แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556

55

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หน้าที่ของคณบดี
หน้าที่ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

คณบดีเป็นผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
คณะ

ผลการดาเนินการ
หน้าทีข่ องคณบดี ตามมาตรา 32 กาหนดให้คณบดีได้
ดาเนินการเสนออธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดี 3 ฝ่าย คือ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ
พิเศษ
ปฏิบตั ิหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย
ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบของผลประเมินคุณภาพ
ภายใน แบบอภิมานโดยกรรมการระดับหาวิทยาลัย มาตรา 3
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 17 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ยรวม 4.88 (ระดับดีมาก)

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง
5
5

4

3

2

1

0

n/a

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

5

หน้าที่ตามทีอ่ ธิการบดีมอบหมาย ตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 1169/2556 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2556
1. บริหารกิจการของคณะให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เอาใจใส่บริหารจัดการกิจการของวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ และของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา และส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ มีส่วนร่วมกับสังคมในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ให้การบริการแก่ชุมชน
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้กลยุทธ์ และการ
ปฏิบตั ิ ในการ สร้างชื่อ สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย
และสร้างเสถียรภาพ เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีคุณภาพ
โดยรอบปีที่ผ่านมาผลการประเมิน สมศ.อยู่ในระดับดี (4.25)
และการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับ
ดีมาก (4.54)

5

56

หน้าที่ของคณบดี

ผลการดาเนินการ

2. ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน
ได้ดาเนินการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอืน่ ของคณะให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของ บุ ค ลากรโดยมี ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
ตั ว ชี้ วั ด ของวิ ท ยาลั ย ฯ โดยสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย และประเมิ น ในรู ป ของคณะกรรมการ
ดาเนิน การแต่ งตั้ ง ผู้ รับ ผิ ดชอบงานทางด้ านการเงิ น บั ญ ชี
พัสดุ โดยมีผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน มีการแต่งตั้ง
กรรมการ เก็บรักษาเงิน แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภั ยทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งตั้งกรรมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ป ระจ าปี และมี ก ารตรวจสอบการ
ดาเนินงานจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะทุกปี รวมทั้ง
นาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 ได้ร้อยละ
99.96
3. จัดทาแผนพัฒนาคณะในระยะสั้น
(วาระการบริหาร) และระยะยาว (แผน 5-10
ปี) เพื่อให้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางของ
คณะ และปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง
ๆ ของคณะ

- มีการจัดทาแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามวาระการบริหาร
(แผนกลยุทธ์ 56-59)
- มีการจัดทาแผนการปฏิบัติราชการประจาปี
- มีแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 10 ปี (2556-2565) โดยมีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ ม. นครพนม
- มีแผนปฏิบัติการระดมทรัพยากรและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง
5
4
3
2
1
0 n/a

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

5

5

57

หน้าที่ของคณบดี
4. เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้าน
ต่างๆ ของคณะต่อมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง
5
4
3
2
1
0 n/a

- มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานตามพันธกิจด้านต่างๆ
- มีการจัดทาประจาปี ที่แสดงผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนเสนอในรายงานประจาปี

5

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการประจาคณะและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา

- มีการประชุมกรรมการประจาคณะในปีงบประมาณ
2556 จานวน 4 ครั้ง (มีบันทึกรายงานการประชุม)
- การส่งเสริมกิจการนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะ
ภาษา คุณธรรมจริยธรรม การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กีฬา และนันทนาการ
มีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การเลือกตั้งนายกและ
กรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก

5

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย

ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย โดยเข้า
ร่ ว มประชุ ม หรื อ ส่ ง ตั ว แทนเข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี
ภารกิ จ จ าเป็ น ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น กรรมการยกร่ า ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลกาดาเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
เป็นต้น

5

(สาหรับคณะกรรมการ)

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
58

แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชกาโดยเทียบเคียงกับเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

59

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วย
นับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

เป้าหมาย
ของ
คณะ/
วิทยาลัย

1.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ

ร้อยละ

75

75

100.00

√

- ทุกหลักสูตรที่ใช้ใน ม.นครพนม
เป็นหลักสูตรสมรรถนะ

2.ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ร้อยละ

70

80

100.00

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 11

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน

ร้อยละ

80

80

88.20

√

ตามผลการรายงานและสรุป
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอน เลขที่
006/2557 ลว. 21 ก.พ. 57

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัด
การเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

60

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ของ
เป้าหมาย คณะ/
ม.
วิทยาลัย
นครพนม
70
70

4.ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนเข้าใหม่เทียบกับแผนการรับเข้า

ร้อยละ

5.ร้อยละความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ

ร้อยละ

50

6.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทางาน (V-NET)

ร้อยละ

60

ผลการดาเนินงาน
ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ
บรรลุ

71.90

√

-

-

-

60

43.64

ไม่บรรลุ
ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้
7
(แผนกลยุทธ์ม.นครพนม
เริ่มดาเนินการ ปี 2558)

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้
4

61

7.ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

ร้อยละ

80

80

82.67

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้
8

8.ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากองค์กรที่เป็น
ที่ยอมรับ (VQ)

ร้อยละ

80

80

84.87

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 6

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556
9.ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ์
สาหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

เป้าหมาย
ของ
คณะ/
วิทยาลัย

ร้อยละ

10

10

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
26.36

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ ไม่บรรลุ
√

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 10 ของงบ
ดาเนินงาน
3,141,168 *10%
= 314,116
ใช้จ่ายจริง 26.36
62

10. ร้อยละของอาจารย์ที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาโทในสาขาที่เกีย่ วข้อง
ต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ

70

50

11.ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ร้อยละ

70

80

40.00

84.68

√

√

คิดจากอาจารย์ทั้งหมด
30 คน
เรียนจบปริญญาโท 12 คน
ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2

สรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ที่ 1 บรรลุ 8 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 72.72 ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 18.18
และดาเนินงานในปี 2558 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 9.09
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ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

เป้าหมาย
ของ
คณะ/
วิทยาลัย

บาท/คน

5,000

5,000

เป้าหมายของตัวชี้วัด

การ
ดาเนินงาน

10,200

ผลการ
ดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่
บรรลุ

หมายเหตุ

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม
12.งบประมาณสนับสนุนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

√

- งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร
ทั้งหมด 255,000 บาท ดังนี้
- งบวิจัยจาก อบต. จานวน
75,000 บาท
- งบวิจัย Socail mapping
จานวน 10,000 บาท
- งบสนับสนุนวิจยั สิ่งประดิษฐ์
จานวน 120,000 บาท
- งบทานุศิลปวัฒนธรรม
จานวน 50,000 บาท
และจานวนครูในปีงบประมาณ
2556 มีจานวน 25 คน
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ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

เป้าหมาย
ของ
คณะ/
วิทยาลัย

การ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
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13.ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยโครงการ ปวช. 1 เรื่อง/3 คน/ปีการศึกษา ปวส.
1 เรื่อง/2 คน/ปีการศึกษา

ร้อยละ

100

100

100.00

√

ตามผลการรายงานการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
เลขที่ ศธ
0589.16/044
ลว. 4 ก.พ. 57

14.ร้อยละของผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
หรือ
งานวิจัยของครูที่นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

80

70.00

√

ตามผลการประเมิน
คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี
2555
ตามมาตรฐานที่ 5 ตัว
บ่งชี้ 35

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายของ
คณะ/วิทยาลัย

การ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
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หน่วยนับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

15.ร้อยละการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณะ

ร้อยละ

60

70

100

√

16.จานวนเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

เครือข่าย

5

10

10

√

บรรลุ

ไม่
บรรลุ
- ได้มีการนาผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ
ในงานเกษตรลุ่มน้าโขงที่
วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนลยี ม.
นครพนม
- เผยแพร่บทความวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ผ่านเว็บไซด์
www.sict.npu.
- จัดทาแผ่นพับส่งไปตามส่วน
ราชการและชุมชนในเขต
อ.ศรีสงคราม
- จานวน อปท.ที่ร่วมทาวิจัย
มีทั้งหมด 8 แห่ง และมี
องค์กร
ภายนอก 2 แห่ง รวม
เป็น 10 แห่ง

สรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ที่ 1 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่บรรลุ 0 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 0.00
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ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
หน่วยนับ
นครพนม พ.ศ. 2556
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม
17.ร้อยละความสาเร็จของโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
ในระดับองค์กร ชุมชนสังคม ประเทศ และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

18.ร้อยละความสาเร็จของโครงการการบริการ
วิชาการ วิชาชีพในการชี้นาสังคมทั้งภายใน
และภายนอก

เป้าหมาย
ม.นครพนม

เป้าหมายของ
คณะ/วิทยาลัย

การ
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่
บรรลุ

หมายเหตุ

ร้อยละ

80

80

100

√

- วทอ.ศรีสงคราม ได้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามแผนที่กาหนดไว้ คือ ร่วมกับ
ชุมชน 2 แห่ง โรงเรียน จานวน 2 แห่ง และ
องค์กรอื่นของรัฐ 2 แห่ง
- ทุกโครงการมีระดับความพึงพอใจมากกว่า
3.51

ร้อยละ

80

80

100

√

ทุกโครงการดาเนินการตามแผน
มีความพึงพอใจผู้รับบริการเกิน
3.51 ทุกโครงการ
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19.จานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ/
สาขาวิชา

2

6

6

ทุกสาขาวิชาได้ดาเนินการโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน
สาขาละ 6 โครงการ

√

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556
20.ร้อยละผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
21.จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย 16 ชม.
(นานักศึกษาหลายสาขาเข้าร่วมโครงการ
เดียวกัน)บริการวิชาการต่อชุมชน หน่วยงาน
และสถานศึกษา 2 แห่ง/ปี

เป้าหมายของ
การ
คณะ/
หน่วยนับ เป้าหมาย
ดาเนินงาน
วิทยาลัย
ม.
นครพนม
ร้อยละ
60
80
100
ชั่วโมง

16

16

16

ผลการ
ดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่
บรรลุ

หมายเหตุ

√

นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
โครงการทุกคน

√

- ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงทุกคน
และได้เข้าร่วมบริการวิชาการ
ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา จานวน 2
แห่ง / ปี
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22.จานวนเครือข่ายการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพในระดับองค์กร ชุมชน สังคมประเทศ
และอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

เครือข่าย

6

10

6

√

23. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

ร้อยละ

80

80

86.00

√

1. อบต.หาดแพง ต.หาดแพง
2. อบต.สามผง ต.สามผง
3. ร.ร.บ้านดอนสมอ
ต.ท่าบ่อสงคราม
4. ร.ร.ขยายโอกาส ในเขต
อ.ศรีสงคราม
5. ร.ร.บ้านนาจาน ต.บ้านเอื้อง
6. บ้านโคกกลาง ต.โพนสว่าง
คิดจากความพึงพอใจต่อการ
ออกบริการวิชาการและวิชาชีพ
ของทุกสาขาวิชา

สรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ที่ 1 บรรลุ 7 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่บรรลุ 0 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 0.00
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ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
เป้าหมายของ
การ
หน่วย
เป้าหมาย
นครพนม พ.ศ. 2556
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ
นับ
ม.นครพนม

หมายเหตุ

พันธกิจที่ 4 ทานุบารุง ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
อนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
24.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

25.ร้อยละของรายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน

ร้อยละ

85

85

√

นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ

√

ทุกรายวิชามีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนการ
สอน

100.00

60

70

100.00
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ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายของ
การ
หน่วยนับ เป้าหมาย
คณะ/วิทยาลัย ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ
ม.นครพนม

26.จานวนโครงการที่ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม

จานวน

20

5

10

√

27.ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม
สู่การเรียนการสอน

ร้อยละ

60

80

100.00

√

หมายเหตุ

โครงการทีส่ ่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมมีทั้งหมด 10
โครงการ
1. โครงการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
2. โครงการบุญเดือนสี่
3. โครงการบุญข้าวจี่
4. โครงการวันปิยมหาราช
5.โครงการวันพ่อแห่งชาติ
6.โครงการวันแม่แห่งชาติ
7. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
อัตลักษณ์อาชีวศึกษา(การไหว้)
8.โครงการงานประเพณีลอยกระทง
9. โครงการประเพณีสงกรานต์
10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ทุกรายวิชามีการบูรณาการ
การศิลปะ วัฒนธรรม
สู่การเรียนการสอน
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ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายของ
คณะ/
วิทยาลัย

การ
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

28. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5.00

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 21

29. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5.00

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 16

30.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5.00

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 41

ไม่
บรรลุ
บรรลุ

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

74

31.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

70

80

100

√

ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 29

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินการตามคารับรองปฏิบัติราชการ
โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายของ
คณะ/
วิทยาลัย

การ
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

หน่วย
นับ

เป้าหมาย
ม.นครพนม

32. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานกับเครือข่าย
ความร่วมมือ
อาชีวศึกษาเพื่อรองรับ AEC

ร้อยละ

80

80

100

√

ทุกโครงการดาเนินการตามแผน ฯ
มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกินกว่า 3.51 ทุกโครงการ

33. ร้อยละของบุคลากรที่มีการแลกเปลีย่ นกับองค์กร
ภายนอก

ร้อยละ

5

10

16.66

√

โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลีย่ นกับ
องค์กรภายนอกจานวน 5 คน จาก
อาจารย์ 30 คน

ไม่
บรรลุ
บรรลุ

สรุปผลการดาเนินงานตามพันธกิจ ที่ 1 บรรลุ 6 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่บรรลุ 0 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 0.00
สรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้ง 5 พันธกิจ บรรลุ 30 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 90.90 ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 6.06
75

และดาเนินงานในปี 2556 1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 3.03
(สาหรับคณะกรรมการ)

คะแนน
คะแนนเฉลี่ย

76

แบบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
และผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
รอบปีการศึกษา 2555

77

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
และผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบปีการศึกษา 2555
รายการ
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ฯ
(โดย คณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
นครพนม) (จาแนกตามองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดของ
วิทยาลัย)

ค่าคะแนนทีไ่ ด้รับ
4.58

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะ
(โดย สมศ.) (จาแนกตามองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดของ
คณะ)

82.36

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกคณะ/
วิทยาลัย ประเมินอภิมานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2555
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ตามผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชีข้ อง สทศ.
เอกสารตามหนังสือ ที่ ศธ. 0589.1(8)/019
ลงวันที่ 24 มกราคม 2557

1. โปรดแนบหลักฐานคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ที่ได้รบั แจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
2. โปรดแนบหลักฐานคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก สมศ.
3. สามารถปรับแบบฟอร์มนีไ้ ด้ตามความเหมาะสม

78

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้
ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

79

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

สรรหา
ด้านผูส้ าเร็จการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคณ
ุ ภาพ
คิดเป็น ทาเป็น อย่างน้อยต้องมีทักษะวิชาชีพที่

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ

1.

26

ตัวชี้วดั /ผลการดาเนินการ
1.

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5

เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ร้อยละ 90.56

ทัดเทียมหรือเหนือกว่าคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาของ
สถานศึกษาอื่นในมหาวิทยาลัยนครพนมหรือสถานศึกษา
สังกัดอื่น มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
งได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมในประกอบอาชีพและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

หลักฐานอ้างอิง

5

หน่วยงานชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนที่มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ร้อยละ 98.86

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 9 ตัวบ่งชี้
4.33 คะแนน ระดับ ดี

ตัวบ่งชี้คุณภาพ EQA

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5

มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90.16
4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทางาน

2

(สมศ.2) ร้อยละ 43.64

80

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

สรรหา

ระดับคุณภาพ ดี

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนค่าคะแนน 4.5 คะแนน

26

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ
6. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจาก

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5

องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ (สมศ.3)ร้อยละ 90.16
7.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ

3

กับแรกเข้า
4

8. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพ

อิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี (สมศ.1)ร้อยละ 72.32
9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

5

หน่วยงาน
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 82.67
15.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (สมศ.๗)

5

ค่าเฉลี่ยตัวบ่งชี้ IQA และ EQA ระดับ ดี

81

ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ 4.33
ตารางที่ 4 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง
นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
5
4
3
2
1
0 n/a
สรรหา
ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ
2. ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
5
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
10. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านความ
สนใจ ความถนัด การฝึกปฏิบตั ิ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน

หลักฐานอ้างอิง

11. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรูร้ ายวิชา

5
5

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน
ด้านหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้ 5 คะแนน

12. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา

ระดับคุณภาพ ดีมาก

13. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา

5

ตัวบ่งชี้คุณภาพ EQA

14.ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

5

มาตรฐานกฎกระทรวงตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลการจัดการ
เรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

5
15. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(สมศ.7)

82

ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ 5.00

83

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา

26

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

3. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา

31. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ

ต้องระดม ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทัง้ ในประเทศและ

สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งความ

หรือต่างประเทศ

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5

ร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา และจัดหาแหล่งทุนให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ตัวบ่งชี้ 31 ระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
ประเมินได้ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ

5.00

84

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา

26

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

4. ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

สนับสนุนให้ดาเนินการสร้าง 34. ผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์
ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย และบทความทาง ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ.4)

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

3

วิชาการ เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถ
เผยแพร่ได้ เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้หลากหลาย ทันสมัย
สามารถนาไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ
หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลีย่

35. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

มาตรฐานด้าน
วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้

เฉลี่ยได้

3

ประโยชน์ (สมศ.5)

2.76 คะแนน พอใช้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานด้าน
วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
เฉลี่ยได้

2.76 คะแนน พอใช้

ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ

3.00

85

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา

26

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

5. ด้านการบริการวิชาการ

33 .ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริม

สนับสนุนงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาทักษะของผู้เรียน (สมศ.6)

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5

การพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อสร้างชุมชน สังคมให้เป็น
สังคมแห่งภูมิปญ
ั ญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
สามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนรู้
หลักฐานอ้างอิง

ผลการดาเนินการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA

ผลคะแนนเฉลีย่ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ 33 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน (สมศ.6)

ระดับคุณภาพ ดีมาก

ผลประเมินได้ 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลคะแนนเฉลีย่ ตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ

5.00

86

ตารางที่ 4 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา
6. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง
ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปญ
ั ญาที่มกี ารบูรณาการตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

36. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

หลักฐานอ้างอิง

38.ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานด้าน
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จานวน 4ตัวบ่งชี้

39.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ

ผลคะแนนเฉลีย่ 5 คะแนน

40. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5

4

3

2

1

0

n/a

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ

5

5
5

5

ผลการดาเนินการ
ผลคะแนนเฉลีย่ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ 5.00

87

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา

26

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5

7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ใช้ระบบบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว

16. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อ

สถานศึกษา(สมศ. 8.1)

เสริมสร้างจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักฐานอ้างอิง

17. ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหาร

จัดการสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลี่ยด้านการ

18. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา

บริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 17 ตัวบ่งชี้

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.88 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก

5

5

สถานศึกษา(สมศ.14.1)
20. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นา

5

ของผู้บริหารสถานศึกษา
23.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ

5

ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
24.ผลการบริหารความเสี่ยง (สมศ.11)

5

25. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน

5

88

89

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

26

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

5

26. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ
28. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์

5

ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
29. ผลการพัฒนาคุณภาพครู (สมศ.16)

5

31. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ

5

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือางประเทศ
32. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาส

4

ทางการศึกษา (สมศ.18)
ผลคะแนนเฉลีย่ ตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ

4.91

90

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

สรรหา

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ

พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นส่วนหนึ่ง

26

5

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5
41. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน

เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA ระดับคะแนนเฉลี่ยด้านการ

42. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน

บริหารจัดการอาชีวศึกษา จานวน 3 ตัวบ่งชี้

คุณภาพ

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน

(สมศ.12)
43. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ดีมาก

4

4.5

คุณภาพภายใน (สมศ.13)

ผลคะแนนเฉลี่ย

4.50

คะแนน

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลคะแนนเฉลีย่ ตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ

4.50

91

ตารางที่

4

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา
อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน วันที่

กรกฎาคม

2556

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ
สรรหา

ตัวชี้วัด/ผลการดาเนินการ

9. ด้านการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่างๆถ่ายทอดความรู้
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร และยกระดับ

26

5

มีการจัดการอบรมภาอังกฤษเพิ่มเติม

-

4

3

2

1

0

คะแนนประเมิน
n/a

ของคณะกรรมการ

5

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้มกี ารเข้าใช้
และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โปรแกรม

Speexx

มาตรฐานทักษะการทางานสูร่ ะดับสากล รองรับ
ผลกระทบการเปิดเสรีอาเซียน ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
อาเซียน 2020

อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

-

การศึกษาของ สพป. นครพนม เขต 2 เพื่อเตรียม
ผู้บริหารในเขตพื้นที่บริการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-

ผู้เรียนทีส่ อบผ่าน V-net ภาษาอังกฤษ ร้อยละ

ผลของการดาเนินงาน
-

ร้อยละของผูบริหารสถานศึกษา สพป.นพ เขต 2

ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ
--

100

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก คือ ร้อย
ละ 100
ผลคะแนนเฉลีย่ ตามนโยบาย ด้าน ด้านผู้สาเร็จการศึกษา ได้เท่ากับ
(สาหรับคณะกรรมการ)

5

คะแนน

92

รวมคะแนนเฉลี่ย

93

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา

94

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การ
ของ
ดาเนินง
หมายเหตุ
เป้าหมาย
คณะ/
าน
หน่วยนับ
บรรลุ ไม่บรรลุ
ม.นครพนม วิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด

1. ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

ร้อยละ

75

75

100



-ทุกหลักสูตรที่ใช้ใน ม.นครพนมเป็นหลักสูตร
สมรรถนะ

2. ร้อยละของจานวนผูเ้ รียน

ร้อยละ

70

70

71.9



-ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 7

3. มีศูนย์ทดสอบที่ให้บริการได้

ศูนย์

-

-

-

4. ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะ

ร้อยละ

60

60

43.64

ร้อยละ

80

80

82.67



ร้อยละ

80

80

84.87



เข้าใหม่เทียบกับแผนการรับเข้า
-

ที่จาเป็นในการทางาน (V-Net)
5. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
6. ผู้เรียนผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพจากองค์กร

-

-ไม่มีการดาเนินการ

 -ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4
-ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 8
-ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
95

ที่เป็นที่ยอมรับ (VQ)

ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 6

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การ
ของ
ดาเนินง
หมายเหตุ
เป้าหมาย
คณะ/
าน
หน่วยนับ
บรรลุ ไม่บรรลุ
ม.นครพนม วิทยาลัย
พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
(ต่อ)
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

7. ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษา

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละ

10

10

26.36

ร้อยละ

70

50

40

ร้อยละ

70

80

98.86



จัดซื้อวัสดุฝึก และอุปกรณ์สาหรับการจัด
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

8. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาโท

 - คิดจากอาจารย์ทั้งหมด 30 คน
เรียนจบปริญญาโท 12 คน

ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่ออาจารย์ประจาสาขา
9.ร้อยละความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ

-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบดาเนินงาน
3,141,168 *10% = 314,116
ใช้จ่ายจริง 26.36



-ตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปี 2555
ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 2

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 1 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 25
96

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การ
ของ
ดาเนินง
หมายเหตุ
เป้าหมาย
คณะ/
าน
หน่วยนับ
บรรลุ ไม่บรรลุ
ม.นครพนม วิทยาลัย
พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
1. งบประมาณสนับสนุนนวัตกรรม
บาท/คน
5,000
10,200
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

5,000
ทั้งหมด 255,000 บาท ดังนี้
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
- งบวิจัยจาก อบต. จานวน
75,000 บาท
- งบวิจัย Socail mapping
จานวน 10,000 บาท
- งบสนับสนุนวิจยั สิ่งประดิษฐ์
จานวน 120,000 บาท
- งบทานุศิลปวัฒนธรรม
จานวน 50,000 บาท และจานวนครูใน
ปีงบประมาณ 2556 มีจานวน 25 คน
2. ร้อยละของผลงานที่เป็นนวัตกรรม
ร้อยละ
80
60
70
-ตามผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ปี 2555
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ตามมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 35
ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด
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3.จานวนเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย

เครือข่าย

5

10

6

-จานวน อปท.ที่ร่วมทาวิจัยมีทั้งหมด 8 แห่ง และมี
องค์กรภายนอก 2 แห่ง รวมเป็น 10แห่ง



นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 2 บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ของ
เป้าหมาย
คณะ/
หน่วยนับ
ม.นครพนม วิทยาลัย
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

1. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

การ
ดาเนินง
าน

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ

ร้อยละ

80

80

100



- วทอ.ศรีสงคราม ได้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามแผนที่กาหนดไว้ คือ ร่วมกับ
ชุมชน 2 แห่ง โรงเรียน จานวน 2 แห่ง และ
องค์กรอื่นของรัฐ 2 แห่ง

ร้อยละ

80

80

100



-ทุกโครงการดาเนินการตามแผนมีความพึงพอใจ
ผู้รับบริการเกิน 3.51 ทุกโครงการ

ร้อยละ

80

80

86



-คิดจากความพึงพอใจต่อการออกบริการวิชาการ
และวิชาชีพทุกสาขาวิชา

บริการวิชาการและวิชาชีพในระดับ
องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศ
และอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
2. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ

ไม่บรรลุ

บริการวิชาการ วิชาชีพในการ
ชี้นาสังคมทั้งภายในและภายนอก
3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

98

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 3 บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
ของ
เป้าหมาย
คณะ/
หน่วยนับ
ม.นครพนม วิทยาลัย
พันธกิจที่ 4 : ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่

เป้าหมายของตัวชี้วัด

การ
ดาเนินง
าน

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ร้อยละ

85

85

100



-นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
ทาโครงการ/ทุกคน

ร้อยละ

60

70

100



-ทุกรายวิชามีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนการ
สอน

ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและทานุบารุง ศิลปะ วัฒนธรรม
2. ร้อยละของรายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การเรียนการ
สอน

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 4 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100

99

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
ระดับอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

เป้าหมาย
ม.นครพนม

เป้าหมาย
ของ
คณะ/
วิทยาลัย

การ
ดาเนินงาน

เป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ

ผลการ
ดาเนินงาน
ไม่
บรรลุ
บรรลุ

หมายเหตุ

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
1.ระดับคุณภาพของผลการปฎิบัตหิ น้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5



คะแนน

≥3.51

≥3.51

5



3. ผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
(ระดับมหาวิทยาลัยประเมินสภามหาวิทยาลัย
ระดับคณะประเมินคณะกรรมการประจาคณะ)
4. ร้อยละของบุคลากร

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5



ร้อยละ

70

80

100



-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
2555ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 29

ร้อยละ

80

80

100



-ทุกโครงการดาเนินการตามแผนฯ มีความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเกินกว่า 3.51 ทุกโครงการ

ที่ได้รับการพัฒนา
5.ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
กับเครือข่ายความร่วมมืออาชีวศึกษา

-ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี
2555ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 16
-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
2555ตามมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ 41
-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี
2555ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 16

เพื่อรองรับ AEC
สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 5 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด บรรลุ 19 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด
(สาหรับคณะกรรมการ)

คะแนน
100

รวมคะแนนเฉลี่ย

101

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
จาแนกตามพันกิจ 5 ด้านรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

102

ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จาแนกตามพันกิจ 5 ด้าน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ม.นครพนม

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายของ
คณะ/วิทยาลัย

การดาเนินงาน

บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 1
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.ร้อยละของหลักสูตรที่ ร้อย
75
75
100.00
- ทุกหลักสูตรที่ใช้ใน ม.นครพนม เป็นหลักสูตรมรรถนะ
√
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ละ
เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
2.ร้อยละของรายวิชาที่
ร้อย
80
100
100.00
-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตามมาตรฐาน
√
ดาเนินปรับปรุงและ
ละ
ที่ 2 ตัวบ่งชี้ 11
พัฒนาหลักสูตรฐาน สม
มรรถนะรายวิชา
3.ผู้เรียนมีความรู้และ
ร้อย
60
60
43.64
-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตามมาตรฐาน
√
ทักษะที่จาเป็นในการ
ละ
ที่ 1 ตัวบ่งชี้ 4
ทางาน (V-NET)
4.ผู้สาเร็จการศึกษาได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขา ที่
เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

ร้อย
ละ

80

80

82.67

√

-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตามมาตรฐาน
ที่ 1 ตัวบ่งชี้ 8
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จาแนกตามพันกิจ 5 ด้าน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป้าหมายของ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ของ
การ
ราชการมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
หน่วย เป้าหมาย
คณะ/
ดาเนินงาน
นครพนม พ.ศ. 2556
นับ
ม.
บรรลุ ไม่บรรลุ
วิทยาลัย
นครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 1
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (ต่อ)
5.ผู้เรียนผ่านการ
ร้อยละ
80
80
84.87
-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตาม
√
ทดสอบมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 6
วิชาชีพจากองค์กรที่เป็น
ที่ยอมรับ (VQ)
6.ร้อยละของ
ร้อยละ
10
10
26.36
-สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียน
√
งบประมาณที่
การสอนไม่น้อยกว่า
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ
ร้อยละ 10 ของงบดาเนินงาน 3,141,168 *10% = 314,116 ใช้จ่าย
ฝึกและอุปกรณ์สาหรับ
จริง 26.36
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างหมาะสม
7. ร้อยละของอาจารย์ที่ ร้อยละ
70
50
40.00
-คิดจากอาจารย์ทั้งหมด 30 คน
√
มีคุณวุฒิปริญญาโทใน
เรียนจบปริญญาโท 12 คน
สาขาที่เกี่ยวข้องต่อ
อาจารย์ประจาสาขา
8.ร้อยละของจานวน
ร้อยละ
70
70
71.90
-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตาม
√
ผู้เรียนเข้าใหม่เทียบกับ
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 7
แผนการรับเข้า
สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 1 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 25
104
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จาแนกตามพันกิจ 5 ด้าน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินงาน
การ
ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย
ของ
คณะ/
วิทยาลัย
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
นับ ม.นครพนม

9.งบประมาณสนับสนุน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย

บาท/
คน

5,000

5,000

10,200

√

10.ร้อยละของสาขาวิชาที่
จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจยั
โครงการ ปวช. 1 เรื่อง/3
คน/ปีการศึกษา ปวส. 1
เรื่อง/2 คน/ปีการศึกษา

ร้อย
ละ

100

100

100.00

√

หมายเหตุ

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 255,000 บาท ดังนี้
- งบวิจัยจาก อบต. จานวน
75,000 บาท
- งบวิจัย Socail mapping
จานวน 10,000 บาท
- งบสนับสนุนวิจยั สิ่งประดิษฐ์
จานวน 120,000 บาท
- งบทานุศิลปวัฒนธรรม
จานวน 50,000 บาทและจานวนครูในปีงบประมาณ
2556 มีจานวน 25 คน
ตามผลการรายงานการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เลขที่ ศธ 0589.16/044
ลว. 4 ก.พ. 57

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 2 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จาแนกตามพันกิจ 5 ด้าน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย เป้าหมายของ
การดาเนินงาน
คณะ/วิทยาลัย
นับ
ม.
นครพนม
พันธกิจที3่ บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

บรรลุ

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

11.ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับองค์กร
ชุมชนสังคม ประเทศ
และอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

80

80

100

√

- วทอ.ศรีสงคราม ได้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามแผนที่กาหนดไว้ คือ ร่วมกับ
ชุมชน 2 แห่ง โรงเรียน จานวน 2 แห่ง และ องค์กรอื่น
ของรัฐ 2 แห่ง

12.จานวนชั่วโมงเฉลี่ยของ ชั่วโมง
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อย 16 ชม. (นา
นักศึกษาหลายสาขาเข้า
ร่วมโครงการเดียวกัน)
บริการวิชาการต่อชุมชน
หน่วยงานและสถานศึกษา
2 แห่ง/ปี
13.ร้อยละผู้เรียนเข้าร่วม
ร้อยละ
โครงการ

16

16

16

√

- ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงทุก
คนและได้เข้าร่วมบริการวิชาการ
ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา จานวน 2 แห่ง /
ปี

60

80

100

√

-นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
โครงการทุกคน

14.จานวนโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

2

6

6

√

-ทุกสาขาวิชาได้ดาเนินการโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ จานวนสาขาละ 6 โครงการ

โครงกา
ร/
สาขาวิช
า
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จาแนกตามพันกิจ 5 ด้าน
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2556

เป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วย
เป้าหมาย
นับ
ม.นครพนม

เป้าหมายของ
คณะ/วิทยาลัย

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

บรรลุ

หมายเหตุ

ไม่บรรลุ

พันธกิจที่ 4 ทานุบารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
15.ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
16.ร้อยละของรายวิชาที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน

ร้อย
ละ

85

85

ร้อย
ละ

60

70

100.00

100.00

√

-นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม
ทาโครงการ/ทุกคน

√

-ทุกรายวิชามีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจอเพียงการเรียนการ
สอน

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 4 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จาแนกตามพันกิจ 5 ด้านรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป้าหมายของตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายของ
การ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
หน่วย เป้าหมาย
คณะ/
ดาเนิน
หมายเหตุ
ไม่
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
นับ
ม.
บรรลุ
วิทยาลัย
งาน
บรรลุ
นครพนม
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
17. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5.00

√

-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 21
-ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 16

18. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5.00

√

19.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนน

≥3.51

≥3.51

5.00

√

20.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

70

80

100

√

21. ร้อยละของสาขาวิชาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

ร้อยละ

100

100

100

√

-ทุกโครงการดาเนินการตามแผนฯ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกินกว่า
3.51 ทุกโครงการ

22. ร้อยละของบุคลากรที่มีการแลกเปลีย่ นกับ
องค์กรภายนอก

ร้อยละ

5

10

16.66

√

-โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลีย่ นกับองค์กรภายนอกจานวน 5 คน จาก
อาจารย์ 30 คน

23.ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา

ระดับ

≥3.51

4

5

√

-ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 26

24.ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา

ระดับ

≥3.52

4

5

√

-ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่
6 ตัวบ่งชี้ 40

25.ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ

ร้อยละ

100

100

100

-ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 41
-ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 29

-ตามรายละเอียดในแผนการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ 2556
√
สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิราชการ พันธกิจที่ 5 บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิราชการ บรรลุ 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92 ไม่บรรลุ 2 ตัวชีว้ ัด คิดเป็นร้อยละ 8
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(สาหรับคณะกรรมการ) คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
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