิ
7.โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศด้านปี่พาทย ์
8.โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้วงดนตรีโนรา 
9.โครงการทักษะการสร้าง
อุปกรณ์ดนตรไีทยเบื้องต้น 
10.โครงการพัฒนาทักษะเพลง
ในเรื่องละคร 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/

รำยกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ 

11.โครงการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขา
นาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา 
12.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสตูรนาฏศิลป ์
13.โครงการสร้างเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา 
14.โครงการวันวิชาการ
อุดมศึกษา 
15.โครงการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย 
16.โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา 
17.โครงการเยีย่มบ้าน เยีย่มหอ 
18.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนนักศึกษาใหม ่
19.โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
20.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และยาเสพตดิ 
21.โครงการนัดพบเพื่อทบทวน 
22.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 
23.โครงการปฐมนิเทศ 
24.โครงการปัจฉิมนเิทศ 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/

รำยกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ 

25.โครงการพัฒนางานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 
26.โครงการพัฒนาอาจารย์
ต้าแหน่งทางวิชาการด้านดนตร ี
27.โครงการดนตรีเพื่อการแสดง
สร้างสรรค์พื้นบ้านภาคใต ้

  3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีท่ีมี
ผลการเรยีน 2.00 ข้ึนไป 

28.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 

   

  4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

29.โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
ผู้เรยีนระดับพื้นฐานและอาชีวะ 

30.โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

   

2 การสร้างคณุภาพ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม การสร้าง
เครือข่ายและเผยแพรผ่ลงาน
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ   

1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคณุภาพในการ 

จัดท้าข้อเสนอโครงการและ เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ

1. ร้อยละของผู้วจิัยที่ได้รับการ
พัฒนา และจดัท้าข้อเสนอ
โครงการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
งานนวัตกรรม และได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

    

  2. ร้อยละของผู้วจิัยที่ได้รับการ
พัฒนามีผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรมใน
การเผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาต ิ

 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สูร่ะดับชาติ
และนานาชาต ิ
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/

รำยกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ 

  3. จ้านวนครั้งของการอ้างอิง
งานวิจัย งานสร้างสรรค ์งาน
นวัตกรรม ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ

    

  4. จ้านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนา 

    

  5. จ้านวนเครือข่ายในการจัดหา
ทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรมในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

2. โครงการวิพากย์งานวิจัยดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

   

  6. จ้านวนแหล่งทุนภายนอกใน
การสนับสนุน งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 

3. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ด้าน 
ดุริยางคศลิป์และนาฏศลิป ์

   

  7. จ้านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

    

3 การบริการวิชาการและ
สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

1. สร้างเครือข่ายการบริการ 

วิชาการด้านนาฏศลิป ์ดุริยางคศลิป์ 
คีตศิลป ์ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ  
ให้มีความเข้มแข็ง 

1. จ้านวนเครือข่ายการบริการ
วิชาการด้านนาฏศลิป ์ดุริยางค
ศิลป์ และคีตศลิป ์ทีม่ีความ
เข้มแข็ง  
 

    

  3. จ้านวนโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการด้านนาฎศลิป ์
ดุริยางคศลิป์ และคีตศลิป ์
 

1.โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม (แบบมีรายได้) 
2.โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม (แบบให้เปล่า) 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/

รำยกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ 

4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ 
เผยแพร่และจดัการแสดง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมือ
อาชีพ 
 

1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศลิป์ 
คีตศิลป์ ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

1. จ้านวนโครงการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ด้าเนินการ 
 

1. โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมสีภ่าค 
2. โครงการส่งเสรมิความเป็น
เลิศศลิปะท้องถิ่นภาคใต ้
3. โครงการสืบสานการเรยีนรู้
ไหว้ครูหนังตะลุง 

   

  2. จ้านวนครั้งท่ี วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราชเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันความสามารถ 

4. โครงการประกวด
ศิลปวัฒนธรรม 
 

   

  3. ร้อยละของจ้านวนผู้ทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ 
ของการพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

5. โครงการดนตรไีทยอุดมศึกษา 
6. โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์ 
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย (ไหว้ครู) 
8. โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
9. โครงการอนุรักษ์พัฒนาศลิป
พื้นบ้านภาคใต ้
10. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
11. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชาติ 

   

  3. ระดับความส้าเร็จของการ
ส่งเสริม การน้าทุนทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนา ช่อง
ทางการหารายได ้
 

12. โครงการส่งเสริมทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
13. โครงการงานเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/

รำยกำร 
งบประมำณ 

รวม 
แผ่นดิน รำยได้ 

5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศลิป์ ให้
สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสรมิการดา้เนินงานตาม 
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิป
นครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมทีด่้าเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล                          

1. โครงการจัดการองค์ความรู ้
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาตร ี
 

   

  2. ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

    

  3. วิทยาลัยนาฏศลิป
นครศรีธรรมราชไดร้ับผลการ
ประเมินองค์กรคุณธรรม  
ระดับ 2 
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 2.3.3 สรุปงบประมำณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จ ำแนกตำมตัวช้ีวัดกลยุทธ์ของแผนพัฒนำหน่วยงำน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การพฒันาการจัดการเรียน การสอนด้าน
ศิลปวฒันธรรมใหม้ีคุณภาพเปน็ท่ียอมรับระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ

กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาทักษะครูอาจารย ์ผู้สอนในการใชภ้าษาและ เทคโนโลยใีนการจัด
การศึกษา ด้านศิลปวฒันธรรม
ตัวชี้วดัท่ี 1จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ ตอบสนองความต้องการในการพฒันา ทักษะครู 
อาจารย ์ผู้สอน ในการใช ้ภาษาและเทคโนโลยใีนการจัดการศึกษา ด้านศิลปวฒันธรรม

1 โครงการ  - 200,000           200,000            

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันานักเรียน นักศึกษา ใหม้ีสมรรถนะและทักษะท่ีสอดคล้องกบัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21
ตัวชี้วดัท่ี 2 ระดับความส าเร็จของการพฒันา ผู้เรียนใหเ้ปน็ไปตามสมรรถนะและ ทักษะ
ตามเกณฑ์ท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันศิลปก์ าหนด

26 โครงการ 413,000          610,050           1,023,050         

 
ตัวชี้วดัท่ี 3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการพฒันาด้านภาษาองักฤษและ
เทคโนโลยท่ีีมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป

1 โครงการ  - 22,500             22,500             

ตัวชี้วดัท่ี 4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิม่ขึ้น 2 โครงการ  - 598,650           598,650            

30 โครงการ 413,000          1,431,200         1,844,200         

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างคุณภาพผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม การสร้างเครือขา่ยและเผยแพร่ 
ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กลยทุธท์ี่ 1. พฒันาผู้วจิัยใหม้ีคุณภาพในการ จัดท าขอ้เสนอโครงการและ เผยแพร่
ผลงานวจิัย ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 1 ร้อยละของผู้วจิัยที่ได้รับการพฒันา และจัดท าขอ้เสนอโครงการงานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ งานนวตักรรม และได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 2 ร้อยละของผู้วจิัยที่ได้รับการพฒันามีผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน 
นวตักรรมในการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1 โครงการ  - 100,000           100,000            

ตัวชี้วดัท่ี 3 จ านวนคร้ังของการอา้งองิงานวจิัย งานสร้างสรรค์ งานนวตักรรม ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 4 จ านวนนักวจิัยรุ่นใหม่ท่ีได้รับการพฒันา  -  -  -  -
กลยทุธท์ี่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้าง เครือขา่ยในการจัดหาทุนสร้างหรือ เผยแพร่
 ผลงานวจิัย ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 5จ านวนเครือขา่ยในการจัดหาทนุสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1 โครงการ
 - 22,500             22,500             

ตัวชี้วดัท่ี 6 จ านวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุน งานวจิัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวตักรรม

1 โครงการ
 - 100,000           100,000            

ตัวชี้วดัท่ี 7 จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือกบัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ

 -  -

3 โครงการ  - 222,500           222,500                                                                                      รวมประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2

ประเด็นยทุธศาสตร์

                                                                           รวมประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1

กลยทุธ/์ตัวชี้วดักลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้ รวมงบประมาณ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การบริการวชิาการ และสร้างเครือขา่ยด้าน
ศิลปวฒันธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

กลยทุธท่ี์ 1.สร้างเครือขา่ยการบริการ วชิาการด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป ์ท้ังใน
ระดับทอ้งถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ใหม้ีความเขม้แขง็

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 1 จ านวนเครือขา่ยการบริการวชิาการด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป ์
ท่ีมีความเขม้แขง็

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 2 จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งเสริมใหเ้ล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น  -  -

กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาชมุชนใหม้ีความเขม้แขง็อยา่งยั่งยนืด้วยบริการวชิาการ
ตัวชี้วดัท่ี 3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมการบริการวชิาการด้านนาฎศิลป ์ดุริยางคศิลป ์
และคีตศิลป์

2 โครงการ 40,000             40,000             

2 โครงการ 40,000             40,000             
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การอนุรักษ ์สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการ
แสดง ด้านศิลปวฒันธรรมอยา่งเปน็มืออาชพี

กลยทุธท่ี์ 1.พฒันาการเปน็ศูนยก์ลางความร่วมมือ ด้านนาฏศิลป ์
ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 1 จ านวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีวทิยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ด าเนินการ

3 โครงการ 192,500           192,500            

ตัวชี้วดัท่ี 2 จ านวนคร้ังที่ วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเขา้ร่วมประกวดแขง่ขนั
ความสามารถ

1 โครงการ  - 46,250             46,250             
กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาองค์ความรู้สู่มืออาชพี ด้านศิลปวฒันธรรมเพือ่รองรับตลาดแรงงาน
ด้านศิลปวฒันธรรม

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 3ร้อยละของจ านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการพฒันาความ
เปน็มืออาชพีด้านศิลปวฒันธรรม

7 โครงการ  - 493,600           493,600            

กลยทุธท่ี์ 3 ส่งเสริมการน าทนุทาง ศิลปวฒันธรรมมาพฒันาชอ่งทาง การหารายได้
เพิม่ขึ้น

 -  -  -  -

ตัวชี้วดัท่ี 4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม การน าทุนทางวฒันธรรมมาพฒันา ชอ่ง
ทางการหารายได้

2 โครงการ  - 28,000             28,000             

13 โครงการ 760,350           760,350            

                                                                         รวมประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3

                                                                            รวมประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้ รวมงบประมาณ
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ยทุธศาสตร์ที ่5 : พฒันาองค์กรใหเ้ปน็สถาบนัต้นแบบด้าน
นาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป ์ใหส้อดคล้องกบัการบริหาร
 จัดการตามหลักธรรมาภบิาล

กลยทุธท์ี ่1.ส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนพฒันาวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้
เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล

 -  -  -  -

ตัวชีว้ดักลยทุธท์ี ่1ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการตามหลักธรรมาภบิาล 2 โครงการ  - 50,000             50,000             
กลยทุธท์ี ่2พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  -  -  -  -
ตัวชีว้ดักลยทุธท์ี ่2 ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  -  -  -  -

ตัวชีว้ดักลยทุธท์ี ่3 วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้รับผลการประเมินองค์กร
คุณธรรม ระดับ 2

 -  -  -  -

2 โครงการ  - 50,000             50,000             

โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้ รวมงบประมาณ

                                                                            รวมประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่5

ประเด็นยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การพัฒนาการจัดการเรยีน การสอนด้านศิลปวฒันธรรมใหม้ีคุณภาพเป็นทีย่อมรบัระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ :  1. ครู อาจารยผู้์สอน ได้รับการพฒันาทักษะในการใชภ้าษาและเทคโนโลยใีนการจัดการศึกษาด้านศิลปวฒันธรรม

ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ : 1. ร้อยละของครู อาจารย ์ผู้สอน ท่ีได้รับการพฒันา ทกัษะในการใชภ้าษาและเทคโนโลย ีในการจัดการศึกษา ด้านศิลปวฒันธรรมท่ีผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบนั บณัฑิตพฒันศิลปก์ าหนด
                           2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการพฒันาใหม้ีสมรรถนะและทักษะท่ีสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันศิลปก์ าหนด
                           3. ระดับความส าเร็จของการพฒันาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศิลปวฒันธรรมใหม้ีคุณภาพสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยทุธท่ี์ 1. พฒันาทักษะครูอาจารย ์ผู้สอนในการใชภ้าษาและ เทคโนโลยใีนการจัด
การศึกษา ด้านศิลปวฒันธรรม

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 1จ านวนโครงการ/กจิกรรมท่ี ตอบสนองความต้องการในการพฒันา 
ทักษะครู อาจารย ์ผู้สอน ในการใช ้ภาษาและเทคโนโลยใีนการจัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวฒันธรรม

 1.โครงการพฒันาบคุลากร
 - กจิกรรมอบรมทักษะภาษาองักฤษ
 - อบรมเทคโนโลยใีนการจัดการศึกษา

 -
200,000            200,000           

กลยทุธท่ี์ 2 พฒันานักเรียน นักศึกษา ใหม้ีสมรรถนะและทักษะท่ีสอดคล้องกบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 2 ระดับความส าเร็จของการพฒันา ผู้เรียนใหเ้ปน็ไปตามสมรรถนะและ
 ทักษะตามเกณฑ์ท่ีสถาบนับณัฑิตพฒันศิลปก์ าหนด

2.โครงการประกวดทักษะการขบัร้องเพลงไทย
 -

5,000                5,000               

3.โครงการพฒันาเติมเต็มเพลงเร่ืองละครกลุ่มสาระคีตศิลปไ์ทย  - 17,000              17,000             

4.โครงการส่งเสริมทักษะวชิาชพีและทักษะท่ีจ าเปน็ (ฝว)  - 120,000            120,000           

5.โครงการพฒันาศักยภาพความเปน็เลิศด้านเคร่ืองสายไทย  - 30,000              30,000             
6.โครงการพฒันาการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติ  - 37,500              37,500             

7.โครงการเขา้ค่ายพฒันาทักษะความเปน็เลิศด้านปี่พาทย์  - 26,250              26,250             

8.โครงการอบรมดนตรีพืน้บา้นภาคใต้วงดนตรีโนรา  - 15,000              15,000             
9.โครงการทักษะการสร้างอปุกรณ์ดนตรีไทยเบื้องต้น  - 15,000              15,000             
10.โครงการพฒันาทักษะเพลงในเร่ืองละคร  - 41,250              41,250             
11.โครงการพฒันาเตรียมความพร้อมกอ่นเขา้ศึกษาสาขานาฏศิลปศึ์กษา
และดนตรีศึกษา

 -
10,000              10,000             

12.โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์  - 225,000            225,000           
13.โครงการสร้างเสริมและพฒันาวชิาชพีครูแกน่ักศึกษา  - 60,000              60,000             
14.โครงการวนัวชิาการอดุมศึกษา  - 22,500              22,500             

                   2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพฒันาใหม้ีสมรรถนะและทกัษะท่ีสอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงิน

รายได้ รวมงบประมาณ

2.3.4 รำยละเอียดของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
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15.โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย  - 15,000              15,000             
16.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  - 30,000              30,000             
17.โครงการเยี่ยมบา้น เยี่ยมหอ  - 5,000                5,000               
18.โครงการพฒันาทักษะชวีตินักเรียนนักศึกษาใหม่  - 37,500              37,500             

19.โครงการพฒันาคุณลักษณะอนัพงึประสงค์นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  - 148,750            148,750           
20.โครงการปอ้งกนัแกไ้ขปญัหาเอดส์และยาเสพติด  - 22,500              22,500             
21.โครงการนัดพบเพือ่ทบทวน  - 5,000                5,000               

22.โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  - 80,000              80,000             
23.โครงการปฐมนิเทศ  - 5,000                5,000               
24.โครงการปจัฉมินิเทศ  - 5,000                5,000               
25.โครงการพฒันางานวจิัยระดับอดุมศึกษา  - 20,000              20,000             
26.โครงการพฒันาอาจารยต์ าแหน่งทางวชิาการด้านดนตรี  - 20,000              20,000             

27.โครงการดนตรีเพือ่การแสดงสร้างสรรค์พืน้บา้นภาคใต้  - 4,800                4,800               
ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับการพฒันาด้านภาษาองักฤษ
และเทคโนโลยท่ีีมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป

28.โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต
 -

22,500              22,500             

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิม่ขึ้น 29.โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับพืน้ฐานและอาชวีะ  - 185,000            185,000           
30.โครงการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 413,650              413,650           
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การสรา้งคุณภาพผลงานวจัิย ผลงานสรา้งสรรค์ ผลงานนวตักรรม การสรา้งเครอืข่ายและเผยแพรผ่ลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
เป้าประสงค์ :  1. สถาบนัมีงานวจิัย งานสร้างสรรค์ งานนวตักรรมท่ีมีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ : 1. จ านวนผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
                           2. ร้อยละของงานวจิัย งานสร้างสรรค์งานนวตักรรมที่น าไปบรูณาการกบัการเรียนการสอนหรือต่อยอดในการ หารายได้

กลยทุธท่ี์ 1. พฒันาผู้วจิัยใหม้ีคุณภาพในการ จัดท าขอ้เสนอโครงการและ เผยแพร่ผลงานวจิัย
 ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 1 ร้อยละของผู้วจิัยท่ีได้รับการพฒันา และจัดท าขอ้เสนอโครงการงานวจิัย 
งานสร้างสรรค์ งานนวตักรรม และได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 2 ร้อยละของผู้วจิัยท่ีได้รับการพฒันามีผลงานวจิัย ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงาน นวตักรรมในการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

1.โครงการพฒันาและส่งเสริมงานวจิัยเพือ่เผยแพร่สู่ระดับชาติและ
นานาชาติ

 - 100,000            100,000           

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 3 จ านวนคร้ังของการอา้งองิงานวจิัย งานสร้างสรรค์ งานนวตักรรม ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 4 จ านวนนักวจิัยรุ่นใหม่ท่ีได้รับการพฒันา  -  -  -  -
กลยทุธท่ี์ 2 ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้าง เครือขา่ยในการจัดหาทุนสร้างหรือ เผยแพร่ 
ผลงานวจิัย ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 5จ านวนเครือขา่ยในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวจิัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวตักรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2.โครงการวพิากยง์านวจิัยด้านศิลปวฒันธรรม
 - 22,500              

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 6 จ านวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุน งานวจิัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวตักรรม

3.โครงการวจิัยสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลปแ์ละนาฏศิลป์
 - 100,000            

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 7 จ านวนเครือขา่ยความร่วมมือกบัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ

 -  -  -  -

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้

รวมงบประมาณ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การบริการวชิาการ และสร้างเครือขา่ยด้านศิลปวฒันธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ :  1. เปน็ศูนยก์ลางในการใหบ้ริการวชิาการด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ : 1. จ านวนชมุชน และองค์กรท่ีได้รับบริการวชิาการ ด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลปแ์ละคีตศิลป์
                           2. จ านวนชมุชนท่ีได้รับการพฒันาอยา่งยั่งยนืด้วยการบริการวชิาการด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป์

กลยทุธท่ี์ 1.สร้างเครือขา่ยการบริการ วชิาการด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป ์ท้ังใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ใหม้ีความเขม้แขง็

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 1 จ านวนเครือขา่ยการบริการวชิาการด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีต
ศิลป ์ท่ีมีความเขม้แขง็

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 2จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งเสริมใหเ้ล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น  -  -  -  -

กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาชมุชนใหม้ีความเขม้แขง็อยา่งยั่งยนืด้วยบริการวชิาการ  -  -  -  -
ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมการบริการวชิาการด้านนาฎศิลป ์ดุริยางคศิลป ์
และคีตศิลป์

1.โครงการบริการวชิาการต่อสังคม 
(แบบมีรายได้)

 -
15,000              15,000             

2.โครงการบริการวชิาการต่อสังคม 
(แบบใหเ้ปล่า)

 -
25,000              25,000             

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงิน

รายได้ รวมงบประมาณ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การอนุรักษ ์สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวฒันธรรมอยา่งเปน็มืออาชพี 
เป้าประสงค์ :  1.สถาบนัมีความเปน็เลิศในการอนุรักษ ์สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอยา่งเปน็มืออาชพี
ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ : 1. จ านวนการจัดการแสดงและเขา้แขง่ขนัในการอนุรักษ ์สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
                           2. จ านวนรางวลัท่ีหน่วยงานในสังกดัได้รับจากการแขง่ขนัความสามารถท่ีเขา้ร่วมต่อปี
                           3. จ านวนองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป ์ท่ีเพิม่ขึ้น

กลยทุธท่ี์ 1.พฒันาการเปน็ศูนยก์ลางความร่วมมือ ด้านนาฏศิลป ์
ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 1 จ านวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีวทิยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ด าเนินการ

 1. โครงการมหกรรมศิลปวฒันธรรมส่ีภาค

 -
37,500              37,500             

2. โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศศิลปะท้องถิ่นภาคใต้  - 80,000              80,000             
3. โครงการสืบสานการเรียนรู้ไหวค้รูหนังตะลุง 75,000              75,000             

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 2จ านวนคร้ังท่ี วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเขา้ร่วมประกวดแขง่ขนั
ความสามารถ

4. โครงการประกวดศิลปวฒันธรรม
 -

46,250              46,250             

กลยทุธท่ี์ 2 พฒันาองค์ความรู้สู่มืออาชพี ด้านศิลปวฒันธรรมเพือ่รองรับตลาดแรงงานด้าน
ศิลปวฒันธรรม

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 3ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการพฒันา
ความเปน็มืออาชพีด้านศิลปวฒันธรรม

5. โครงการดนตรีไทยอดุมศึกษา
 -

78,600              78,600             

6. โครงการสืบสานโขนสัมพนัธ์  - 120,000            120,000           
7. โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทย
 (ไหวค้รู)  - 200,000            200,000           
8. โครงการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์  - 15,000              15,000             
9. โครงการอนุรักษพ์ฒันาศิลปพืน้บา้นภาคใต้  - 22,500              22,500             
10. โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  - 22,500              22,500             
11. โครงการส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและประเพณีของชาติ  - 35,000              35,000             

กลยทุธท่ี์ 3 ส่งเสริมการน าทุนทาง ศิลปวฒันธรรมมาพฒันาชอ่งทาง การหารายได้เพิม่ขึ้น  -  -  -  -
ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม การน าทุนทางวฒันธรรมมาพฒันา 
ชอ่งทางการหารายได้

12. โครงการส่งเสริมทุนทางวฒันธรรมเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ
 -

18,000              18,000             

13. โครงการงานเครือขา่ยศิลปวฒันธรรม  - 10,000              10,000             

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้

รวมงบประมาณ
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ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : พฒันาองค์กรใหเ้ปน็สถาบนัต้นแบบด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์คีตศิลป ์ใหส้อดคล้องกบัการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
เป้าประสงค์ :  1. ระบบบริหารจัดการของสถาบนั มีความเขม้แขง็ และมีประสิทธภิาพ สามารถขบัเคล่ือนด้วยหลักธรรมาภบิาลใหส้ถาบนับรรลุเปา้หมายการเปน็สถาบนั ต้นแบบด้านนาฏศิลป ์ดุริยางคศิลป ์และคีตศิลป์
ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ : 1. ร้อยละความส าเร็จของการพฒันาองค์กร ตามแผนพฒันาวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
                           2. ร้อยละความส าเร็จของการพฒันาระบบบริหารจัดการของวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

กลยทุธท่ี์ 1.ส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนพฒันาวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้
เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 1ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมท่ีด าเนินการตามหลักธรรมาภบิาล 1. โครงการจัดการองค์ความรู้  - 10,000              10,000             

2. โครงการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  - 40,000              40,000             
กลยทุธท่ี์ 2พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  -  -  -  -
ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 -  -  -  -

ตัวชี้วดักลยทุธท่ี์ 3 วทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ระดับ 2

 -  -  -  -

กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรม/รายการ
จ านวนเงิน

งบประมาณเงิน
แผ่นดิน

งบประมาณเงิน
รายได้

รวมงบประมาณ
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ส่วนที่ 3 
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
3.1 กำรแปลงแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินไปสู่กำรปฏิบัติ 

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569  
(ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความส้าคัญกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยเฉพาะการก้าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่น้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ในทุกระดับ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช ด้าเนินการดังนี้  

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ  

          2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเฉพาะการก้าหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพ่ือน้าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้ 

3. ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงานกิจกรรมโครงการให้ด้าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทาง 
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินจะด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก้าหนด
ไว้อันจะน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด้าเนินงานหรือทบทวน เป้ าหมายและกลยุทธ์ให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 4 

กำรติดตำมและประเมินผล 
 

4.1  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน ตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 
พ.ศ.2565-2569 (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566) 
  การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 
(ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เป็นเครื่องมือส้าคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการด้าเนินการของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส้าเร็จหรือข้อบกพร่องใ น
การด้าเนินงานและน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ 
สามารถน้าผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้
สามารถบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการติดตามและการประเมินผล 
4.1.2 วิธีการด้าเนินการติดตามผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1.4 เกณฑใ์นการประเมินผล 

4.2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรธีรรมรำช พ.ศ. 2565-
2569 (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566) 

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ 

ด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566) ได้แก่ รองผู้อ้านวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรด้านการเงิน  

4.2.2 วิธีกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
 2.1 ศึกษาและจัดท้าแบบรายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
 2.2 น้าร่างแบบรายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏ
ศิลปะนครศรีธรรมราช  เพื่อพิจารณา 
 2.3  สรุปผล  และจัดท้ารายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และการประชุมผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางกากรเงินวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คือ “แบบรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มี่นาคม 2565) และ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. สร้างแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2565-
2569 (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2565-30 กันยายน 2566) ส้าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569  (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  รายละเอียดของ
แบบรายงานตามด้านล่าง 

รายงานผลการด้าเนินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2565-2569  (ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ 

เป้าหมาย 2566 ผลการ
ด้าเนนิงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

เอกสารแนบ
ประกอบผลการ

ด้าเนินงาน 

การติดตามและ
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แผน ผล หน่วย
นับ 

          

          

          

          

          

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

เป้าหมาย 2566 ผลการ
ด้าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารแนบ
ประกอบผลการ

ด้าเนินงาน 

การติดตามและ
เกณฑ์การ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แผน ผล หน่วย
นับ 
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2. น้าแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน   
(1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลและผู้อ้านวยการ
กองนโยบายและแผน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช เพ่ือให้
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล 

3. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดท้าเป็น
แบบรายงานผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน  (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) ฉบับ
สมบูรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป 

4.2.4 เกณฑ์ในกำรประเมินผล 
 เกณฑ์ในการประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-
2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) มี 3 กรณีดังต่อไปนี้   

1.กรณีตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้เป็นค่าร้อยละ ค่าร้อยละความส้าเร็จ = ผลการด้าเนินงานจริง X 100 

                                 เป้าหมายตามแผน 

 
 เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความส้าเร็จ 

2.กรณีตัวชี้วัด
ที่ก้าหนดไว้เป็น

ระดับ 

ระดับ 1 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ระดับ 2 
ปรับปรุง 

ระดับ 3 
พอใช้ 

ระดบั 4 
ดี 

ระดับ 5 
ดีมาก 

 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60.00-
69.00 

ร้อยละ70.00-
79.99 

ร้อยละ80.00-
89.99 

ร้อยละ 90.00-
100 

 
3.กรณีตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้เป็นครั้ง/เรื่อง/
เครือข่าย/กิจกรรม/หน่วยงาน 

ค่าร้อยละความส้าเร็จ = ผลการด้าเนินงานจริง X 100 

                                 เป้าหมายตามแผน 

ขั้นตอนการประเมินความส้าเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือแสดงความส้าเร็จในภาพรวมตามมิติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ก้าหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ 
ขั้นตอนที่ 2 น้าผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ 
ขั้นตอนที่ 3 น้าผลการประเมินจากข้ันตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความส้าเร็จตามจ้านวนตัวชี้วัด 
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4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์แปลผลข้อมูล และกำรรำยงำนผล 
 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พ.ศ. พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569  
(ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) ให้กับฝ่ายนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายนโยบายและแผนก้าหนด 
โดยก้าหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 2. ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) ได้แก่ ร้อยละ และระดับความส้าเร็จในการ
อธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่ก้าหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ 6 เดือน จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) 
ส่วนในรอบ 12 เดือนจะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) 
 3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ด้าเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการด้าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) ในรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และการประชุมผู้บริหาร 
เพ่ือด้าเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และน้าข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2566) ต่อไป 
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ภำคผนวก 
 

คู่มือกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565-2569  

(ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2566) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ครู อาจารยผ์ู้สอน ได้รับการพฒันาทักษะใน
การใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

1. ร้อยละของครู อาจารย์ ผูส้อน ท่ีได้รับการ
พัฒนา ทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ใน
การจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมทีผ่่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบัน บัณฑติพัฒนศิลป์
ก้าหนด 

ร้อยละ 70 รองผู้อ้านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

 

2. นักเรียน นักศึกษาไดร้ับการพฒันาให้มี
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบัการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะและทักษะทีส่อดคลอ้งกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป์ก้าหนด 

ร้อยละ 65 รองผู้อ้านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

 

 3. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาผู้เรยีนและ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรมให้มคีุณภาพ
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ระดับ 5 รองผู้อ้านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน กำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. พัฒนาทักษะครู
อาจารย ์ผู้สอนในการใช้
ภาษาและ เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 แนวทำง 
สถาบันจัดสรรงบประมาณ
ให้วิทยาลัยฯ จดักิจกรรม/
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนด้านการใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีการจดัการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จ้านวนโครงการ/กิจกรรม
ที ่ตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนา ทักษะครู 
อาจารย์ ผูส้อน ในการใช้ 
ภาษาและเทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. คณะ วิทยาลยั ส้ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ของ
คร ู
อาจารย์ ผูส้อน 
2. คณะ วิทยาลยั จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงานส่งสถาบันๆ 
3. คณะ วิทยาลยั ด้าเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนท่ีก้าหนด 
4. คณะ วิทยาลยั สรุปประเมินผล
การด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ต่อ
สถาบันๆ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้านวนโครงการ/กิจกรรม  
ทีต่อบสนองความต้องการในการ
พัฒนาทักษะครู อาจารยผ์ู้สอนใน
การใช้ภาษาและเทคโนโลย ี
วิธีกำรวดั 
นับจากจ้านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
คณะ วิทยาลัยด้าเนินโครงการ/
กิจกรรม ส้ารวจความต้องการในการ
พัฒนาทักษะต้านภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีของคร ู

1.โครงการพัฒนาบุคลากร 
 - กิจกรรมอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
 - อบรมเทคโนโลยีในการจดั
การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

อาจารย์ ผูส้อน (ภาษาอังกฤษ 2 
โครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยี 1
โครงการ/กิจกรรม) 
กำรติดตำม 
ติดตามการรายงานโครงการ/
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส 

2. พัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ให้มีสมรรถนะ
และทักษะที่สอดคล้องกับ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

แนวทำง 
1. ก้าหนดสมรรถนะและ
ทักษะที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21ของ
นักเรียน นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป ์
2. ก้าหนดแผนการพัฒนา
สมรรถนะที่สอตคล้องกับ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักเรียน นักศึกษา 

2. ระดับความส้าเร็จของ
การพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นไป
ตามสมรรถนะและ ทักษะ
ตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑติ
พัฒนศิลป์ก้าหนด  

 

วิธีการด้าเนินงาน 
1. ก้าหนดสมรรถนะและทักษะที่
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียน นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป ์
2. จัดท้าแผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
3. ก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผนพัฒนา
สมรรถนะสมรรถนะและทักษะที่
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 ของนักเรียน นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป ์
เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับ 1 ส้ารวจสมรรถนะและ
ทักษะในสภาพความเป็นจริงของ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นพื้นฐาน 

2.โครงการประกวดทักษะการขับ
ร้องเพลงไทย 
3.โครงการพัฒนาเติมเต็มเพลง
เรื่องละครกลุม่สาระคตีศิลปไ์ทย 
4.โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
และทักษะที่จ้าเป็น (ฝว) 
5.โครงการพัฒนาศักยภาพความ
เป็นเลิศด้านเครื่องสายไทย 
6.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ดนตรี
นานาชาติ 
7.โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศด้านปี่พาทย ์
8.โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้าน
ภาคใต้วงดนตรีโนรา 
9.โครงการทักษะการสร้างอุปกรณ์
ดนตรไีทยเบื้องต้น 
10.โครงการพัฒนาทักษะเพลงใน
เรื่องละคร 

กลุ่มสาระคตีศลิป์
ไทย 
กลุ่มสาระคตีศลิป์
ไทย 
กลุ่มสาระปี่พาทย ์
 
กลุ่มสาระ
เครื่องสายไทย 
กลุ่มสาระ
เครื่องสายไทย 
กลุ่มสาระปี่พาทย ์
 
กลุ่มสาระดนตรี
พื้นบ้าน 
กลุ่มสาระปี่พาทย ์
 
ภาคดรุิยางคศิลป ์
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น 
ระดับ 2 ก้าหนดแผนการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบั
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักเรียน นักศึกษา 
ระดับ 3 ด้าเนินการตามแผนการ
พัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
นักศึกษา 
ระดับ 4 ประเมินผลตามแผนผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา 
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบั
การเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
นักศึกษา 
ระดับ 5 นักเรียน นักศึกษามี
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบั
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑติพัฒน
ศิลป์ก้าหนด 
วิธีกำรวัด 
มีการด้าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินท้ัง 5 ระดับ 

11.โครงการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขา
นาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา 
12.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสตูรนาฏศิลป ์
13.โครงการสร้างเสริมและพัฒนา
วิชาชีพครูแก่นักศึกษา 
14.โครงการวันวิชาการอุดมศึกษา 
15.โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย 
16.โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา 
17.โครงการเยีย่มบ้าน เยีย่มหอ 
18.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียนนักศึกษาใหม ่
19.โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์นักศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
20.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และยาเสพตดิ 
21.โครงการนัดพบเพื่อทบทวน 
22.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 
23.โครงการปฐมนิเทศ 
24.โครงการปัจฉิมนเิทศ 
25.โครงการพัฒนางานวิจัย
ระดับอุดมศึกษา 

หลักสตูรนาฏศิลป์
ศึกษาและดนตรี
ศึกษา 
หลักสตูรนาฏศิลป ์
 
ภาคการศึกษา 
 
ภาคการศึกษา 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
ฝา่ยกิจการนร/นศ 
 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
 
 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
งานประกัน
คุณภาพฯ 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
ภาคการศึกษา 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ระดับ 1 ส้ารวจสมรรถนะและ
ทักษะตามสภาพความเป็นจริงของ
นักเรียน นักศึกษา 
ระดับ 2 น้าผลการสา้รวจ คือ ต้าน
การวิเคราะห์มากา้หนดในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกบั
การเรยีนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียน นักศึกษาสถาบันบัณฑติ 
พัฒนศิลป ์
ระดับ 3 ด้าเนินการจัดทุกโครงการ/
กิจกรรม ใหผู้้เข้าอบรมต้อง มีการ
คิดวิเคราะห์ตามที่ก้าหนดใน
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียน นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนศิลป ์
ระดับ 4 มีผลการประเมินทุก
โครงการ/กิจกรรม มีการคิด
วิเคราะห ์
ระดับ 5 นักเรียน นักศึกษามี
สมรรถนะและทักษะในการคดิ
วิเคราะหต์ามทีส่ถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ก้าหนด 
กำรติดตำม 

26.โครงการพัฒนาอาจารย์
ต้าแหน่งทางวิชาการด้านดนตร ี
27.โครงการดนตรีเพื่อการแสดง
สร้างสรรค์พื้นบ้านภาคใต ้

หลักสตูรดนตรี
ศึกษา 
หลักสตูรดนตรี
ศึกษา 
 
 



51 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ติดตามการรายงานผลโครงการ/
กิจกรรมของวิทยาลยั รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 

  3. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีที่มีผลการเรยีน 
2.00 ข้ึนไป 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. คณะ วิทยาลยั จ้างครูต่างชาติ
สอนภาษาอังกฤษ 
2. คณะ วิทยาลยั จัดโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาผู้เรยีนด้านการใช้
เทคโนโลย ี
เกณฑ์กำรประเมิน 
นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทีม่ี
ผลการเรยีน 2.00 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนนักเรียนที่มผีลการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชา
ด้านเทคโนโลยีของนักเรยีน 
นักศึกษา ทุกระดับชั้นค่าระดับ
คะแนน 2.00 ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
กำรติดตำม 
ติดตามการรายงานทุกภาค
การศึกษา 

28.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 

ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

  4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

วิธีด ำเนินงำน 
1. สถาบันสนับสนุนอุปกรณ์ให้คณะ 
และวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบออน
ไซต์ และออนไลน ์
2. สถาบันด้าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูส้อน ใน 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้คร ู
อาจารย์มีทักษะในการจัด การเรยีน
การสอน 
มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
จ้านวนนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา ภาษาไทย คณติศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
80 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา ภาษาไทย คณติศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ภาค

29.โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
ผู้เรยีนระดับพื้นฐานและอาชีวะ 
30.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย 
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 สูงกว่า
ภาคเรยีนที่ 1/2564 
กำรติดตำม 
1. วิทยาลัย รายงานผลการเรยีน
รายวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 
2. ติดตามให้วิทยาลัยฯรายงานผล
ทุกภาคการศึกษา 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนนวัตกรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและระดับนำนำชำติ   

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

1. จ้านวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

2 ช้ิน รองผู้อ้านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 

 

 2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรมที่น้าไปบรูณาการกับการเรียนการสอน
หรือต่อยอดในการหารายได ้

ร้อยละ 50 รองผู้อ้านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผลงำนนวัตกรรม กำรสร้ำงเครือข่ำยและเผยแพร่ผลงำนในระดับชำติและระดับนำนำชำติ   
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. พัฒนาผู้วิจัยให้มี
คุณภาพในการ จัดท้า
ข้อเสนอโครงการและ 

เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรม ในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

มำตรกำร/แนวทำง 
1. พัฒนาผู้วิจัยของสถาบันให้
มีศักยภาพในการจัดท้า
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 
2. ส่งเสรมิการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ
3. ส่งเสรมิการบรูณาการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
งานนวัตกรรมกับการเรียนการ
สอน การน้าไปใช้ประโยชน์ 
หรือการต่อยอดในการหา
รายได ้
4. สถาบันจัดโครงการพัฒนา 
ศักยภาพในการจดัท้าข้อเสนอ 
โครงการเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกและการ
เผยแพรผ่ลงานในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ
5. จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรม ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาต ิ

1. ร้อยละของผู้วจิัยที่
ได้รับการพัฒนา และ
จัดท้าข้อเสนอโครงการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค ์
งานนวัตกรรม และ
ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

 
 
 

วิธีกำรด ำเงินงำน 
1. สถาบันจัดท้าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุน
การวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
2. สถาบันจัดโครงการจัดท้าข้อเสนอ
โครงการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรมเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
3. สถาบันจัดโครงการน้าเสนอโครง
ร่างการวิจัย โครงร่างงานสร้างสรรค์ 
สร้างเครือข่ายที่ให้ทุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์งานนวัตกรรมจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้ า นวน โค ร งกา รวิ จั ย  โ ค ร งการ
สร้างสรรค์ ที่ได้รับทุน ร้อยละ 45 ของ
ผู้ที่ได้รับทุนปี 2566 ทั้งหมด ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนโดรงการวิจัย โครงการ
สร้างสรรค์ ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 
กำรติดตำม 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

6. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ 
การน้าเสนอผลงานวจิยั 
ผลงานสร้างสรรค ์ผลงาน
นวัตกรรม ในระดับชาติ หรือ 
ระดับนานาชาติให้แก่ผู้วิจัย
ของสถาบันได้ทราบ 
7. ก้าหนดให้ผู้วิจัยระบุ
แนวทางการบูรณาการ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม กับการ 
เรียนการสอนหรือต่อยอดใน
การหารายได้ ในหัวข้อการน้า
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน ์

ติดตามผลการยื่นข้อเสนอโครงการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
ของผู้วิจัยที่ได้รับการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรม โดยรายงานผลเป็นรายไตร
มาส 
 
 

  2. ร้อยละของผู้วจิัยที่
ได้รับการพัฒนามี
ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงาน 

นวัตกรรมในการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

หรือระดับนานาชาต ิ
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประชุมวิชาการ น้าเสนอผลงานวจิัยใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติใหแ้ก่
ผู้วิจัยของสถาบันได้ทราบ 
2. สถาบันจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเขียนบทความงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บทความวิชาการ 
เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิ
งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สูร่ะดับชาติ
และนานาชาต ิ

ภาคการศึกษา  
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

3. สถาบันจัดเวทีเผยแพรผ่ลงานวจิัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม 
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละ 25 ของผู้วิจัยที่ได้รับทุน
ทั้งหมด มีงานวิจัย งานสร้างสรรค ์
ผลงานนวัตกรรม ไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนผู้วิจัยที่มผีลงานวิจยั 
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม 
ไปเผยแพร่ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 
กำรติดตำม 
ติดตามรายงานผลการน้าผลงานวจิัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม 
ไปเผยแพร่ ในระดับชาต ิ
หรือระดับนานาชาติ โดยรายงานผล
เป็นรายไตรมาส 

  3. จ้านวนครั้งของการ
อ้างอิงงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์งาน
นวัตกรรม ในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ
 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. สถาบันมีนโนบายใหผู้้วิจัยทีไ่ดร้ับ
ทุนไปตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานงานวจิัย 
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย TCl2 หรือระดับ
นานาชาติ Scopus 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

2. จัดหาแหล่งข้อมลูการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
3. สถาบันเชิญชวนให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอ้างอิงผลงานงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
ไต้รับทุน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้านวนผู้วิจัยของสถาบันมีผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค ์งานนวัตกรรม ในรอบ 
5 ปีท่ีผ่านมา ไดร้ับการอ้างอิง 
ในระดับชาติหรือนานาซาติ 10 ครั้ง 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนครั้งของผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์งานนวัตกรรมที่ถูกอ้างอิง
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ในรอบ 5 ปี 
 
กำรติดตำม 
ติดตามรายงานผลการช้างอิงงานวิจัย 
งานสร้างสรรค ์งานนวัตกรรม ในรอบ 
5 ปีท่ีผ่านมา โดยรายงานผล 
เป็นรายไตรมาส 

  4. จ้านวนนักวิจัยรุ่นใหม่
ที่ได้รับการพัฒนา 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. สถาบันจัดโตรงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ของสถาบัน ไต้แก ่
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

- โครงการจัดท้าข้อเสนอโครงการ
งานวิจัย งานสร้างสรรค ์งาน
นวัตกรรม เพื่อขอรับทุน 
- โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ
น้าเสนอโครงร่างงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค ์
2. นักวิจัยพี่เลี้ยงให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับ
การเขียนโครงร่างการวิจยั และงาน
สร้างสรรค ์
3. เผยแพร่คูม่ืองานวิจัย และคูม่ืองาน
สร้างสรรค ์
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีข้อเสนอ
โครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรม เพื่อขอรับทุน จ้านวน 
๒๐ คน 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ทีผ่่านการ
พัฒนาให้มีคุณภาพในการจัดท้า
ข้อเสนอโครงการและมีข้อเสนอ
โครงการวิจัย งานสร้างสรรค ์
งานนวัตกรรม เพื่อขอรับทุน 
กำรติดตำม 
ติดตามรายงานผลการด้าเนินงานวิจัย 
งานสร้างสรรค ์งานนวัตกรรมของ
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยรายงานผลเป็นราย
ไตรมาส 

2. ส่งเสริมความร่วมมือ 
และสร้าง เครือข่ายในการ
จัดหาทุนสร้างหรือ 

เผยแพร่ ผลงานวิจัย 
ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรม ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

มำตรกำร 
สร้างความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายในการจดัหาทุนสร้าง
หรือเผยแพร่ ผลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน
นวัตกรรมในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิ

5. จ้านวนเครือข่ายใน
การจัดหาทุนสร้างหรือ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรมใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติ 
 
 

วิธีกำรต ำเนินงำน 
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ในการจัดหาทุนสร้างหรือ
เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงาน 
สร้ า งสรรค์  ผลงานนวัตกรรมใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
2. จัดท้าแหล่งข้อมูลเครือข่ายในการ
จั ด ห า ทุ น ส ร้ า ง ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่  
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน 
นวัตกรรมในระตับชาติหรือระตับ
นานาชาติ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้านวนเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้าง
หรือ เผยแพร่ผลงานวิจัย  ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมใน 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จ้านวน 
2 เครือข่าย 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนเครือข่ายในการจัดหาทุน
สร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรผลงานนวัตกรรม ท้ังใน 
ระดับซาติหรือนานาชาติกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กำรติดตำม 

2. โครงการวิพากย์งานวิจัยดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

งานสร้างสรรค ์  
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ติดตามรายงานจ้านวนเครือข่ายความ
ในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยรายงานผลเป็นรายไตร
มาส 

  6. จ้านวนแหล่งทุน
ภายนอกในการ
สนับสนุน งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรม 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. สถาบันแจ้งให้คณะและวิทยาลัย
ทราบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ภ า ย น อก ที่ ใ ห้ ทุ น ก า ร วิ จั ย  ง า น
สร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการ
วิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน กลุ่มโซเชียล
มีเดีย 
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้านวนแหล่งทุนภายนอกที่ ให้ทุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 
จ้านวน 3 แหล่งทุน 
วิธีกำรวดั 
นับจ้านวนแหล่งทุนภายนอกที่ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ งาน
นวัตกรรมให้กับสถาบันบัณฑิต 
พัฒนศิลป์ 

3. โครงการวิจัยสร้างสรรค์ด้าน 
ดุริยางคศลิป์และนาฏศลิป ์

งานสร้างสรรค ์  
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กำรติดตำม 
ติดตามรายงานผลการสนับสนุนทุน
การวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอกต่อสถาบัน โดย
รายงานผลเป็นรายไตรมาส 

  7. จ้านวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศลิป์ ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
2. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
3. จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค ์ผลงานนวัตกรรม ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาต ิ
เกณฑ์กำรประเมิน 
จ้านวนหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมอืกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือจ้านวน 
เครือข่ายในการจดัหาทุนสร้าง
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค ์
ผลงานนวัตกรรม จ้านวน 40 
หน่วยงาน 
วิธีกำรวัด 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

นับจ้านวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ
เครือข่ายในการจดัหาทุนสร้าง 
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมใน
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ
 
กำรติดตำม 
ติดตามรายงานจา้นวนหน่วยงานความ
ร่วมมือในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยรายงานผลเป็น 
รายไตรมาส 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้าน
นาฏศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ และคีตศลิป์ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

1. จ้านวนชุมชน และองค์กรที่ไดร้บับริการวิชาการ 

ด้านนาฏศลิป ์ดุริยางคศลิป์ และคตีศิลป ์
2 ชุมชน รองผู้อ้านวยการฝ่าย

วิชาการและงานวิจัย 
 

 2. จ้านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
การบริการวิชาการด้านนาฏศลิป์ ดุริยางคศลิป์ 
และคีตศิลป ์

1 ชุมชน รองผู้อ้านวยการฝ่าย
วิชาการและงานวิจัย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. สร้างเครือข่ายการบริการ 

วิชาการด้านนาฏศลิป ์ดุริ
ยางคศิลป ์คีตศิลป ์ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติ  
ให้มีความเข้มแข็ง 

มำตรกำร/แนวทำง 
ส่งเสริมการสรา้งเครือข่าย
การบริการวิชาการ ท้ังใน
ระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ 
หรือระดับนานาชาต ิ

1. จ้านวนเครือข่ายการ
บริการวิชาการด้านนาฏศลิป ์

ดุริยางคศลิป์ และคีตศลิป ์ที่
มีความเข้มแข็ง  
เป้าหมาย 1 เครือข่าย 
 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1 .  ส ถ าบั นจั ดท้ า แผนกา รส ร้ า ง
เครือข่ายบริการวิชาการทั้งในระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น  ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ 
2. ถ่ายทอดแผนการสร้างเครือข่าย
บริการวิชาการไปยังคณะ วิทยาลัย ท้ัง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือ 
ระดับนานาชาติ 
3. คณะ วิทยาลัย จัดท้าแผนการสร้าง
เครือข่ายบริการวิชาการ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ 
ระดับนานาชาติ 
4. คณะ วิทยาลัย สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชน /องค์กร เป้าหมายตาม
แผนการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ
ทั้งในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 
5 .  ติ ด ต ามและประ เ มิ นผลการ
ด้ า เนิ น งานตามแผนทั้ ง ในระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น  ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คณะ วิทยาลัยสร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก 
หน่วยงานละ ๑ เครือข่าย 
วิธีกำรวัด 
นับจ้ านวนหน่ วย งานภายนอกที่
ร่วมมือกับสถาบันฯ ในการให้บริการ
วิชาการด้านนาฎศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และดีตศิลป์  
กำรติดตำม 
คณะ วิทยาลัยฯ รายงานผลเป็นราย
ไตรมาส 

  2. จ้านวนเด็กและเยาวชนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิให้เล่น
ดนตรีคนละ 1 ช้ิน 
เป้าหมาย 200 คน 

วิธีด ำเนินงำน 
1 .  ส ถ าบั นจั ดประ ชุมคณะ แ ล ะ
วิทยาลั ย  เพื่ อสร้ า งการรับรู้ แนว
ทางการด้าเนินงาน 
2. คณะและวิทยาลัยขยายผลการ
ด้าเนินโครงการ 
ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ช้ิน 
หรือการประกวดดนตรีไทยในท้องถิ่น 
โดยบูรณาการการท้างานร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
จ้านวนเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ คน 
วิธีกำรวัด 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

นับจ้านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ เล่นตนตรีคนละ 1 ช้ิน 
(หน่วยงานละ ๒๐๐ คน) 
กำรติดตำม 
คณะ วิทยาลัย ๑๔ แห่ง รายงานผล
เป็นรายไตรมาส 

2. พัฒนาชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วย
บริการวิชาการ 

แนวทำง 
สถาบันจัดสรรงบประมาณ
ให้คณะและวิทยาลัย ท้ัง 
18 แห่ง ด้าเนินโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

3. จ้านวนโครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการด้าน
นาฎศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ และ
คีตศิลป ์
เป้าหมาย 2 โครงการ 
 

วิธีด ำเนินงำน 
1. สถาบันจัดประชุมคณะและ
วิทยาลัย เพื่อสร้างการรบัรู้แนว
ทางการด้าเนินงาน 
2. คณะ และวิทยาลัย จดัท้าแผน
บริการวิชาการด้านนาฎศลิป ์
ดุริยางคศลิป์ และคีตศลิป์  
3. คณะ และวิทยาลัย สร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็ง
ร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
คณะ วิทยาลัยด้าเนินโครงการ/
กิจกรรม การบริการทางวิชาการดา้น
นาฎศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ และคีตศลิป์  
รวมทั้งหมด 20 โครงการ/กิจกรรม 
คณะศลิปนาฎดุรยิางค์ คณะ
ศิลปศึกษา และวิทยาลยันาฎศลิป 
๑๒ แห่ง ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 2 
โครงการ/กิจกรรม 

1.โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม (แบบมีรายได้) 
2.โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม (แบบให้เปล่า) 

งานบริการ
วิชาการ 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

คณะศลิปวิจิตร และวิทยาลัยช่างศิลป 
3 แห่ง ด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 1 
โครงการ/กิจกรรม 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนโครงการ/กิจกรรม บรกิาร
วิชาการด้านนาฏศลิป์ ดรุิยางคศลิป์ 
และคืตศิลป ์
กำรติดตำม 
คณะ วิทยาลัย รายงานผลเป็นราย 
ไตรมาส 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ เผยแพร่และจัดกำรแสดง ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นมืออำชีพ 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. สถาบันมีความเป็นเลศิในการอนุรักษ์ 
สร้างสรรค์ และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น
มืออาชีพ 

1. จ้านวนการจัดการแสดงและเขา้แข่งขันในการ
อนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม ใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ

3 ครั้ง รองผู้อ้านวยการฝ่าย
ศิลปวฒันธรรม 

 

 2. จ้านวนรางวัลที่หน่วยงานในสังกัดไดร้ับจากการ
แข่งขันความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี 

3 รางวัล รองผู้อ้านวยการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 3. จ้านวนองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศลิป ์และคีตศลิป์ ท่ีเพิ่มขึน้ 

3 เรื่อง รองผู้อ้านวยการฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ เผยแพร่และจัดกำรแสดง ด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นมืออำชีพ 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. พัฒนาการเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือ 
ด้านนาฏศลิป์  
ดุริยางคศลิป ์ 
คีตศิลป์ ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

มำตรกำร 
ส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือใหส้ถาบัน 
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ 
ด้านนาฏศลิป์ ดุรยิางคศิลป ์
และคีตศิลป์  
แนวทำง 
จัดโครงการ/กิจกรรมเผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีมุ่งเน้นให้
เกิดความร่วมมือดา้นนาฎศลิป์ 
ดุริยางคศลิป ์และคีตศลิป์  
จัดโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือและเช่ือมโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ 

1. จ้านวนโครงการใน
ระดับชาตหิรือระดับ
นานาชาติที่วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช 
ด้าเนินการ 
เป้าหมาย 1 โครงการ 
 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. สถาบันต้าเนินการทบทวนและ
ก้ าหนดแผนการจั ด โคร งการ /
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 
ช่างศิลป์ และ 
ทัศนศิลป์ 
2. ด้าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนที่ก้าหนดโดยสถาบันเป็น
เจ้าภาพหลัก หรือมอบหมาย 
สถานศึกษาด้าเนินการหรือสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการ
จัดการโครงการตามแผนเพื่อให้มี
เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น 
3.  ติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
4 .  ส รุ ป ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด้าเนินการไปก้าหนดแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงในปีต่อไป 
เกณฑ์กำรประเมิน 
สถาบันหรือสถานศึกษาในสังกัดจัด
โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่
น้อยกว่า 3 โครงการ 

1. โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมสีภ่าค 
2. โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ
ศิลปะท้องถิ่นภาคใต ้
3. โครงการสืบสานการเรยีนรูไ้หว้
ครูหนังตะลุง 
 

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ค ำนิยำม 
ระดับชาติ  หมายถึง มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 5 หน่วยงาน 
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ห ม า ย ถึ ง  มี
หน่วยงานต่างประเทศ 
เข้ าร่ วมโครงการไม่น้อยกว่ า  3 
ประเทศ 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนโครงการระดับชาติหรือ
ร ะดั บนานาชาติ ที่ ส ถ าบั น เป็ น
เจ้าภาพหลักหรือสถานศึกษาใน
สังกัดด้าเนินการ 
กำรติดตำม 
ก้ ากั บ  ติ ดตามและรายงานผล
ด้าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 9 
เดือน 

  2. จ้านวนครั้งท่ี วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ความสามารถ 
เป้าหมาย 4 ครั้ง 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1 .  สถาบั นด้ า เนิ นการทบทวน
มาตรการแนวทางการด้าเนินงาน
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. ก้าหนดแผนการด้าเนินงานการ
เข้าร่วมการประกวด แข่งขันในเวที
ระดับชาติและระดับนานาชาติกับ
คณะและวิทยาลัย 

4. โครงการประกวด
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

3. คณะและวิทยาลัย เข้าร่วมการ
ประกวด แข่งขันในระดับชาติหรือ
ระดับนานาขาติ ท่ีจัดโดยสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
4. สถาบัน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
คณะและวิทยาลั ย เข้ า ร่ วมการ
ประกวด แข่งขัน ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ได้แก่ 
4.1 ประชาสัมพันธ์เวที/ร้ายการการ
ประกวดแข่งขันต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ของสถาบัน ให้
ครบทุกช่องทาง 
4.2 สนับสนุนงบประมาณให้กับ
คณะและวิทยาลัยที่ประสงค์เข้าร่วม
ก า ร ป ร ะ ก ว ด  แ ข่ ง ขั น ใ น เ ว ที
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
5. สถาบัน ก้ ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด้าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดต่อไป 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
คณะและวิทยาลั ย เข้ า ร่ วมการ
ประกวด แข่งขันในเวทีระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ รวมกันไม่น้อย
กว่า70 ครั้ง 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

- ระดับชาติ หมายถึง เวที/ร้ายการ
การประกวดแข่งขันที่มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมการประกวด 
แข่งขัน ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
หรือ การจัดประกวด แข่งขันจาก
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง 
กรม หรือเทียบเท่า ท่ีเปิดรับสมัครผู้
เข้าประกวดแข่งขันทั่วประเทศ 
-  ระดับนานาชาติ  หมายถึ ง  มี
หน่วยงานต่ า งประเทศเข้ า ร่ วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 
วิธีกำรวัด 
นับจ้านวนครั้งทุกรายการหรือเวทีที่
คณะและวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วม
การประกวด แข่งขันในระดับชาติ
หรือระตับนานาชาติ 
กำรติดตำม 
ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานทุก
เดือน 
(ผ่านช่องทางไลน์ รองอธิการบดีที่
ก้ากับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม) 
๒. รายงานผลด้าเนินงานทุกไตรมาส 

2. พัฒนาองค์ความรู้สู่มือ
อาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อรองรับตลาดแรงงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

มำตรกำร/แนวทำง 
1. พัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดย

3. ร้อยละของจ้านวนผู้ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระดับดีเลศิ ของการ

วิธีด ำเนินกำร 
1.1) สถาบันด้าเนินการทบทวน
มาตรการแนวทางการด้าเนินงาน
พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้าน

5. โครงการดนตรไีทยอุดมศึกษา 
6. โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์ 
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย (ไหว้ครู) 

ภาคดรุิยางคศิลป ์
กลุ่มสาระโขน 
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ก้าหนดขอบเขตการพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพ ดังนี ้
1.1) พัฒนาความเป็นมืออาชีพ 
ด้านนาฏศลิป์ไทย ดุริยางค
ศิลป์ไทย และช่างศิลป ์
1.2) จัดท้าแผนความเป็นมือ
อาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมตาม
ขอบเขตการพัฒนาท่ีก้าหนด 

พัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมาย ร้อยละ 60 
 

ศิลปวัฒนธรรม ของปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
1.2) ก้าหนดและจัดท้าแผนการ
ด้าเนินงานพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก ่
1.2.1) ด้านนาฏศิลป ์
- จารีตนาฎศลิปไ์ทย 
- เทคนิคการแต่งหน้าประกอบการ
แสดง 
- เทคนิคการแต่งกายประกอบการ
แสดง 
- หลักการการออกแบบการแสดง 
- เทคนิคการแสดงโขน-ละคร ตัว
พระ 
ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง 
- เทคนิคการใช้เสียงประกอบการ
แสดงละคร 
- การตัดต่อบทโขนละคร 
1.2.2) ด้านดุริยางคศิลป ์
- จารีตทางดุริยางคศิลป ์
- การจัดเก็บและบ้ารุงรักษาเครื่อง
ดนตร ี
- การตั้งเสียงและการเทียบเสียง
เครื่อง 
ดนตรี ในการเรียนการสอนและการ
แสดงเทคนิคการผสมวงดนตร ี

8. โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
9. โครงการอนุรักษ์พัฒนาศลิป
พื้นบ้านภาคใต ้
10. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
11. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชาติ 
 

 
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายกิจการนร/นศ 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

เทคนิคการใช้เสยีงส้าหรบัการขับ
ร้อง 
- การแต่งกายและการแต่งหน้า
ส้าหรับ 
นักดนตรีและนักร้อง ด้านนาฏศลิป์
และดรุิยางคศลิป ์
1.2.3) ด้านนาฏศลิป์และดรุิยางค
ศิลป ์
- การจัดแสงและเสียง ประกอบการ
บรรเลงและการแสดง 
1.2.4) ด้านทัศนศิลป์ 
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจดั 
นิทรรศการทางทัศนศลิป ์
1.3) หน่วยงานในสังกัดด้าเนินการ
ตามแผนที่ก้าหนด 
1.4) สถาบัน ก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดา้เนินงานตามแผน
รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
1.5) สรุปการประเมินผลการ
ด้าเนินงาน เพื่อน้าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง ใน
ปีงบประมาณ 
ถัดไป 
เกณฑ์กำรประเมิน 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

จ้านวนผู้เข้าร่วมพัฒนาความเป็นมือ
อาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีเลศิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
จากจ้านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
วิธีกำรวัด 
ระดับดีเลศิ คือ ระดับคะแนนของ
ผู้เข้าร่วมพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีผา่นเกณฑ ์
การประเมินหลังการฝึกอบรม ได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กำรติดตำม 
ก้ากับติดตามและรายงานผล
ด้าเนินงานรอบ 6 เดือนและรอบ 9 
เดือน 

3. ส่งเสรมิการน้าทุนทาง 
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนา
ช่องทาง การหารายได้
เพิ่มขึ้น 

มำตรกำร/แนวทำง 
1. จัดท้าแผนการน้าทุนทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนาช่อง
ทางการหารายได ้
2. จัดท้าขุดรายการทาง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศลิป์ คีตศลิป์ ช่าง
ศิลป์ และทัศนศิลป์ ส้าหรับ
ให้บริการแบบมรีายได ้
3. ก้าหนดอัตราค่าตอบแทน
การบริการทางศิลปวัฒนธรรม 

3. ระดับความส้าเร็จของ
การส่งเสริม การน้าทุน
ทางวัฒนธรรมมาพัฒนา 
ช่องทางการหารายได ้
เป้าหมาย ระดับ 4 
ระดับควำมส ำเร็จ  
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯและ ก้าหนด
ขอบเขตของการน้าทุน
ทาง ศิลปวัฒนธรรมมา

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. สถาบันด้าเนินการทบทวน
มาตรการแนวทางการด้าเนินงาน
ส่งเสริมการนา้ทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางหา
รายได้เพิ่มขึ้นของปีงบประมาณ ท่ี
ผ่านมา 
2. ก้าหนดและจดัท้าแผนการ
ด้าเนินงานส่งเสรมิการน้าทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางหา
รายได้เพิ่มขึ้น 

12. โครงการส่งเสริมทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
13. โครงการงานเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการ
พัฒนาช่องทางหารายได ้

พัฒนาช่องทางการ จัดหา
รายได ้ 
ระดับ 2 จัดท้าแผนการน้า
ทุนทาง ศิลปวัฒนธรรมมา
พัฒนาช่องทางการ จัดหา
รายได ้ 
ระดับ 3 มีการด้าเนินการ
ตาม แผนฯ และติดตาม
ผลการด้าเนินการตาม
แผนฯ  
ระดับ 4 มีรายได้เกดิขึ้น 
จากการ พัฒนาช่อง
ทางการหารายได ้ 
ระดับ 5 มีการน้าผลการ
ด้าเนินงานมา วิเคราะห์
และจัดท้าแผนปรบัปรุง/
พัฒนา หาช่องทางการหา
รายได้ต่อไป 

3. หน่วยงานในสังกัดด้าเนินการตาม
แผนที่ก้าหนด 
4. สถาบัน ก้ากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการดา้เนินงานตามแผน
รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
5. สรุปการประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 
เพื่อน้าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง ในปีงบประมาณถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ทบทวนมาตรการแนวทาง 
ด้าเนินงานและจัดท้าแผนการ
ส่งเสริมการนา้ทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่อง
ทางการจัดหารายได ้
ระดับ 2 จัดท้าชุดรายการทาง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดรุิ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ส้าหรับ
ให้บริการแบบมรีายได้ อย่างน้อย 3 
ชุด 
ระดับ 3 ก้าหนดอัตราค่าตอบแทน
การบริการทางศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการพัฒนา
ช่องทางหารายได ้
ระดับ 4 มีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
ใช้บริการชุดรายการทาง
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ อย่างน้อย 
10 ครั้ง 
ระดับ 5 น้าผลการด้าเนินงาน
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ชุดรายการทางศลิปวัฒนธรรม 
หลักเกณฑ์และอัตราการจดัเก็บเงิน
รายได้ให้เหมาะสมต่อไป 
วิธีกำรวดั 
วัดระดบัจากความส้าเร็จของการ
พัฒนาช่องทางการหารายไดจ้ากทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมี 
การด้าเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
สถาบันก้าหนด ม ี5 ระดับ ได้แก ่
1. มีการทบทวนมาตรการแนวทาง
ด้าเนินงานและมีแผนการส่งเสริม
การน้าทุนทางศิลปวัฒนธรรมมา
พัฒนาช่องทางการจัดหารายได ้
2. มชุีดรายการทางศลิปวัฒนธรรม 
ด้านนาฏศลิป ์ดุริยางคศิลป์ คตีศลิป์ 
ช่างศิลป์และทัศนศลิป์ ส้าหรับ
ให้บริการแบบมรีายได้อย่างน้อย 3 
ชุด 
3. มีอัตราค่าตอบแทนการบริการ
ทางศิลปวัฒนธรรมเป็นมาตรฐานใน
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

การพัฒนาช่องทางหารายได้ของ
สถาบัน 
4. มีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใช้
บริการชุดรายการทาง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป ์ดุริ
ยางคศิลป์ คีตศลิป์ ช่างศิลป์และ
ทัศนศิลป์ อย่างน้อย 10 ครั้ง 
5. มีการวิเคราะหผ์ลการด้าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงชุดรายการ
ทางศิลปวัฒนธรรม หลักเกณฑ์และ
อัตราการจัดเก็บเงินรายได้ให้
เหมาะสมต่อไป 
กำรติดตำม 
ก้ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด้าเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 
9 เดือน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันต้นแบบด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ระบบบริหารจัดการของสถาบนั มีความ
เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลให้สถาบันบรรลเุป้าหมาย
การเป็นสถาบัน ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุรยิางค
ศิลป์ และคีตศลิป์  

1. ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนาองค์กร ตาม
แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช 

ร้อยละ 85 รองผู้อ้านวยการฝ่าย
นโยบายและแผน 

 

 2. ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของวิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช 

ร้อยละ 85 รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร  
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำองค์กรให้เป็นสถำบันต้นแบบด้ำนนำฏศิลป์ ดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. ส่งเสรมิการดา้เนินงาน
ตาม แผนพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

มำตรกำร/แนวทำง 
1. ส่งเสรมิให้หน่วยงาน
ด้าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ก้ากับ ติดตามให้
หน่วยงานด้าเนินกิจกรรม/
โครงการ ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมทีด่้าเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. ถ่ายทอดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการ
ด้าเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ขับ เคลื่ อนกิ จกรรม/ โครงการตาม
แผนพัฒนาสถาบันฯ ให้กับหน่วยงานใน
สังกัด 
2. รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
ด้าเนินการตามหลักธรรมภิบาล โดยแบ่ง
โครงการ/กิจกรรมออกเป็น6 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มการให้ทุน กลุ่มการพัฒนาบุคลากร 
กลุ่ มการอนุ รั กษ์  สร้ า งสรรค์  ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ กลุ่ม
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา และกลุ่ม
การพัฒนาองค์กร 
3. เก็บรวบรวมหลักฐานและเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์หลักเกณฑ์
การส่งเสริมการด้าเนินการด้วยหลักธรร
มาภิบาล จากหน่วยงาน 
ในสังกัด 
4.  ประเมินผลการด้ า เนินงานตาม
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการด้าเนินการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

1. โครงการจัดการองค์ความรู ้
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ี
 

งานองค์ความรู้ 
ภาคการศึกษา 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใหทุ้น 
       1.1 หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 
       1.2 หลักความเสมอภาค (Equity) 
2. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากร 
       2.1 หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
       2.2 หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Eficiency) 
3. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์สร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
       3.1 หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
       3.2 หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Eficiency) 
4. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการ 
      4.1 หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
      4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
5. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

    5.1 หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
    5.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
    5.3 หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 
6. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาองค ์
    6.1หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
    6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
วิธีกำรวัด 
โครงการ/กิจกรรม ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ที่ด้าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
ครบถ้วนตาม 
เกณฑ์การประเมินในแต่ละกลุ่ม 
กำรติดตำม 
ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานทุก
เดือน 

2. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ ความ
โปร่งใสในการด้าเนินงาน 

มำตรกำร/แนวทำง 
1. ส่งเสรมิระบบการก้ากับ 
ติดตาม รายงาน และ
ประเมินผลการพัฒนา 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ความโปร่งใสในการ

2. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 

วิธีกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
1. ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงาน 
2. สร้างความเข้าใจ เกณฑ์ตามตัวช้ีวัด 
ด้า เนินงานตามแผนคุณธรรมความ
โปร่งใสของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3. ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ผลการ
ด้าเนินงานตามแผนฯ 
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กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ด้าเนินงาน ทั้งหน่วยงาน
ภายในภายนอกองค์กร 
2. ส่งเสรมิการดา้เนินงาน
ตามแผนคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถาบันบณัฑิต
พัฒนศิลป์ทั้งหน่วยงาน
ภายใน 
ภายนอกองค์กร 
3. น้าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุง
พัฒนาแผนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถาบัน
บัณฑิต 
พัฒนศิลป ์
แนวทำง 
1. ตั้งคณะท้างานคุณธรรม
ความโปร่งใสของสถาบันฯ 
2. จัดท้าแผนคณุธรรมความ
โปร่งใสๆก้าหนด
ผู้รับผิดชอบตามตัวขี้วัดผู้
ก้ากับติดตาม 
3. ด้าเนินการตามแผน 
ก้ากับ ติดตาม 
4. ประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 

Assessment: ITA)
เป้าหมาย ร้อยละ 90 

4.  น้ าผลการประเมินมาวิ เคราะห์  
ทบทวน ปรับแก้ไขแผนคุณธรรมฯ 
5. รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน 
วิธีการด้าเนินงานน้าเข้าข้อมูลในระบบ 
ITA 
1. ก้าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ด้าเนินการให้สอดคล้องตามระยะเวลาที่ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 
2. ก้าหนดผู้รับผิดชอบในการน้าเข้า
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. 
ก้าหนด 
3. น้าเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน
ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียภายในและ
ภายนอก 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ก้าหนด
จ้านวน 
ร้อยละ 10 ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย
ภาย ในทั้ งหมดผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย
ภายนอก (ET) ก้าหนดจ้านวน 
ร้อยละ 10 ของประมาณการจ้านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท้ังหมด 
5. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT 
6. รายงานผลการประเมิน 
เกณฑ์กำรประเมิน 



83 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

5. น้าผลการประเมินมา
วิเคราะหป์รับปรุง พัฒนา 
 

ตามเกณฑ์การประเมินของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์หน่วยงานต้องผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 90-95 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 : ร้อยละ 90 
วิธีกำรวัด 
น้าผลคะแนนที่ได้รับการประเมินจาก 
ป.ป.ช. มาเทียบกับเกณฑ์ตัว ช้ีวัดที่
สถาบันฯ ก้าหนดโดยต้องได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 จาก 100 คะแนน 
กำรติดตำม 
1. ก้าหนดการด้าเนินงานให้สอดคล้อง
ตามระยะเวลาที่ ป.ป.ช. ก้าหนด 
2 .  ติ ด ต า ม ก า ร น้ า เ ข้ า ข้ อ มู ล ข อ ง
ผู้รับผิดชอบตามตัวช้ีวัดให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ ป.ป.ช. ก้าหนด 
3. ติดตามผลการด้าเนินงานตามแผน
คุณธรรมความโปร่ ง ใสของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ (เฉพาะด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส) 
4. ทบทวนปรับระบบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ให้ เหมาะสมตามแผน
คุณธรรมฯ โดยคณะท้างานตรวจสอบ
ข้อมูล 
5. ติดตามการตอบแบบวัดการรับรู้การ
ประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และภายนอกให้เป็นไปตาม 
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แบบสอบถามที่ ป.ป.ช. ก้าหนด 
6.  ติดตามผลคะแนนการประเมิน
รายงานสรุปผลการด้าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการส้านักงานและ 
ผู้บริหารพิจารณา 

  3. วิทยาลัยนาฏศลิป
นครศรีธรรมราชไดร้ับ
ผลการประเมินองค์กร
คุณธรรม ระดับ 2 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับท่ี 1  
- องค์กรส่งเสรมิ
คุณธรรม ด้าเนินการข้อ 
1-3 ทุกข้อ ไม่น้อยกว่า
ข้อละ 1 คะแนน รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 4 
คะแนน 
ระดับท่ี 2 
- องค์กรคุณธรรม ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับที่ 1 
และด้าเนินการข้อ 4-6 
ทุกข้อ ไม่น้อยกว่าข้อละ 
1 คะแนน รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 4 คะแนน โดย
มีผลรวมคะแนนข้อ 1-6 
ไม่น้อยกว่า 8 คะแนน 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
1. บุคลากรของส้านักงานอธิการบดีและ
หน่วยงานในสังกัดด้าเนินการประกาศ
เจตนารมณร์่วมกันที่จะ 
ขับเคลื่อน ให้เป็นองค์กรคณุธรรม 
(ระดับ 2) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรใน
สังกัดสถาบันฯเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
2. บุคลากรของสถาบันและหน่วยงานใน
สังกัดร่วมก้าหนดคณุธรรมเป้าหมาย 
และก้าหนด "ปัญหาที ่
อยากแก้" และ"ความดีที่อยากท้า" ให้
สอดคล้องกับคณุธรรม ๔ ประการ 
"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" อย่าง
น้อย 3 เรื่อง 
3. ส้านักงานอธิการบดีและหน่วยงานใน
สังกัดจัดท้าแผนการด้าเนินการส่งเสรมิ
คุณธรรมของหน่วยงาน 
ตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรม อย่างมสี่วนร่วมของบุคลากรที่

   



85 
 

กลยุทธ ์ มำตรกำร/แนวทำง ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ วิธีกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและ
เกณฑ์กำรประเมินผล 

โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

ระดับ 3  
- องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับที่ 1 
ระดับที่ 2 และ
ด้าเนินการข้อ 7-9 ทุก
ข้อ ไม่น้อยกว่าข้อละ 1 
คะแนน รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 4 คะแนน โดยมี
ผลรวมคะแนนข้อ 1-9 
ไม่น้อยกว่า 12 คะแนน 

สอดคล้องกับคณุธรรมเป้าหมายที่
ก้าหนด 
4. ส้านักงานอธิการบดีและหน่วยงานใน
สังกัดด้าเนินการตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานท่ีก้าหนดไว้ โดย
มีผลส้าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
5. ส้านักงานอธิการบดีและหน่วยงานใน
สังกัดติดตาม ประเมินผลส้าเร็จของแผน
ส่งเสริมคณุธรรมของหน่วยงาน เพื่อ
ทบทวน ปรับปรง ให้แผนฯ คุณภาพ
และการบรรลุคณุธรรมเป้าหมายที่
ก้าหนด 
6. ส้านักงานอธิการบดีและหน่วยงานใน
สังกัดมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู 
บุคลากรที่ท้าความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
และหรือหน่วยงานท่ีมีโครงการดเีด่นใน
การส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผน
ส่งเสริมคณุธรรมที่ก้าหนดไว ้
7. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางสรปุผล
การด้าเนินงานตามแผนฯ และจัดท้า
รายงานผลส่งกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อ
รับการประเมินตามก้าหนดและ 
หน่วยงานในสังกัดที่ตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค
จัดท้ารายงานผลส่งส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดที่ส่วนราชการตั้งอยู ่
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ระดับท่ี 1 องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 
ด้าเนินการข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่น้อยกว่าข้อ
ละ 1 คะแนนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 
คะแนน 
ระดับท่ี 2 องค์กรคุณธรรม ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับที ่1 และด้าเนินการข้อ  
4-6 ทุกข้อ ไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 คะแนน โดยมี
ผลรวมคะแนนข้อ 1-6 ไม่น้อยกว่า 8 
คะแนน 
ระดับท่ี 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และ
ด้าเนินการข้อ 7-9 ทุกข้อไม่น้อยกว่าข้อ
ละ 1 คะแนน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 
คะแนน โดยมีผลรวมคะแนนข้อ 1-9 ไม่
น้อยกว่า 12 คะแนน 
วิธีกำรวัด 
ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรคณุธรรม 
ระดับ 2 โดยด้าเนินการตามตัวช้ีวดั
องค์กรคุณธรรมข้อ 1-6 ทุกข้อ 
ไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน และมี
ผลรวมคะแนนไม่น้อยกว่า 8 คะแนน 
ดังนี ้
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ตัวขี้วัดที่ 1 องค์กรมีการประกาศ 
เจตนารมณร์่วมกันที่จะขับเคลื่อน 
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
1.1 ผู้บริหาร และสมาชิก ในองค์กร 
ตั้งแต่ 80.00% ข้ึนไป ประกาศ 
เจตนารมณ์ ร่วมกันเป็น ลายลักษณ์
อักษร (2 คะแนน) 
1.2 ผู้บริหารและ สมาชิกในองค์กร 
ตั้งแต่ 50.00-79.99 % ประกาศ 
เจตนารมณ ์ร่วมกันเป็น ลายลักษณ์
อักษร (1 คะแนน) 
ตัวขี้วัดที่ 2 องค์กรมีการก้าหนด 
คุณธรรมเป้าหมายและก้าหนด "ปัญหา 
ที่อยากแก้" และ "ความดีที ่
อยากท้า" ที่สอดคล้องกับ คุณธรรม 4 
ประการพอเพียง วินัย สจุริต จติอาสา 
ตั้งแต่ 80.00 % ข้ึนไป ร่วมกันก้าหนด
คุณธรรม 
2.1 ผู้บริหารและ สมาชิกในองค์กร 
เป้าหมายอยา่งน้อย3เรื่อง (2 คะแนน) 
2.2 ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร 
ตั้งแต่ 5.00-7พ.9ถ96 ร่วมกันก้าหนด
คุณธรรม เป้าหมาย จ้านวน 2 เรือ่ง  
(1 คะแนน) 
ตัวช้ีวัดที่ 3 องค์กรมีการจัดท้าแผน
ส่งเสริมคณุธรรมอย่างมสี่วนร่วมของ
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บุคลากรในองค์กรทีส่อดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมาย ท่ีก้าหนด 
3.1 มีแผนส่งเสริมคณุธรรมของ 
องค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
องค์กร มีการมอบหมายหน่วยงาน
รับผิดชอบการด้าเนินงาน(๒ คะแนน) 
3.2 มีแผนส่งเสริมคณุธรรมของ 
องค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
องค์กร มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบการด้าเนินงาน(๑ คะแนน) 
ตัวขี้วัดที ่4 องค์กรมีผลส้าเร็จ ของการ
ด้าเนินกิจกรรม ตามแผนส่งเสริม 
คุณธรรมที่ก้าหนดไว 
4.1 การด้าเนินการ ตามแผน ส่งเสริม 
คุณธรรม ท่ีก้าหนดไว้ มีผลสา้เร็จตั้งแต่ 
60.00 % ขึ้นไป และเป็นไปตาม 
เป้าหมายของ กิจกรรมที่ก้าหนดไว้ (2 
คะแนน) 
4.2 การด้าเนินการ ตามแผน 
ส่งเสริมคณุธรรม ท่ีก้าหนดไว้ มี
ผลส้าเร็จตั้งแต ่40.00 – 59.99%  และ
เป็นไปตาม เป้าหมายของ 
กิจกรรม ท่ีก้าหนดไว้ (1 คะแนน) 
ตัวขี้วัดที่ 5 องค์กรมีการติดตาม 
ประเมินผลส้าเร็จเพื่อทบทวน ปรับปรุง 
แผนส่งเสริมคุณธรรม ขอ 
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องค์กรให้มีคุณภาพ และบรรลุคณุธรรม 
เป้าหมายทีก่้าหนด 
5.1 มีการประเมิน และรายงานผล 
ส้าเรจ็ของแผน - มีการทบทวน 
ปรับปรุงแผน ส่งเสริมคณุธรรมของ
องค์กรที่มีคุณภาพ (2 คะแนน) 
5.2 มีการประเมิน และรายงาน 
ผลส้าเร็จของแผน (1 คะแนน) 
ตัวชีวัดที่ 6 องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู 
บุคลากร ท่ีท้าความดีจนเป็น แบบอย่าง
ได้ และหรือ หน่วยงาน 
ที่มีโครงการ ดเีด่นในการส่งเสริม 
คุณธรรมเป้าหมาย ตามแผนส่งเสริม 
คุณธรรมที่ก้าหนดไว ้
6.1 มีการประกาศ ยกย่องเชิดชู 
บุคลากรที่ ท้าความตี จนเป็นแบบอย่าง
ได้ - มีการประกาศ ยกย่องเชิดชู 
หน่วยงาน ภายในหรือภายนอก ท่ีมีการ
ส่งเสริม คุณธรรม เป้าหมาย จนเป็น
แบบอย่าง (2 คะแนน) 
6.2 มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู
บุคลากรที่ท้าความดี จนเป็น แบบอย่าง
ได้ (1 คะแนน) 
กำรติดตำม 
ติดตามผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดส่วนกลางจ้านวน 6 หน่วยงาน 
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ประกอบด้วย คณะศลิปนาฏคุริยางค์ 
คณะศลิปรจิิตร คณะศลิปศึกษา 
วิทยาลัยนาฎศิลป วิทยาลัยช่างศิลป์ 
และสา้นักงานอธิการบดี ขายงานผลการ
ด้าเนินงานแผนส่งเสริมคณุธรรมของ
หน่วยงาน ตามที่สถาบันๆ ก้าหนด และ 
รวบรวม สรุปผลการต้าเนินงานของ
หน่วยงานส่วนกลางจ้านวน '6 
หน่วยงานเสนอกระทรวงวัฒนธรรม 
2. ติดตามผลการต้าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดจ้านวน 13หน่วยงาน
ที่อยู่ในภูมีภาค ด้าเนินการตามแนว
ทางการประเมินองค์กรคณุธรรม
หน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม  
(ระดับ 2) ที่สถาบันๆ ก้าหนด 
3. ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประสาน
ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพ้ืนท่ีและ
จัดส่งเอกสารเพื่อประเมินเป็นองคก์ร
คุณธรรม 
- ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค รายงานผล
การด้าเนินงานตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงานเละรายงานผล
การประเมินของหน่วยงานให้สถาบัน 
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