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เมื่อ ครบรอบปีของการบริหารงาน ผู้ บริหารระดับคณะและวิทยาลัย ต่ างๆ
ภายในสั งกั ด มหาวิท ยาลั ย นครพนม ต้อ งมีก ารจั ดท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งานเสนอต่ อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินขีดความสามารถของผู้บริหาร ในการบริหาร
จัดการ การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม จึงขอเสนอรายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน ขีดความสามารถ
(Competency) ในการบริหารงานที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลั ยนครพนม โดยในรายงาน
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ประเมินตามบทบาทและอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดและ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 2 ประเมินตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และนโยบาย
ทีแ่ ถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี
ส่วนที่ 4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน รวมทั้งพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ

นายสมยศ สีแสนซุย
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
มหาวิทยาลัยนครพนม

-ข-

คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปของผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 ประเมินตำมบทบำทและอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด
และตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
ส่วนที่ 2 ประเมินตำมกรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส่วนที่ 3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมวิสัยทัศน์และนโยบำยที่แถลงไว้
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำคณบดี
ส่วนที่ 4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรบริหำรงำน รวมทั้งพฤติกรรม
กำรปฏิบัติรำชกำร
ส่วนที 5 รำยงำนกำรประเมินตนเอง
1. แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมคำรับรองปฏิบัติรำชกำร
3. แบบรำยงำนผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
4. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ หรือนโยบำย
ที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมสรรหำคณบดี
5. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์
6. แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะ
7. สรุปรำยงำนกำรประเมินตนเอง
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-ค-

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำในอนำคตข้ำงหน้ำจะต้องเผชิญกับแนวโน้มสำคัญ
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นกระแสโลกำภิวัฒน์ กำรแข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและเขตกำรค้ำเสรี (Free Trade
Area) ที่สำคัญอย่ำงยิ่งคือ ประชำคมอำเซียน (Asean Community) ที่จะเกิดขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยจะมีกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนอย่ำงเสรีในประเทศสมำชิก ดังนั้นประเทศไทย จึงต้องมีกำรเตรียมคนให้พร้อมด้วยกำร
อำชีวศึกษำที่ทันสมัย
วิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี อุ ต สำหกรรมศรี ส งครำม มหำวิ ท ยำลั ย นครพนม ตระหนั ก และให้
ควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำอย่ำงจริงจัง โดยกำหนดเป็นนโยบำยให้ผู้เกี่ยวข้องให้ควำม
ร่วมมือกั นอย่ ำงต่ อเนื่ องและจริงจั งในกำรจัด กำรเรีย นกำรสอน โดยเน้น กำรปฏิบั ติและร่ว มมือ กั บ สถำน
ประกอบกำรในกำรให้นักศึกษำให้โอกำสนักศึกษำได้สัมผัสกับอำชีพจริง มีกำรพัฒนำวำงแผนกำรเรียนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร อย่ำงถู ก ต้ อง ชัด เจนและจริงจั ง พยำยำมพัฒ นำอำจำรย์ผู้ สอนให้มี ควำมรู้ มีทั ก ษะ
ประสบกำรณ์ ในวิชำที่สอนอย่ำงลึกซึ้ง มีจิตวิญญำณจรรยำบรรณในควำมเป็นครู ที่สำคัญ ครูต้องพัฒนำ
ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี และเนื่องจำกอำชีพครูเป็นอำชีพที่สำคัญในกำรสร้ำงคน
ดังนัน้ ครูควรที่จะรักและภูมิใจในอำชีพ วิทยำลัยได้พยำยำมแสวงหำรำยได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้วยศูนย์บริกำร
เทคโนโลยีชุมชนเพื่อเป็นกำลังใจในกำรพัฒนำผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงทักษะวิชำชีพ มี
ควำมรู้ ทักษะชีวติ และทัศนคติที่ดตี ่อกำรทำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วิทยำลัยได้วำงแผนกลยุทธ์ที่จะพัฒนำหลักสูตรให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน มีควำมหลำกหลำยทั้งในและนอกระบบกำรเทียบประสบกำรณ์ ปรับวิธีกำร
เรียนกำรสอนให้ยืดหยุ่นตำมเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล รวมทั้งกำรจัดประสบกำรณ์
วิชำชีพให้กับ ผู้เรีย นเก่ งปฏิบัติ ซึ่งต้องแสวงหำควำมร่วมมือจำกทุก หน่วยงำนที่เกี่ย วข้องโดยเฉพำะสถำน
ประกอบกำร กำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ วิทยำลัยได้ร่วมมือกับองค์กรภำยนอกเพื่อสร้ำงกำรยอมรับ ใช้
กำรแนะแนวเชิ ง รุ ก สร้ ำ งค่ ำ นิ ย มในกำรเรี ย นอำชี ว ศึ ก ษำ ผ่ ำ นโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ยด้ ว ยสื่ อ ต่ ำ งๆ และสถำน
ประกอบกำรซึ่งต้องร่วมมือกั นสร้ำงและผลักดันให้เ กิดค่ำนิย มกำรเรีย นอำชีวศึกษำที่ถูกต้อง กำรบริหำร
ในช่ วงยุ ค กำรก่ อ ตั้ง จำเป็ นจะต้อ งเร่ง สร้ำ งสิ่ งต่ ำงๆ ที่ เ อื้ ออ ำนวยให้เ กิด ผลตำมวิสั ย ทั ศน์ ที่มุ่ งให้วิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม เป็นองค์กรชั้นนำในกำรจัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำของมหำวิทยำลัย
นครพนม จึงได้กำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรไว้ 5 ด้ำน คือ สร้ำงชื่อ สร้ำงคน สร้ำงงำน สร้ำงเครือข่ำย และ
สร้ำงเสถียรภำพ เพื่อให้งำ่ ยต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและสื่อสำรลงสู่กำรปฏิบัติ
ปีกำรศึกษำ 2556 ที่ผ่ำนมำ มีกำรบริหำรองค์กรผ่ำนกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ได้บูรณำกำรเข้ำด้วยกัน
ด้วยควำมทุ่มเท เสีย สละ ทำให้วิทยำลัย ฯ ผ่ำนกำรประเมินและกำรรับรองจำก สมศ. ผู้เรีย นมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น ผลกำรประกันคุณภำพสูงขึ้น กำรจัดเก็บ และจัดหำรำยได้สูงขึ้น ทุนวิจัยจำกภำยนอก
สูงขึ้น มีกิจกรรมบริกำรวิชำกำรมำกขึ้น และได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรภำยนอกเป็นอย่ำงดีในทุกกิจกรรม
ทำให้ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำย โดยกรรมกำรประเมินอภิมำนระดับมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับดีมำก
(4.58) ซึ่งนับได้ว่ำเป็นผลงำนที่พัฒนำจำกกลยุทธ์กำรบริหำรงำนที่ไ ด้นำเสนอต่อกรรมกำรสรรหำของสภำ
มหำวิทยำลัยนครพนม

1

บทบาทและอานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
พรบ. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมไว้ดังนี้
มาตรา 6 ใหมหำวิทยำลัยเปนสถำบันทำงวิชำกำรที่ใหควำมรู และควำมชำนำญในกำร
ปฏิบัติกับวิชำชีพและวิชำชีพชั้นสูง มี วัตถุประสงค์เพื่อใหกำรศึกษำและส่งเสริม งำนวิจัย เพื่อสรำงและ
พั ฒ นำองค์ ควำมรู สร ำงสั ง คมแห งกำรเรี ย นรู และสร ำงกระบวนกำรเรี ย นรู ที่ ก อให เกิ ด ป ญญำ
เพื่ อ พั ฒ นำสั ง คมใหอยู ร วมกั น อยำงสั น ติ แ ละมี ดุ ล ยภำพ มี ส วนรวมกั บ สั ง คมในกำรทะนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม กำรกีฬำสืบสำน และสรำงเสริมภูมปิ ญญำใหเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ
กำรเมือง วิทยำศำสตรและเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทำงวิชำกำร และหลักในกำรใหโอกำสทำงกำร
ศึกษำแกประชำชน รวมทั้งกำรสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และมีสวนรวมในกำรพัฒนำชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
มาตรา 7 เพื่ อ ให บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ตำมมำตรำ 6 ให ก ำหนดภำระหน ำที่ ข อง
มหำวิทยำลัยดังตอไปนี้
(1) ผลิตบัณฑิตใหมีควำมรูควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและทักษะในวิชำชีพ รูจักคิดอยำงมี
เหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
(2) จัดกำรศึกษำทำงดำนวิชำชีพทั้งระดับต่ำกวำปริญญำและระดับปริญญำ
(3) สรำงหรือพัฒนำองคควำมรูอยำงตอเนื่องและนำควำมรูนั้นไปใชเพื่อประโยชนในกำร
พัฒนำประเทศและภูมิภำคใกลเคียง โดยเนนกำรวิจัย กำรประยุกตและกำรบูรณำกำรภูมิปญญำทองถิ่น
เขำกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน
(4) สงเสริม ประยุกตและพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง
(5) ใหบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ถำยทอดควำมรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนเพื่อ
พัฒนำศักยภำพในกำรผลิตและบริกำรชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนกำรชี้นำทำงเลือกที่ดีแกชุมชน
และสังคม
(6) ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร
(7) สงเสริมและพัฒนำเครือขำยควำมรวมมือทำงกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำรกับ
สถำบันและหนวยงำนอื่น ทั้งในประเทศและตำงประเทศ
(8) จัด กำรศึกษำ โดยเนนประชำชนในภูมิภำคที่ตั้งของมหำวิทยำลัยและประเทศใกล
เคียงเปนสำคัญ
(9) รวมพัฒนำทองถิ่น ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและฝกอบรมที่ตอบสนองควำมตองกำร
และเสริมสรำงองคควำมรูของชุมชนใหเขมแข็ง เชิดชูภูมิป ญญำของทองถิ่น สรำงสรรคศิลปวิทยำเพื่อ
ควำมเจริญกำวหนำ
อยำงมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
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การปฏิบัติตามบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณบดี

นายสมยศ สีแสนซุย
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมศรีสงคราม
การด าเนิ น การตามบทบาทและอ านาจหน้ า ที่ ต าแหน่ ง คณบดี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม เพื่อบริหารจัดการภายในวิทยาลัย ดังนี้
1) บริหำรกิจกำรวิทยำลัยใหเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบขอบังคับของทำงรำชกำร และของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งนโยบำยและ
วัตถุ ประสงค์ของมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดทำระเบียบ
คำสั่งเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ
2) ควบคุมดูแลบุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ สถำนที่และทรัพย์สินอื่นของวิทยำลัยใหเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำรและของมหำวิ ท ยำลั ย เช่ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนตำมสัญญำประจำปี แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมกำรลงนำมอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรรับ -จ่ำยพัสดุ
ประจำปี 2556 เป็นต้น
3) จัดทำแผนพัฒนำวิทยำลัยและปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำนรวมทั้งติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำนดำนตำง ๆ ของวิท ยำลัย โดยกำรร่วมประชุม จัดท ำแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิบัติกำร ให้
สอดคล้องกับนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย
4) รักษำระเบียบวินัย จรรยำบรรณ และมำรยำทแหงวิชำชีพของบุคลำกรภำยในวิทยำลัย โดย
กำกับดูแลกำรมำปฏิบัติหน้ำที่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม เช่น แต่งตั้งครู อำจำรย์ ลู ก จ้ ำ งตำมสั ญ ญำ พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ปฏิ บั ติ เ วรยำมและตรวจเวร แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดทำตำรำงเรียน ตำรำงสอน แต่งตั้งคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย วิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมศรีส งครำม แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม/
จริยธรรมและพัฒนำบุคลิกภำพ แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้โดยเน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ และกำรวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำรก ำกั บ ดู แ ลจรรยำบรรณ
ข้ ำ รำชกำรและบุ ค ลำกรวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี อุ ต สำหกรรมศรี ส งครำม แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนมหำวิทยำลัยและพนักงำนตำมสัญญำ เป็นต้น
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5) เปนผูแทนของคณะหรือวิทยำลัยในกิจกำรทั่วไป เช่น ร่วมมือกับองค์กรภำยนอก
และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมบุคลำกร และนักศึกษำ ให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ในด้ำนกำร
บริ ก ำรวิช ำกำร กำรท ำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม กำรพั ฒนำวิท ยำลั ย และกำรวิ จั ย ตลอดจนกำร
เสริมสร้ำง เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของวิทยำลัยควบคู่ไปด้วย เช่น
- กำรออกบริกำรวิชำกำร จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอก เช่นกำรทำถนนภำยในวิทยำลัยจำก
องค์บริหำรส่วนจังหวัดนครพนม

- กำรได้รับ กำรสนับสนุนระดมทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ในกำร
แข่งขันกำรแข่งขันกอล์ฟกำรกุศล CAT-NPU Golf 2012
ร่ว มกั บ ส ำนัก งำนบริ ก ำรลู ก ค้ำ กสท. เขตตะวั นออกเฉีย งเหนือ ส ำนัก งำนบริ ก ำรลู ก ค้ำ กสท.
นครพนม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงำนยำสูบนครพนม ชมรมกอล์ฟ ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรนครพนม เป็นต้น

- ขอรับกำรสนับสนุนถ้วยรำงวัลและเงินรำงวัลกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนอำยุไม่เกิน
15 ปี (CAT-วทอ.ศรี ส งครำมคั พ ครั้ ง ที่ 1) ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนบริ ก ำรลู ก ค้ ำ กสท. ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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- ทำควำมร่วมมือขอรับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลำกร
และนักศึกษำ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่ำโพธิญำณ

6) เสนอรำยงำนประจำปเกี่ยวกับกิจกำรดำนตำง ๆ ของวิทยำลัยตอกรรม
กำรประจ ำคณะและเผยแพร่ ต่ อ สำธำรณชน โดยกำรจั ด ท ำรำยงำนเกี่ ย วกั บ ผลกำร
ดำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิ ำร เป็นต้น
7) ปฏิบัติหนำที่ อ่ืนตำมระเบียบ ขอบั งคับ และประกำศของมหำวิทยำลั ย
หรือตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย เช่น เป็นคณะกรรมกำร กบ. กบม.เป็นต้น
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เอกสารประกอบการเจรจา(ระดั
เอกสารประกอบการเจรจา (ระดับอาชีบ
วศึอาชี
กษา) ว ศึก ษา)

คารั
รองปฏิบบัตัติราชการตามแผนปฏิ
ิราชการตามแผนปฏิ
บัต้ปิรฏิาชการ
งบประมาณ
2556
คารับ
บรองการปฏิ
บัติราชการของผู
บัติงานสายวิประจ
ชาการ าปี
ประจ
าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม
เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ เป้าหมาย
หน่วยนับ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
บุคคล
ม.นครพนม คณะ/
วิทยาลัย
5
1
1.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยร่วมกับสถานประกอบการ รายวิชา/ปี 10
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.การสอนตามตารางที่ได้รับมอบหมายและส่งผลการเรียนตามเวลาที่
ร้อยละ
100
100
100
สถานศึกษากาหนด
3.การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน
ร้อยละ
100
100
100
3.1 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเน้นสมรถนะอาชีพ
3.2 บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3 ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ
100
100
100
5. การรับฟังการนิเทศการสอนและจัดทาบันทึกหลังการสอน
ร้อยละ
100
100
100
6. การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างน้อย
รายวิชา/ปี
1
1
1
1 รายวิชาที่สอน
7. การแจ้งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ ร้อยละ
100
100
100
เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
8.การแจ้งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ ร้อยละ
100
100
100
เรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
9.การใช้วิธีการวัดผลประเมินผลต้องหลากหลายและเหมาะสม
ร้อยละ
100
100
100
10. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน
ร้อยละ
100
100
100
11.การนาผลจากการวัดและการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ 1 รายวิชา 1 รายวิชา/ 1 รายวิชา/ 1 รายวิชา/
ผู้เรียนทั้งด้านสมรรถนะอาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง /คน
คน
คน
คน
ประสงค์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกสารประกอบการเจรจา(ระดับอาชีวศึกษา)
คารับรองปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2556
เป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ของ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 หน่วยนับ เป้าหมาย
คณะ/
บุคคล
ม.
วิทยาลัย
นครพนม
12. การมีส่วนร่วมในการคัดเลือกสถานประกอบการ การทาความร่วมมือให้ แห่ง
100
20
5
นักศึกษาฝึกงานร่วมปฐมนิเทศนิเทศวัดผลและประชุมสัมมนาหลังการ
ฝึกงานโดยเชิญสถานประกอบการเข้ามาร่วม
13. การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้นอกหลักสูตรโดยระดับ ปวช. ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ต้องจัดอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ปวส. อย่างน้อย 10 ชั่วโมง
20 ช.ม. 20ช.ม. 20ช.ม. 20ช.ม.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
10 ช.ม. 10 ช.ม. 10ช.ม. 10ช.ม.
80
80
80
14. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งกรรมการประจาคณะ รวมทั้งเข้าประชุม ร้อยละ
ตามที่สถานศึกษากาหนดเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเสนอข้อคิดเห็นและ
นามาเข้าที่ประชุมไปปฏิบัติ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศต่าง ๆ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เช่นการจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น
15. การมีส่วนร่วมในการประชุมจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา ด้าน
5
5
5
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
16.การเข้าร่วมปฐมนิเทศผู้เรียน
ครั้ง/ปี
1
1
1
17. การพบปะนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
1/สัปดาห์
1
1
1
18. การเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันดูแลผู้เรียน พร้อม
1/ภาค
1
1
1
รายงานความประพฤติผลการเรียนต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ
เรียน
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เอกสารประกอบการเจรจา(ระดับอาชีวศึกษา)
คารับรองปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2556

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
19. การจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศให้กับ
ผู้เรียนในที่ปรึกษาพร้อมกาหนดมาตรฐานช่วยเหลือผู้เรียน
20.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ห้องทดลองต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของ
วิทยาลัย ฯ ตามที่วิทยาลัย ฯ มอบหมาย
21.การเสนอโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอน
22. การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพตลอดจนจรรยาบรรณ
ตามที่วิทยาลัย ฯ กาหนด หรือแสวงหาด้วยตนเอง หรือเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต การเรียน การสอน การวิจัย เป็นต้น
23. การขอรับทุนการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย
ปีละ 1 โครงการ
24. การเข้าร่วมประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนบุคลากร
25. การบริการด้านวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชนจนถึงระดับชาติตามเกณฑ์
QA กาหนด
26.การมีการระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เช่น สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ไม่น้อยกว่า
5 รายการ/โครงการ
27. การจัดทาและเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ทั้งของตนเองและ
นักศึกษาตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
โดยต้องมีผลงาน1ชิ้น/ปี

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ เป้าหมาย
หน่วยนับ เป้าหมาย
บุคคล
ม.นครพนม คณะ/
วิทยาลัย
ห้องเรียน/ 1 ห้อง/คน 1 ห้อง/คน 1 ห้อง/คน
คน
1 หน่วย/
1
1
1
บริเวณ
ร้อยละ/
รายวิชา
ชั่วโมง/ปี

80

80

80

20

20

20

โครงการ/
คน
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี

1

1

1

1
2

1
10

1
2

รายการ/
โครงการ

20

10

2

ชิ้น/ปี

20

5

1
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เอกสารประกอบการเจรจา(ระดับอาชีวศึกษา)
คารับรองปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2556

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556
28. การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามที่สถานศึกษา
กาหนด
29. การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
31. การมีส่วนร่วมในการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน
32.การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการ
ดาเนินงานงานตามตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยฯมอบหมายให้บรรลุตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพทั้งรายมาตรฐานและรายตัวบ่งชี้พร้อมกาหนดแนวปฏิบัติที่ดี
33. การส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมเอกสารอ้างอิงและหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน
34. การปฏิบัติตามคารับรองปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้ 1-32 ให้มีค่า
เป้าหมายของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยและลงนามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการและประเมินผล
35. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ เป้าหมาย
หน่วยนับ เป้าหมาย
บุคคล
ม.นครพนม คณะ/
วิทยาลัย
ครั้ง/ปี
10
10
5

ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ตัวบ่งชี้

10
5
5
43

2
5
5
43

1
5
1
2

ครั้ง/ปี

2

2

2

ร้อยละ

100

100

80

ร้อยละ

70

70

70

10

การประกันคุณภาพการศึกษา
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ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ให้พัฒนาขึ้นตามลาดับ โดยในระหว่างปีมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 2 ครั้ง คือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในปี 2554 คะแนนประเมิน 3.53 อยู่ในระดับดี และการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 คะแนนประเมิน 4.58

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2553-2555
ปีการศึกษา
2553 2554 2555
3.40
3.53 4.58

มาตรฐานด้าน
ผลกำรประเมิน

กราฟแสดงภาพรวมผลการประเมินในรอบ 3 ปี
5.00
3.00

3.40

3.53

4.58

1.00

ปีกำรศึกษำ 2553ปีกำรศึกษำ 2554ปีกำรศึกษำ 2555

ภำพรวม

การประกันคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากการประเมินคุณภาพภายในรอบปี 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม มีค่าคะแนนเฉลี่ยจาก 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ในระดับ “4.58” จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับคุณภาพระดับ “ดีมาก” และ “เป็นอันดับ 1” ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีการจัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา
มาตราฐาน

คะแนน

มาตรฐานที่ 1 ด้ำนผูเ้ รียนและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้
3.95
มาตรฐานที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
5.00
มาตรฐานที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 17 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้

5.00

ดีมำก

4.90

มาตรฐานที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
4.50

คะแนนเฉลี่ยแต่ละมาตรฐาน
5.00
5.00 4.88 5.00

3.00

2.00
1.00
0.00

4.90

3.95

4.50

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2

2.77

ดี
ดีมำก

2.77

4.00

ดี

5.00

มาตรฐานที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย จำวน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก จำนวน 5 ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
หมายเหตุ คะแนน

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

การประกันคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานกฎกระทรวง
จากผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ.
มาตรฐานกฎกระทรวง

ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรจัดกำรศึกษำ

1-6 และ 14-16

3.74

กำรบริหำรกำรศึกษำ

8-11 และ 17-18

4.50

7

5.00

12 - 13

4.25

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กำรประกันคุณภำพภำยใน

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3.74

4.50

5.00

ผลการจัดการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพภายใน

4.25

การประกันคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ของ สมศ.
กลุ่มประเภทตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชีพ้ ืน้ ฐำน
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม

1 - 13

70.00

54.86

14

10.00

10.00

15-18

20.00

17.50

100.00

82.36

ภำครวม

80
70
60

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

70
54.86

50
40
30

20

20

10

10

17.5

10

0
ตัวบ่งชีพ้ ืน้ ฐำน

บ่งชีอ้ ัตลักษณ์
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ตัวบ่งชีม้ ำตรกำรส่งเสริม

การประกันคุณภาพการศึกษา
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สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสามของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
แผนภูมิแสดงค่าคะแนะในแต่ละตัวบ่งชี้
5.00

คะแนนเต็ม

4.00
3.00
2.00
1.00
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

คะแนนเต็ม 5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ค่ำคะแนน

3.1

2.6

2.4

1.8

5.0

5.0

4.4

5.0

4.6

5.0

4.0

4.5

5.0

5.0

4.5

5.0

4.5

3.5

2.7

ภาพกิจกรรมระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556
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วิทยำลัยได้ประเมินตนเองด้ำนผลสัมฤทธิ์ตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด จำนวน 43 ตัวบ่งชี้ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 40 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 97.67 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 2 ตัวบ่งชี้
คิดเป็นร้อยละ 2.32 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (9 ตัวบ่งชี)้
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม2.00 ขึน้ ไป
ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อ
2
คุณภำพของผู้เรียน
3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
4 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน (สมศ.2)
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
5 ระดับชำติดำ้ นอำชีวศึกษำ (V-NET) ตัง้ แต่ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำติ
ขึน้ ไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพจำกองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
6
(สมศ.3)
7 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำทีไ่ ด้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำวิชำที่
8
เกี่ยวข้องภำยใน 1 ปี (สมศ. 1)
ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหน่วยงำนหรือ
9
สถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

เป้าหมายปี
บรรลุ/
ชนิด
ผลการ
การศึกษา
ไม่
เกณฑ์
ดาเนินงาน
2556
บรรลุ
ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ89.56

√

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ84.68

√

ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ90.16
ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ 43.64

√
X

ร้อยละ ร้อยละ 50 ร้อยละ 35.71

X

ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ90.16

√

ร้อยละ ร้อยละ 65 ร้อยละ71.90

√

ร้อยละ ร้อยละ 75 ร้อยละ76.32

√

คะแนน

√

4 คะแนน

5
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เป้าหมาย
ชนิด
ปี
ผลการ บรรลุ/ไม่
มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้
เกณฑ์ การศึกษา ดาเนินงาน บรรลุ
2556
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา(จานวน 6 ตัวบ่งชี้)
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
√
10 รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ คะแนน 4 คะแนน
5
หรือประชาคมอาเซียน
√
11 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คะแนน 4 คะแนน
5
√
12 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คะแนน 4 คะแนน
5
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
√
13
คะแนน 4 คะแนน
5
สอนรายวิชา
14 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
√
คะแนน 4คะแนน
5
√
15 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง(สมศ. 7)
ร้อยละ ร้อยละ 90 100
มาตรฐานที่ 3ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (17ตัวบ่งชี้)
16 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา(สมศ.8.1) คะแนน 5 คะแนน
√
5
√
17 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา คะแนน 5 คะแนน
5
ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
5
√
18
คะแนน 4 คะแนน
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา(สมศ.14.1)
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
√
19
คะแนน 5 คะแนน
5
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(สมศ.14.2)
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
√
20
คะแนน 5 คะแนน
5
สถานศึกษา
√
21 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (สมศ.8.2)
คะแนน 5 คะแนน
5
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
√
22
คะแนน 5 คะแนน
5
ของสถานศึกษา
ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
√
23
คะแนน 4.5คะแนน
5
(สมศ.9)
√
24 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง (สมศ. 11)
คะแนน 5 คะแนน
5
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
บรรลุ/
ชนิด
ผลการ
ปีการศึกษา
ไม่
เกณฑ์
ดาเนินงาน
2555
บรรลุ

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (17ตัวบ่งชี)้
25 ระดับคุณภำพในกำรจัดระบบดูแลผู้เรียน
คะแนน 4 คะแนน
5
ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมทิ ัศน์ของ
26 สถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ ำร
คะแนน 4 คะแนน
5
โรงฝึกงำน ศูนย์วทิ ยบริกำร
27 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (สมศ.17)
คะแนน 3 คะแนน
4.50
ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
28
คะแนน 4 คะแนน
5
คอมพิวเตอร์
29 ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สมศ.10)
คะแนน 5 คะแนน
5
30 ผลกำรพัฒนำคุณภำพครู (สมศ.16)
คะแนน 4 คะแนน
4.5
ระดับคุณภำพในกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ กับ
31
คะแนน 3 คะแนน
5
เครือข่ำยทั้งในประเทศและ หรือต่ำงประเทศ
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
32
คะแนน 4 คะแนน
4.5
(สมศ.18)
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จานวน (1 ตัวบ่งชี)้
ผลกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่สง่ เสริมกำรพัฒนำทักษะของ
33
คะแนน 4 คะแนน
5
ผู้เรียน (สมศ.6)
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จานวน ( 2 ตัวบ่งชี)้
ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้
34
ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ 93.08
นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.4)
ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของ
35
ร้อยละ ร้อยละ60 ร้อยละ70.00
ครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.5)

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
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เป้ำหมำยปี
ผลกำร
บรรลุ/
มำตรฐำน/ ตัวบ่งชี้
กำรศึกษำ
ดำเนินงำน ไม่บรรลุ
2555
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (จานวน 5 ตัวบ่งชี)้
ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
36
คะแนน 4 คะแนน
5
√
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำนุบำรุง ศำสนำ ศิลปะ
วัฒนธรรม
37 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (สมศ. 15) เลือกกิจกรรมที่ 3
คะแนน 4.5 คะแนน
4.5
√
38 ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คะแนน 4 คะแนน
5
√
39 ระดับคุณภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร
คะแนน 4 คะแนน
5
√
ระดับคุณภำพในกำรปลูกฝังจิตสำนึกด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจ
40
คะแนน 4 คะแนน
5
√
พอเพียง
มาตรฐานที่ 7ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(จานวน 3 ตัวบ่งชี)้
41 ระดับคุณภำพในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
คะแนน 4 คะแนน
5
√
42 ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ (สมศ.12)
คะแนน 4 คะแนน
4
√
กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
43
คะแนน 4 คะแนน
4.5
√
(สมศ.13)

ชนิด
เกณฑ์

20

21

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

เป็นวิทยาลัยชั้นนาทางวิชาชีพ วิชาการ สู่ท้องถิ่นและสังคม

เป็นองค์กรชั้นนาในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนครพนม
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน
พัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน แบบบูรณำกำรโดยกำรวิจัยและพัฒนำ สร้ำงนวัตกรรม
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงกำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันในอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขง
บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร ของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมในระดับชำติและอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
บริหำรจัดกำรที่ดีด้วยหลักธรรมำภิบำล

ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำโดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและมีคุณลักษณะ
เฉพำะตำมเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยนครพนมและมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

บัณฑิตมีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำศักยภำพกำร
แข่งขันสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป็นแหล่งทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
ในระดับอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีด้วยหลักธรรมำภิบำล

1. ผลิตนักศึกษำระดับอำชีวศึกษำ อย่ำงมีคุณภำพ ตำมควำมต้องกำรของ ชุมชนและตลำดแรงงำน
2. เป็นหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้ พื่อพัฒนำท้องถิ่นและ ชุมชนเข้ำสู่ระบบกำรแข่งขันในสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง
3. เป็นหน่วยงำนให้บริกำรวิชำกำร ด้ำนวิชำชีพ วิชำกำร และวิชำชีพระยะสั้นตำมควำมต้องกำรของชุมชนและ
ท้องถิ่น
4. เป็นหน่วยงำนส่งเสริมทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สู่กำรเรียนรูข้ องชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
5. เป็นสถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำร แบบมีส่วนร่วมของบุคลำกรและชุมชนทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบได้
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เพื่อ ให้ เ กิด ความเข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการสถานศึก ษา
สู่อนาคต จาเป็นจะต้องเข้าใจสถานการณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ ส ามารถก าหนดทิ ศ ทางและการด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสื่อสารกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม มุ่ ง สู่ คุ ณ ภาพและความเป็ น สากล จึ ง ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
กลยุทธ์การบริหาร ดังนี้

องค์กรชั้นนา
ด้านอาชีวศึกษา
ของ มหาวิทยาลัย
นครพนม

สร้างเครือข่าย

สร้างเสถียรภาพ

สร้างงาน
สร้างคน
สร้างชื่อ

นายสมยศ สี แ สนซุ ย
คณบดี วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมศรีส งคราม
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26

-

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทางด้านวิชาการ โดยการรับงานบริการ งานวิจัย จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการเพื่อเผยแพร่ช่อื เสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในองค์กรระดับท้องถิ่น
โดยมีหน่วยงานที่รับบริการ ดังนี้
1. เทศบาลตาบลบ้านข่า
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสามผง
3. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสงคราม
4. องค์การบริหารส่วนตาบลหาดแพง
5. องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง
7. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสี่ยว
8. องค์การบริหารส่วนตาบลนาหว้า
9. องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพัฒนา
10. องค์การบริหารส่วนตาบลนาคูณใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตาบลนาหัว
12. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเทา
13. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา
14. เทศบาลตาบลน้าก่า
15. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
- จัดอบรมทางวิชาการให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
เช่น โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จานวน 200 คน

-

จัดงบประมาณสนับสนุนการนาเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ระดับชาติโดย
เริ่มมีผลงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ข้อมูลการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ

ชื่อผลงำน
ลาดับ
The Electrostatic Pecipitator for
1
Carbon Monoxide Removal

ผู้เสนอผลงำน
นำยเจษฎำ สำรสุข
นำยสมยศ สีแสนซุย

Study the Collapse of the High
Voltage Wave Shape under AC
Breakdown Voltage

นำยสมยศ สีแสนซุย
นำยเจษฎำ สำรสุข

2

นำเสนอผลงำนกำรวิจัย
ในกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรพลังงำน
ทดแทนสูช่ ุมชนแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 6
ณ คณะสำธำรสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
กำรประชุมวิชำกำร ieee asia pacific
ประเทศฮ่องกง
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-

-

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความคุ้นเคย
และแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ในงานประเพณีต่างๆ เช่น แห่เทียน
เข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 6 วัด 6 ตาบล งานประเพณีลอยกระทง งานบุญข้าวจี่
บุญมหาชาติ เป็นต้น

บริการวิชาการ วิชาชีพกับชุมชนท้องถิ่นตามโครงการ Fixit.
บริการวิชาการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
บริการวิชาการตามโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
บริการวิชาการให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
บริการจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จานวน 200 โรงเรียนด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ สู่ AEC
- บริการวิชาอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โรงเรียนสามัญชนเผ่า แขวงคาม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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-

กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมแก่บุคลำกรทำงด้ำนวิชำกำร ตำมบทบำท หน้ำที่ที่รับผิดชอบ เช่น
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำรจัดทำแผนกำรเรียนรูแ้ บบบูรณำกำร กำรวัด
และประเมินผล กำรศึกษำ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ เป็นต้น

-

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข

-

ขออัตรำกำลังตำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย วุฒิปริญญำโท
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ 2555 จำนวน
5 อัตรำ ปีงบประมำณ 2556 จำนวน 4 อัตรำ
ส่งเสริมทุนสนับสนุนทุนจัดทำและพัฒนำผลงำนวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 120,000 บำท
โดยเน้นผลงำนที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้จริงในสถำนศึกษำ เช่น โครงกำรจัดทำระบบเสียงตำม
สำย เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ โครงกำรประกอบและติดตัง้ เครื่องส่งวิทยุ เพื่อประชำสัมพันธ์วทิ ยำลัย

-

-

-

เพิ่มแหล่งเรียนรู้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตและติดตั้ง
WiFi ทำให้สำมำรถเรียนรูไ้ ด้ทุกบริเวณ พืน้ ที่ของวิทยำลัย ทั้งนี้ได้ขอควำมร่วมมือจำก บริษัท
กสท. โทรคมนำคม จำกัด (CAT) รับบริจำคสำย Fiber obtic กำรเดินระบบ Internet โดย
ไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย

เพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ โดยจ้ำงอำจำรย์
ภำษำมำเป็นอำจำรย์พิเศษ เพื่อเพิ่มทักษะ
ทำงกำรสื่อสำร

ชำวต่ำงชำติที่เป็นเจ้ำของ
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-

จัดฝึกอบรมทักษะวิชำชีพให้กับผู้เรียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชำญจำกภำยนอกในทุกสำขำวิชำ
ตลอดจนร่วมมือกับครูพัฒนำ
ฝีมอื แรงงำนจังหวัดนครพนมในกำรอบรมเพื่อเสริมทักษะทำงด้ำนฝีมอื
แรงงำนให้กับผูเ้ รียน และ
จัดหำสถำนประกอบกำรให้กับนักศึกษำได้ฝึกงำนตำมควำมสนใจควำมถนัดทั้งในและนอกหลักสูตร

-

เพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนภำษำญี่ปุ่น โดยมีอำจำรย์ ชำวต่ำงชำติที่เป็นเจ้ำของ
ภำษำมำเป็นอำจำรย์พิเศษ เพื่อเพิ่มทักษะ
ทำงกำรสื่อสำรภำษำญี่ปุ่น ในโครงกำรอบรม
ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำร
สื่อสำร ซึ่งดำเนินกำรตำมโครงกำร ในวันที่ 14 สิงหำคม 2556
อำจำรย์ผู้สอน คือ มำยูโกะ ชิโอกำวำ (Mayuko Shiokawa)
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-

ร่วมมือกับองค์กรทำงศำสนำ ในกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษำ
จัดกิจกรรมกีฬำ ดนตรี เพื่อสร้ำงสุนทรียภำพให้กับนักศึกษำ
จัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำชุมชนและร่วมรณรงค์ในโครงกำรที่เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชุน เช่น โครงกำรรณรงค์ชุมชนสะอำด เป็นต้น
กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียนอื่นๆ เช่น กำรอบรมวินัยจรำจร กำรป้องกัน
กำรตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร กำรตรวจหำสำรเสพติด เป็นต้น

เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ฝึ ก ประสบกำรณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษำทั้ ง ทำงด้ ำ นทั ก ษะและแนวคิ ด เชิ ง ธุ ร กิ จ
เพื่ อส่ ง เสริม กำรมีร ำยได้ร ะหว่ ำงเรีย น และจั ด หำรำยได้ ใ ห้ กั บ สถำนศึก ษำเพื่อ ลดกำรพึ่ง พำ
งบประมำณ เพิ่มกำรพึ่งพำตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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โดยครูผู้สอนได้ผ่ำนกำรอบรมกำรจัดทำข้อสอบที่ได้คุณภำพ ในกำรจัดทำข้อสอบในแต่ละรำยวิชำ
มีกรรมกำรพิจำรณำข้อสอบอีกครั้ง เพื่อรับรองมำตรฐำนอีกครั้งก่อนให้นักศึกษำวัดและประเมิน และ
กำรสอบมีคณะกรรมกำรดูแลกำรสอบวัดประเมินผลและมีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำเพื่อนำผลไปปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรประเมิ น ผลงำน ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ภำพรวมของอำจำรย์ ทั้ ง หมด เท่ ำ กั บ 4.06 ผลกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับ ดี

ร่วมมือกับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม หอกำรค้ำจังหวัด และ อุตสำหกรรมจังหวัด ในกำร
ทดสอบมำตรฐำนวิ ช ำชี พ เพื่ อ สร้ ำ งกำรยอมรั บ จำกองค์ ก รภำยนอก ก่ อ นจบกำรศึ ก ษำโดยมี
นักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพที่องค์ภำยนอกยอมรับร้อยละ 90.17 ผลกำรดำเนินกำร
อยู่ในระดับดีมำก

กำรสำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อคุณภำพ
ผู้เรียน และผู้จบกำรศึกษำของวิทยำลัย เพื่อนำข้อมูลกำรประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนำ
ผูเ้ รียนอย่ำงต่อเนื่อง
สำขำวิชำ
ช่ำงยนต์
ช่ำงไฟฟ้ำ
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภำพรวมวิทยำลัยฯ

ค่ำเฉลี่ย (µ)

ระดับควำมคิดเห็น

4.49
4.09
3.95
4.64
4.00
4.16

มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก
มำก

จำกตำรำงเป็นกำรสรุป ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภำพผูเ้ รียน ซึ่งเป็นผลที่ได้ มำจำกกำรส่งแบบสอบถำมไปยังสถำนประกอบกำร หน่วยงำน และตัวแทนชุมชน
เพื่อกรอกข้อมูลในแบบสอบถำม ผลกำรสำรวจถูกจำแนกออกเป็นค่ำเฉลี่ยของแต่ละสำขำวิชำตำมลำดับดังนี้ คือ
กำรบัญชี ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจเฉลี่ย
ของแต่ละสำขำ คือ 4.64, 4.49, 4.09, 4.00 และ 3.95 ตำมลำดับ สำหรับควำมพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้งวิทยำลัยฯ
มีคำ่ เฉลี่ยเท่ำกับ 4.23
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ส่งเสริมให้มีกำรรับงำนวิจัยจำกองค์กรภำยนอกชุมชุนท้องถิ่นโดยกำรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่บริกำร สำรวจและประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับริกำร เพื่อนำผลไปพัฒนำงำนขององค์กรเชิงนโยบำย
จำนวน 15 หน่วยงำน มีกำรริเริ่มจัดตั้งกองทุนสนับสนุ นกำรวิจัย โดยใช้เงินรำยได้จำกกำรวิจัย ในรอบหนึ่งปีที่
ผ่ำนมำมีเงินกองทุนจำนวน 20,000 บำท
ชื่อนักศึกษา / หน่วยงาน

ชื่อผลงาน

ผู้จัดโครงการ / กิจกรรม

นายกิตติพงษ์ จาปาช้อน

รองชนะเลศอันดับ 2
โดยชื่อผลงำน“ชุดอับเกรดเทปติดรถยนต์จำกเครื่องเล่นวีซีดีเก่ำ”

สำนักงำนทรัพยำกรกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครพนม

นายวัฒนา ขัติวงค์
นายยุทธภูมิ ธรรมยาฤทธิ์นาย
สุเมธ ผงพิลา

รองชนะเลยอันดับ 1ด้ำนกำรประกอบอำชีพ
โดยชื่อผลงำน“รถตัดหญ้ำพลังงำนป้อนกลับ ควบคุมด้วยรีโหมด
คอนโทรล”

โรงเรียนเทคนิค-วิชำชีพ
สะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว มหำวิทยำลัยนครพนม

นายกิตติพงษ์ จาปาช้อน
นายอนันต์ อุผา
นายทนงศักดิ์ คาอ้อ

รองชนะเลยอันดับ 1ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต
โดยชื่อผลงำน“ชุดอับเกรดเทปติดรถยนต์จำกเครื่องเล่นวีซีดีเก่ำ
และบลูทูธโทรศัพท์มือถือ”

โรงเรียนเทคนิค-วิชำชีพ
สะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว มหำวิทยำลัยนครพนม

รองชนะเลยอันดับ 2ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต
โดยชื่อผลงำน“เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินโดยใช้หู
ฟังบลูทูธโทรศัพท์มือถือ”

โรงเรียนเทคนิค-วิชำชีพ
สะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว มหำวิทยำลัยนครพนม

นายภัทรพล เหลาประเสริฐ
นายศุภณัฐ สมิง
นายนที
เข็มตูม
นายภัทรพล เหลาประเสริฐ
นายศุภณัฐ สมิง

ชนะเลิศด้ำนกำรประกอบอำชีพ
โดยชื่อผลงำน“เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงำนแสงอำทิตย์
ควบคุมผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือ”

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม

นายศรายุทธ ภูเม็ด
นายอนันต์ อุผา

รองชนะเลยอันดับ 2ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
โดยชื่อผลงำน“นำฬิกำดิจิตอลขนำดใหญ่ ต้นทุนต่ำ ประหยัด
พลังงำน”

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม

นายศิริชัย อุ่นกลม
นายณัฐวุฒิ ภูเม็ด

ชนะเลิศด้ำนพลังงำนและสิง่ แวดล้อม
โดยชื่อผลงำน“นำฬิกำดิจิตอลขนำดใหญ่ พลังงำนแสงอำทิตย์”

วิทยำลัยนำหว้ำ
มหำวิทยำลัยนครพนม

รองชนะเลยอันดับ 2ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต
โดยชื่อผลงำน“ชุดอับเกรดเทปติดรถยนต์จำกบลูทูธโทรศัพท์มือถือ”

วิทยำลัยนำหว้ำ
มหำวิทยำลัยนครพนม

นายอนันต์ อุผา
นายกิตติพงษ์ จาปาช้อน

โดยควำมร่วมมือทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด และระดับสถำนศึกษำ และจัดบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงรำยได้สู่กำรพึ่งตนเอง
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เครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย โดยกำรร่วมกับวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ จัดทำ
แผนกลยุทธ์ด้ำนอำชีวศึกษำ และบริหำรงำนในรูปแบบกรรมกำรอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม
ในส่ ว นเครื อข่ ำยภำยนอก ได้ท ำควำมร่ว มมื อกั บ สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
นครพนม เขต 2 ในกำรจัดอบรมและพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 200 แห่ง ตลอดจน สร้ำง
เครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรกับสถำนศึกษำเพื่อเป็นกำรแนะแนวเชิงรุกและแสวงหำพันธมิตรทำง
กำรศึกษำในระดับท้องถิ่น ร่วมกับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม ในกำรจัดทำข้อสอบเพื่อใช้ในกำร
ทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกัน

วิทยำลัยฯ ได้ดำเนินกำรประชุมผู้ปกครองและมีมติให้จัดตั้งชมรมครู-ผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบันมีเงิน
บริจำค จำนวน 60,000 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) เพื่อสะสมเป็นทุนในกำรจัดตั้งสมำคมผู้ปกครองครู
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยในโอกำสต่อไป

ได้จัดทาโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีเครือข่ายจานวน 15
หน่วยงาน ดังนี้
1. เทศบาลตาบลบ้านข่า
2. องค์การบริหารส่วนตาบลสามผง
3. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสงคราม 4. องค์การบริหารส่วนตาบลหาดแพง
5. องค์การบริหารส่วนตาบลนาเดื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง
7. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสียว 8. องค์การบริหารส่วนตาบลนาหว้า
9. องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าพัฒนา 10. องค์การบริหารส่วนตาบลนาคูณใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว
12. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเทา
13. องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา 14. เทศบาลตาบลน้าก่า
15. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
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วิทยาลัยได้จัดหาสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา ใน
การจัดฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานเข้าร่วมจานวน
23 หน่วยงาน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
1 ร้ำนหนุย๋ ทีวีดำวเทียม
2 ร้ำนจงเฮงไฮเทค
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร สำขำศรีสงครำม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหำดแพง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำมผง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพนสว่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเอื้อง
ร้ำนมำนะชัยมอเตอร์
ร้ำนสำมผงยำนยนต์
บริษัทอูอ่ อสตินเซอร์วิสจำกัด
ร้ำนปฏิรูปกำรช่ำง

12 ร้ำนบุญฐำนประดิษฐ์กำรช่ำง
13 ร้ำนแสงรุ่งมอเตอร์
14 อู่ ซ.ดีเซล

15 เทศบำลตำบลศรีสงครำม
16
17
18
19
20
21

กศน. อำเภอศรีสงครำม
เทสโก้โลตัส สำขำศรีสงครำม
โรงพยำบำลโนนดินแดง
ฟ.ซุปเปอร์มำเก็ต
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดคณิตกำรเชื่อม
ธนำคำรออมสิน สำขำศรีสงครำม

ที่อยู่สถานประกอบการ
ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
39 ถ.ศรีสงครำม-ท่ำดอกแก้ว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม
48150
ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
22 ต.หำดแพง อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
ต.สำมผง อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
ต.โพนสว่ำง อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
119 ต.บ้ำนเอื้อง อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม48150
166/2 ถ.อุบลตระกำร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
64/10 ต.สำมผง อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
7/10 ม.8 ถ.ลำลูกกำ คลอง 3 ต.ลำดสวำย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
ป.9/40 ม.5 ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
33 ม.4 ถ.ศรีสงครำม -นำเพียง ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม
48150
469 ถ.ศรีสงครำม-ท่ำดอกแก้ว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม
48150
271 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
333 ถ.ศรีสงครำม-ท่ำดอกแก้ว ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม
48150
ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
125 ม.7 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
24/4 ม.2 ต.หนองเทำ อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 48150
101 ซ.พระยำมนธำตุแยก 35-14 แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กทม. 10150
403 ม.1 ต.ศรีสงครำม อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 48150
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วิทยำลัยฯ ได้แสวงหำควำมร่วมมือทั้งจำกหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เช่น ร่วมมือกับ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม ในกำรสนับสนุน เครื่องมือ กำลังพลในกำรจัดทำถนนลำดยำง
ในวิทยำลัยจนแล้วเสร็จ โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้กว่ำ 2 ล้ำนบำท

อี ก ทั้ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท กสท. โทรคมนำคม จ ำกั ด จั ด แข่ ง ขั น กอล์ ฟ กำรกุ ศ ลจั ด หำ
ทุนกำรศึก ษำให้กับ นักศึก ษำที่เรีย นดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ กำรสนับ สนุนจำกผู้เ ข้ำร่วม
แข่งขันผู้มจี ติ ศรัทธำเป็นเงิน 188,000 บำท และได้มอบเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำในวันไหว้ครู
ปีกำรศึกษำ 2555 และปี 2556 นอกจำกนี้ยังร่วมกับบริษัท กสท.โทรคมนำคม จำกัด จัดแข่งขัน
ฟุตบอลเยำวชนต้ำนยำเสพติด “CAT-วทอ.ศรีสงครำมคัพ” ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทและชุมชน
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยและในปีกำรศึกษำ 2556 ได้ขอรับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกเครือข่ำยชุมชน
ท้องถิ่น จำนวน 57,500 บำท

วิ ท ยำลั ย ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ำรอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ร่วมกับ
วัด ป่ำ โพธิ ญ ำณ ร่ ว มท ำนุบ ำรุง ศิล ปวั ฒ นธรรม
กิจ กรรมทำงศำสนำ กั บ วั ด ป่ ำสุ ภ ำรำม บู ร ณำ
กำรเรียนกำรสอนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมกับวัด
ศรีสมบูรณ์ อีกทั้งทำงวัดป่ำโพธิญำณยังได้มอบ
พระพุทธรูปประจำวิทยำลัย เพื่อประดิษฐำน เป็น
พุท ธำสติ ใ นกำรท ำกิ จ กรรมหน้ ำ เสำธง ซึ่ ง อยู่
ระหว่ำงจัดทำผ้ำป่ำสร้ำงหอพระ เพื่อให้มีสถำนที่
สำหรับประดิษฐำนที่เหมำะสม
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วิทยำลัยฯ ได้มีกำรประชุม ประชำคม รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงรั้วชุมชน โดย
กำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในชุมชน เพื่อแสวงหำแนวทำงพัฒนำสถำนศึกษำ กิจกรรมกำรเรียนสอน
จำกภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น สถำนประกอบกำรในชุ ม ชน หน่ ว ยงำนด้ ำ นปกครอง และภำคี ป้ อ งกั น
ยำเสพย์ตดิ ของชุมชน
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วิทยำลัยได้พัฒนำงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จำกเดิมปี 2553 ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน ภำพรวมได้คะแนน 3.40 ระดับพอใช้ ซึ่งถือว่ำไม่ผ่ำนกำรประเมิน
เมื่อเข้ำมำบริหำรในตำแหน่งคณบดี ได้กำรกระจำยควำมรับผิดชอบตำมตัวบ่งชี้คุณภำพให้ทุก
คนในองค์ ก รมี ส่ว นร่ ว ม ผลกำรประเมิน ภำยในได้ คะแนน 3.53 ระดับ ดี นอกจำกนี้ก ำรประกั น
คุณภำพภำยนอก (รอบ 3 ) จำก สมศ. ผลกำรบริหำรคุณภำพ ทำให้วิทยำลัยผ่ำนกำรประเมิน โดย
ไม่มีตัวบ่งชี้ปรับปรุงเร่งด่วน โดยผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนน 4.28 และกำรประเมิน
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2555 โดยผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
มำก ด้วยคะแนน 4.58 แสดงว่ำกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำดีข้ึนโดยลำดับ
นอกจำกนีแ้ ล้วเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยของนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554
ซึ่งเป็นปีก่อนหน้ำที่เข้ำมำบริหำร มีผลกำรเฉลี่ยของนักศึกษำอยู่ที่ 2.35 แต่ในหนึ่งปีที่ผ่ำนมำ ผล
กำรเรียนเฉลี่ยของนักศึกษำทั้งวิทยำลัยเพิ่มขึ้นเป็น 2.74 ซึ่งแสดงว่ำผลกำรกำกับดูแลทำให้ระบบ
กำรจัดกำรศึกษำมีเสถียรภำพสูงขึ้น
นอกจำกนี้แล้วยังพัฒนำทำงระบบประเมินผลบุคลำกรโดยจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผูกพันกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำร
บริก ำรวิชำกำรวิชำชีพ โดยประเมินผลในรูป ของคณะกรรมกำรและแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ถู ก
ประเมินทรำบทุกครั้งโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก ธรรมำภิบำล มีกำรควบคุมอัตรำให้
เหมำะสมกับอัตรำส่วนของบุคลำกรกับนักศึกษำ ให้เหมำะสมและพัฒนำสถำนศึกษำมีพลวัตพร้อม
ก้ำวสูป่ ระชำคมอำเซียน
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สรุปคะแนนตามแบบประเมินขีดความสามารถของผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ความสามารถ
1. การมีวิสัยทัศน์
2. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
3. การบริการเชิงกลยุทธ์
4. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
5. ความสามารถในการสื่อสาร
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
8. การบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย
4.85
4.56
4.75
4.53
4.64
4.74
4.92
4.55
4.69

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จำกกำรประเมินผลพบว่ำ ระดับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรวิทยำลัย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม ตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน ฯ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
(ค่ำ เฉลี่ย รวม 4.69) เมื่ อพิ จำรณำรำยข้อ พบว่ำ มีค่ ำเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ กำรบริ หำรกำรเปลี่ย นแปลง
(ค่ำเฉลี่ย 4.92) รองลงมำคือ กำรมีวิสัยทัศน์ (ค่ำเฉลี่ย 4.85) และค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ กำรแก้ปัญหำและ
กำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (ค่ำเฉลี่ย 4.53)
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ควำมสำมำรถ
1. กำรมีวสิ ัยทัศน์
2. ภำวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
3. กำรบริกำรเชิงกลยุทธ์
4. กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
5. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
6. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
7. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
8. กำรบริหำรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน ระดับควำม
เฉลี่ย
คิดเห็น
4.70 มำกที่สดุ
4.50
มำก
4.35
มำก
4.40
มำก
4.48
มำก
4.55 มำกที่สดุ
4.92 มำกที่สดุ
4.50
มำก
4.55 มำกที่สดุ

จำกกำรประเมินผลพบว่ำ ระดับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรวิทยำลัย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม ตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน ฯ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
(ค่ ำเฉลี่ ย รวม 4.55) เมื่อ พิจ ำรณำรำยข้อ พบว่ำ มีค่ ำเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ กำรบริห ำรกำรเปลี่ ย นแปลง
(ค่ำเฉลี่ย 4.92) รองลงมำคือ กำรมีวิสัยทัศน์ (ค่ำเฉลี่ย 4.70) และค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ กำรแก้ปัญหำ
เชิงกลยุทธ์ (ค่ำเฉลี่ย 4.35)
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กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อยกระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หัก เงินเดือน

จำนวน 2,837,490.-บำท

ประกันสังคม

จำนวน 111,909.-บำท

กองทุนเลีย้ งชีพ

จำนวน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 643,200.-บำท

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

92,128.-บำท

จำนวน 3,684,727.-บำท

คงเหลืองบดาเนินงาน

ลาดับที่

จานวน 6,825,895.-บาท

จานวน 3,141,168.-บาท

รายละเอียดประเด็นพิจารณา

เกณฑ์งบประมาณ
ร้อยละ

1

จานวนเงิน

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่ร้อยละ 10 ของงบดาเนินงาน
งบดาเนินงานจัดสรรมาทั้งสิ้น 3,141,168 *10% =314,117.-บาท

10%

314,117

25%

33,969

1%

31,412

5%

157,058

5%

157,058

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการ
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวัสดุฝึก
วัสดุฝึก 314,116*25% = 33,969.-บาท
2

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินงาน 3,141,168*1% เป็นเงิน 31,412.-บาท

3

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้จัดทาและดาเนินงาน
จัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 งบดาเนินงานทั้งสิ้น 3,141,168*5% =157,058.-บาท
4

สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง จิตสานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินงานทั้งสิ้น งบดาเนินงานทั้งสิ้น 3,141,168*5% =157,058.-บาท
รวมทั้งสิ้น

693,614.03
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ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่ตอบสนองต่อนโยบำยและพันธกิจของมหำวิทยำลัย
ตำมพันธกิจต่ำงๆ โดยมีโครงกำรดำเนินกำรที่แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ว/ด/ป
พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม
จานวนเงิน
ที่
ดาเนินการ
พันธกิจที่ 1
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
โครงกำรฝึกอบรมและทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพร่วมกับศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน
1
ยกระดับฝีมือแรงงำน-สอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สำขำอิเล็กทรอนิกส์)
9,340.00
4 ตค.2555
ยกระดับฝีมือแรงงำน-สอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สำขำช่ำงไฟฟ้ำ)
7,900.00
23 มค.2556
ยกระดับฝีมือแรงงำน-สอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สำขำกำรบัญชี)
12,560.00
15มี.ค.2556
ยกระดับฝีมือแรงงำน-สอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สำขำคอมพิวเตอร์)
11,160.00
15มี.ค.2556
ยกระดับฝีมือแรงงำน-สอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สำขำช่ำงยนต์)
12,680.00
19มี.ค.2556
โครงกำร ปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนำบุคลิกภำพและนศ.ใหม่ร่วมใจ
35,190.00
9เม.ย.2556
2
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักศึกษำ"มหำวิทยำลัยนครพนมเกสม์ ครั้งที่ 6"
24,500.00
26พ.ย.2555
3
โครงกำรกิจกรรมกิฬำและนันทนำกำร(กีฬำสีภำยใน)
20,000.00
5พ.ย.2555
4
โครงกำรแข่งขันกีฬำ”CAT” วทอ.ศรีสงครำม ครั้งที่1
14,000.00
24ธ.ค.2555
5
โครงกำรรณรงค์ชุมชนสะอำด ปี2555
2,100.00
12พ.ย.2555
6
โครงกำรสอบ V-net ระดับปวช.จำนวน 5 สำขำ
12,450.00
19มี.ค.2556
7
โครงกำรจัดทำปุ๋ยหมัชีวภำพ
12,300.00
11ธ.ค.2555
8
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขียนแผนกำรสอน/กำรเรียนรู้มุ่งเน้นผูเ้ รียน
3,000.00
30ม.ค.2556
9
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทำแผน/วิจัย/กำรวัดและประเมินผล
17,200.00
24ต.ค.2555
10
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรสอบ v-net
14,028.00
1พ.ย.2555
11
โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน และเชิดชูเกียรติ์ สถำนประกอบกำร
20,050.00
23 ก.พ.2556
12
โครงกำรติดตำมรับสมัคร น.ศ. ใหม่
7,130.00
13
โครงกำรบุคลำกรและนักศึกษำ วทอ.ศรีสงครำม ออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ2555
1,600.00
25 ส.ค. 2556
14
โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ ประจำปีกำรศึกษำ 2555
823.84
11 มิย. 2556
15
โครงกำรติดตำม นิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
2,100.00
28 มี.ค. 2556
16
โครงกำรส่งนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์นอกหลักสูตร (สำขำช่ำงยนต์)
2,500.00
1 ก.ค. 2556
17
โครงกำรสำนสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสำยใยด้วยกีฬำประจำปีกำรศึกษำ2556และ
5,700.00
27 ก.ค.2556
18
ประกวดดำว เดือน ดำวเทียมมหำวิทยำลัยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ 2556
โครงกำร”สัมมนำนักศึกษำหลังฝึกงำน”
1,500.00
11 ก.ค. 2556
19
โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกงำน
3,150.00
11 ก.ค. 2556
20
โครงกำรฝึกอบรมภำษำญี่ปนุ่ เพื่อกำรสื่อสำร
1,700.00
13 ส.ค. 2556
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงกำรฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศ สำหรับนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียนประจำปีกำรศึกษำ 2556
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำน้องใหม่วทอ.ศรีสงครำม
โครงกำรตลำดนัดนักขำยสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน
โครงกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญและผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำยนอกเพื่อเสริมทักษะและประสบกำรณ์ให้กับนักศึกษำ
โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ
โครงกำรวันครู
โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
รวมทั้งสิ้น

93,200.00

5 ก.ค. 2556

15,180.00
500.00

9 ก.ย. 2556
19 มิ.ย.2556

30,000.00
1,597,860.00
16,669.00
2,000
2,010,070.84

ต.ค.55-ก.ย.56
ต.ค.55-ก.ย.56
16.01.56
15.12.55
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รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยจริง ประจำปีงบประมำณ 2556
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2555 - 30 กันยำยน 2556
สถำนศึกษำมีรำยรำยได้หรือมูลค่ำของผลผลิต ผลงำนกำรใช้วัสดุฝึกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เกณฑ์ขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของวัสดุฝึก 664,997*25% = 166,249.- บำท
ลาดับ

รายละเอียด

1

โครงกำรปุย๋ หมักชีวภำพ

2

วัสดุฝกึ สำขำคอมพิวเตอร์

3
4

วัสดุฝกึ สำขำคอมพิวเตอร์
วัสดุฝกึ สำขำอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิตที่ได้จากวัสดุฝึก
ได้ปุ๋ยหมักชีวภำพ จำนวน 20 ท่อ

จานวน
12,300.00
17,550.00

ได้พัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตภำยในวิทยำลัย

19,460.00

ได้ดำเนินกำรประกอบอุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อใช้ในกำรฝึกปฏิบัติดังต่อไปนี้

29,980.00

- ชุดคิทชำร์จโทรศัพท์มือถือรุ่น 3100 จำนวน 5 เครื่อง
- ชุดคิทชำร์จโทรศัพท์มือถือรุ่น 6100 จำนวน 20 เครื่อง
- ชุดคิทชำร์จโทรศัพท์มือถือรุ่น 6500 จำนวน 20 เครื่อง
- ชุดคิทชำร์จโทรศัพท์มือถือรุ่น 820 จำนวน 5 เครื่อง
- ชุดคิทชำร์จโทรศัพท์มือถือรุ่น 610 จำนวน 20 เครื่อง
5

วัสดุฝกึ สำขำช่ำงไฟฟ้ำ

ฝึกติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำในโรงอำหำร

6

วัสดุฝกึ ช่ำงเทคนิคพืน้ ฐำน

7

วัสดุฝกึ ช่ำงเทคนิคพืน้ ฐำน

8

วัสดุฝกึ ช่ำงเทคนิคพืน้ ฐำน

ฝึกประกอบเป็นหลังคำโรงอำหำร

85,021.00

9

โครงกำรชุดฝึกเครื่องกระจำยเสียง
ตำมสำย วทอ.

ฝึกประกอบเป็นไมโคโพน จำนวน 1 ชุด

5,000.00

ฝึกประกอบโต๊ะโรงอำหำร จำนวน 10 ชุด

รวม

21,685.00
7,920.00
24,891.00

223,807.00

หมายเหตุ
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ลาดับที่

พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม

จานวนเงิน

ว/ด/ป
ดาเนินการ

พันธกิจที่ 2
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
1

โครงกำรเสริมสร้ำงสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ งำนเกษตรลุ่มน้ำโขง

-

8-11.02.56
(ใช้งบกลำง)

2

โครงกำรจัดทำระบบตรวจสอบกำรมำเรียนของนักศึกษำ

10,000.00

3

โครงกำรสำธิตกำรติดตั้งไฟฟ้ำในอำคำร

12,000.00

4

โครงกำรชุดฝึกปรับอำกำศ

18,000.00

5

โครงกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยโทรทัศน์วงจรปิด

20,000.00

3.06-30.09.56

6

โครงกำรชุดฝึกปรับอำกำศรถยนต์

20,000.00

1.10.55-30.09.56

7

โครงกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยของนักศึกษำในชัน้ เรียน

40,000.00

1.06-30.09.56

8

โครงกำรสำรวจพืน้ ที่ (Social Maping)

10,000.00

-

9

โครงกำรวิจัยด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50,000.00

-

10

โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรวิจัยเพื่อประโยชน์ของชุมชน (อบต.)

75,000.00

06.56-09.56

1.05-30.09.56
1.10.55-30.09.56

รวมทั้งสิ้น

255,000
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ลาดับที่

พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม

จานวนเงิน

ว/ด/ป
ดาเนินการ

พันธกิจที่ 3
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
1

โครงกำรอบรมเทคำนและกำรขึ้นโครงหลังคำ

85,941.00

06.55-09.55

2

โครงกำรอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกรำคม 2556(ช่ำงยนต์)

2,300.00

4.01.56

3

โครงกำรจัดซือ้ น้ำมันเชือ้ เพลิงเพื่อออกบริกำรวิชำกำร

4,700.00

19.03.56

4

โครงกำรอบรมช่ำงปูกระเบื้อง

50,000.00

12-14.03.56

5

โครงกำรอบรมช่ำงทำห้องน้ำและสุขภัณฑ์

42,225.00

19-21.03.56

6

โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตศูนย์บริกำรชุมชน

35,760.00

03.56-04.56

7

โครงกำรบริกำรวิชำกำรสถำนศึกษำ

16,900.00

10.55-09.56

8

ป้ำยติดศูนย์บริกำรชุมชน

2,150.00

30.08.56

9

โครงกำรฝึกอบรมกำรวำงผังก่อสร้ำงและกำรติดตั้งเสำ

44,319.00

07.01.56

10

โครงกำรอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหำคม 2556

2,000.00

27.08.56

11

โครงกำรฝึกอบรมผนังฉำบเรียบ

69,628.00

14-15.09.56

12

โครงกำรฝึกอบรมกำรเทพื้นเสริมใยเหล็ก

15,500.00

29.07-30.09.56

13

โครงกำรฝึกอบรมติดตั้งหลังคำเหล็ก Metal Sheet และโครงระแนง

52,405.00

18.07-30.09.56

14

โครงกำรบริกำรวิชำกำรอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง(ลำว)

1,100.00

16-19.08.56

15

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้ำนนำจำน อำเภอศรีสงครำม

3,000.00

21.02.56

รวมทั้งสิ้น

427,928
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ลาดับที่

พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม

จานวนเงิน

ว/ด/ป
ดาเนินการ

1,500.00
5,000.00
1,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
7,000.00
5,000.00
36,500.00
5,000.00
5,000.00

23.10.55
15.12.55
5.12.55
24.02.56
11.11.55
6.03.56
16.01.56
14.04.56
06.07.56
12.08.55
29.03.56

พันธกิจที่ 4
ทานุบารุง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
โครงกำรวันปิยมหำรำช ประจำปี 2555
โครงกำรประเพณีมหกรรมปลำลุ่มน้ำสงครำม ประจำปี 2555
โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ ประจำปี 2555
โครงกำรบุญข้ำวจี่ ประจำปี 2556
โครงกำรประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
โครงกำรบุญเดือน 4 ประจำปี 2556
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
โครงกำรวันสงกรำนต์ ประจำปี 2556
โครงกำรแห่เทียนพรรษำ 6 วัด 6 ตำบล
โครงกำรวันแม่แห่งชำติ ประจำปี 2556
โครงกำรเปิดศักยภำพสะพำนข้ำมโขง หนุน นครพนม-คำม่วน สู่ AEC
รวมทั้งสิ้น

76,000
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ลาดับที่

พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม

จานวนเงิน

ว/ด/ป
ดาเนินการ

พันธกิจที่ 5
การบริหารจัดการที่ดดี ้วยหลักธรรมาภิบาล
1

โครงกำรตรวจสำรเสพติด

10,500

20.11.55

2

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมินรอบ 3

4,900

11.11.55

3

โครงกำรประเมินโครงกำร

5,300

10.55-30.09.56

4

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

385

5.04.56

5

โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด

4,000

08.56-09.56

6

โครงกำรตรวจสำรเสพติดวิทยำลัยสีขำว

4,520

1-31.07.56

7

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์

88,480.00

8.03.56

8

โครงกำรบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค

3,944,227.66

ต.ค.55-ก.ย.56

รวมทั้งสิ้น

4,062,313.66

48

สรุปโครงการการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ประจาปีการศึกษา 2556
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

หน่วยงำนที่จัด

วันที่

1

โครงกำรกระบวนกำรวิจัยเพื่อปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้น
วิธีกำรสอนแบบ PBL RBL และ BBL

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

21 ม.ค.57

ม.เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

20-23 ก.พ.57

ม.นครพนม

28.พ.ย. 56

ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน

28-29.พ.ย. 56

วิทยำลัยธำตุพนม
ม.นครพนม
สำนักวิทยบริกำร

13 ก.ย.56
16-18 ก.ย.56
19 ส.ค.56

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

16-18 ส.ค.56

ม.นครพนม

1-3 ส.ค.56

วิทยำลัยธำตุพนม

22 ก.ค.56

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ม.
นครพนม

13-17 ก.ค.56

ม.นครพนม

5 ก.ค 56

ม.รำชภัฏสกลนคร

11-14 ก.ค. 56

สำนักวิทยบริกำร
วทอ.ศรีสงครำม

5 ก.ค 56
5 เม.ย.56

สำนักวิทยบริกำร

10 ก.ค. 56

17 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มศักยภำพพนักงำนมหำวิทยำลัยนครพนม รุ่นที่ 5

ม.นครพนม

24-26 พ.ค. 56

18 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนประกันสังคม่และส่งเสริมสุขภำพ ประจำปีกำรศึกษำ 2555

ประกันสังคม

22 พ.ค. 56

โครงกำรอบรมสัมมนำหลักสูตร กำรบริหำรงำนธุรกำรแนวใหม่ ตำมหลักธรรมำภิบำล
รุ่นที่ 804/56
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรติดตั้งและกำรใช้งำนระบบพิสูจน์ตวั ตนกำรเข้ำใช
20
อินเตอร์เน็ต
21 โครงกำรกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัติงำนบนระบบ Web Online

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร
เพื่อสังคม

23-24 เม.ย 56

สำนักวิทยบริกำร

22 มี.ค 56

กรมบัญชีกลำง

26-27 ก.พ 56

ม.นครพนม

6 มี.ค.56

ม.นครพนม
ม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
สกลนคร
วทอ.ศรีสงครำม
วทอ.ศรีสงครำม
วทอ.ศรีสงครำม

18 ก.พ.56

27-29 พ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
ส.ค. 56

วทอ.ศรีสงครำม

ก.พ. 56

2 โครงกำรฝึกอบรม เรื่อง กำรใช้และกำรบำรุงรักษำรถยนต์ NGV และ LPG เป็นเชือ้ เพลิง
3 โครงกำรอบรมบุคลำกร ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ
4 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนปีงบประมำณ 2556
5 โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำนสัมพันธ์ลุ่มน้ำโยง
6 โครงกำรประชุมเชิญปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแผน
7 โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
8 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีสว่ นร่วม เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
9 โครงกำรศึกษำดูงำนประชำสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยนครพนม
โครงกำรอบรมและเป็นวิทยำกรบรรยำยโครงกำรบริกำรวิชำกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
10
"Web Design" สู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ ม.นครพนม และ
11 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ครั้งที่ 27
12 โครงกำรทบทวนตัวบ่งชีแ้ ละกระบวนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและประกอบกำรด้ำนไอซีที สู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน
14 โครงกำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล Emerald Management
15 โครงกำรอบรมกำรประเมินภำระงำนด้วยระบบ NPUPMS,NPUMIS
13

16 โครงกำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น (E-Book on EBSCOgost)

19

22 โครงกำรสัมมนำ ในหัวข้อ "เตรียมควำมพร้อมสู่ AEC กับกำรวำงแผนทำงกำรเงิน"

23 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร (ผู้บริหำรระดับกลำง)
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำ
24
กำรศึกษำครั้งที่ 26
25 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
26 โคงกำรกำรโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
27 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ชุดผ้ำพื้นเมือง
โครงกำรกำรวิพำกย์เพื่อปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ หลักสูตร อุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ
28
อุตสำหกรรม

23-25 ม.ค.56

การนาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

ข้อมูลการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ
ลาดับ
1

2

ชื่อผลงำน
The Electrostatic
Pecipitator for Carbon
Monoxide Removal

ผูเ้ สนอผลงำน
นำยเจษฎำ สำรสุข
นำยสมยศ สีแสนซุย

Study the Collapse of the นำยสมยศ สีแสนซุย
High Voltage Wave Shape นำยเจษฎำ สำรสุข
under AC Breakdown
Voltage

นำเสนอผลงำนกำรวิจัย
ในกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร
พลังงำนทดแทนสู่ชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 6
ณ คณะสำธำรสุขศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
กำรประชุมวิชำกำร ieee asia
pacific ประเทศฮ่องกง

49

50

รางวัลเกียรติยศของบุคลากรทางการศึกษา
ด้าน ครูคุณธรรม จริยธรรม
นำยอดุลย์ เครือแก้ว
ด้านครูดีในดวงใจ
1. นำยเจษฎำ สำรสุข
2. นำยเสรี ขุนไชย
3. นำงสำววิไลวรรณ ไตรยรำช

51

ในปีงบประมาณ 2556
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
เบิกจ่ำย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2556
คิดเป็นร้อยละของกำรเบิกจ่ำย
ในปีงบประมาณ 2555
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
เบิกจ่ำย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555
คิดเป็นร้อยละของกำรเบิกจ่ำย

6,834,078.00 บำท
6,831,312.66 บำท
ร้อยละ 99.96

9,345,722.00 บำท
8,911,988.78 บำท
ร้อยละ 95.36

การเบิกจ่ายงบประมาณ

120
100

95.36

99.96

80
60
40
20
0
ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556
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วิทยำลัยสำมำรถจัดเก็บเงินรำยได้ จำกค่ำบำรุงกำรศึกษำและกำรบริกำรวิชำกำรและ
รำยได้อ่นื ๆ ปีงบประมำณ 2554-2556 ดังนี้

ปีงบประมาณ

เงินรายได้

2554

807,770.00

2555

1,046,799.00

2556

931,420.00

เงินรายได้
1,046,799.00
807,770.00

2554

2555

931,420.00

2556
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วิทยำลัย ได้ป ระชำสัมพันธ์ โครงกำรควำมร่วมมือในกำรสำรวจและประเมินควำมพึง
พอใจ ของผู้ใช้บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น จนมีหน่วยงำนเข้ำร่วมบริกำร ดังนี้ดังนี้
วัน.เดือน.ปี
พ.ย.-55
ธ.ค.-55
ม.ค.-56
ก.พ.-56
ก.ค.-56

รายละเอียด
โครงการบริการวิชาการการหารายได้ระหว่างเรียน
ค่าเช่าพื้นที่ตลาดคลองถม เดือน พฤศจิกายน 2555
ค่าเช่าพื้นที่ตลาดคลองถม เดือน ธันวาคม 2555
ค่าเช่าพื้นที่ตลาดคลองถม เดือน มกราคม 2556
ค่าเช่าพื้นที่ตลาดคลองถม เดือน กุมภาพันธ์ 2556
ค่าบริการสถานที่ บจก.พรประเสริฐ จากัด
โครงการบริการวิชาการ (อบต.)

จานวนเงิน
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00

ส.ค.-56 อบต.โพนสว่าง

10,000.00

ก.ย.-56 เทศบาลตาบลหาดแพง

10,000.00

ก.ย.-56 เทศบาลตาบลบ้านข่า

10,000.00

มี.ค.-56 อบต.บ้านเสียว

10,000.00

ก.ย.-56 อบต.บ้านเอื้อง

10,000.00

ก.ย.-56 อบต.นาคูณใหญ่

10,000.00

ต.ค.-55 เทศบาลตาบลหาดแพง

7,000.00

ต.ค.-55 อบต.นางัว

8,000.00
ค่าบริการสถานที่

มี.ค.-56
ก.ย.-56
ธ.ค.-56
มิ.ย.-56

บจก.โตโยต้า
ชมรมแบดมินตัน
ค่าเช่าพื้นที่จอดรถงานมหากรรมปลาลุม่ น้าสงคราม
โครงการกีฬาศรีสงครามคัพ
รวมเงินรายได้ทไี่ ด้รับทั้งสิน้

5,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
111,000.00
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