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แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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ตารางที่  1  แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 

หน้าท่ีของคณบด ี ผลการด าเนินการ ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

หน้าท่ีตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 

หน้าทีข่องคณบดี ตามมาตรา 32 ก าหนดให้คณบดีได้
ด าเนินการเสนออธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดี      3 ฝ่าย  คือ 
ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

5        

คณบดีเป็นผู้บงัคับบญัชาและรับผิดชอบงานของ
คณะ 

ปฏิบตัิหน้าที่บังคบับัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย
ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบของผลประเมินคุณภาพ
ภายใน แบบอภิมานโดยกรรมการระดับหาวิทยาลัย มาตรา 3  
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 17 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ยรวม 4.88 (ระดับดีมาก) 

5        

หน้าท่ีตามทีอ่ธิการบดีมอบหมาย ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม     ที่  1169/2556   ลงวันที่  
1  ตุลาคม  2556       

          

 1. บริหารกิจการของคณะให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

 เอาใจใสบ่ริหารจัดการกิจการของวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบัของทาง
ราชการ และของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา และส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
เพื่อสร้าง และพัฒนาองคค์วามรู้ มส่ีวนร่วมกับสังคมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ให้การบริการแก่ชุมชน 
การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมภายใต้กลยุทธ ์และการ
ปฏิบตัิ ในการ สร้างช่ือ สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย 
และสร้างเสถียรภาพ เพื่อให้ผลการด าเนินงานมคีุณภาพ 
โดยรอบปีที่ผ่านมาผลการประเมิน สมศ. อยู่ในระดับดี (4.25) 
และการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดบั 
ดีมาก (4.54) 
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หน้าท่ีของคณบด ี ผลการด าเนินการ ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

2. ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสด ุสถานที่และทรพัย์สินอืน่ของคณะให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคบัของ
ทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

 
 ได้ด าเนินการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
บุคลากรโดยมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
ตัว ช้ี วัดของวิทยาลัยฯ โดยสอดคล้องกับตัว ช้ี วัดของ
มหาวิทยาลัย  และประเมินในรูปของคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานทางด้านการเงิน บัญชี 
พัสดุ โดยมีผู้รับผิดชอบที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน มีการแต่งตั้ง
กรรมการ เก็บรักษาเงิน แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ มีการแต่งตั้งกรรมการ
จัด ซ้ือจัดจ้ างพัสดุประจ าปี  และมีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะทุกป ีรวมทั้ง
น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อส้ินปีงบประมาณ 2556 ได้ร้อยละ 
99.96 
 

 
5 

       

3. จัดท าแผนพัฒนาคณะในระยะสั้น  
(วาระการบริหาร) และระยะยาว (แผน         5-10 
ปี) เพื่อให้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของ
คณะ  และปฏิบตัิตามนโยบายและแผนงาน  
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง 
ๆ ของคณะ 

 

  
 - มีการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามวาระการบริหาร 
(แผนกลยุทธ์ 56-59) 
 - มีการจัดท าแผนการปฏบิัติราชการประจ าป ี
 - มีแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 10 ปี (2556-2565) โดยมีการ
วิเคราะหค์วามสอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปขีอง ม. นครพนม 
 - มีแผนปฏิบัติการระดมทรัพยากรและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

 
5 
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หน้าท่ีของคณบด ี ผลการด าเนินการ ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

 4. เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบักิจการด้าน
ต่างๆ ของคณะต่อมหาวิทยาลัย 

  
 - มีรายงานการประเมนิผลการปฏบิัติตามนโยบายและ
แผนงานตามพันธกิจด้านต่างๆ  
 - มีการจัดท าประจ าปี ที่แสดงผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนเสนอในรายงานประจ าป ี

 
5 

       

5. ส่งเสริมและสนับสนนุการ 
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

 - มีการประชุมกรรมการประจ าคณะในปีงบประมาณ 
2556 จ านวน 4 ครั้ง (มบีันทึกรายงานการประชุม)  
 - การส่งเสริมกิจการนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะ 
ภาษา คุณธรรมจริยธรรม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กีฬา และนันทนาการ 
มีการอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม การเลือกตั้งนายกและ
กรรมการสโมสรนักศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

5        

 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ   

ข้อบงัคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

 

  
 ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย โดยเข้า
ร่วมประชุมหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเมื่อมี
ภารกิจจ าเป็น ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการยกร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกาด าเนินงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 
เป็นต้น 
 

 
5 

       

(ส าหรับคณะกรรมการ)   คะแนนรวม 
   คะแนนเฉลี่ย 
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แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชกาโดยเทียบเคียงกับเป้าหมาย

ตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
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ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ  
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัด 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย  และมีคุณลกัษณะเฉพาะ 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

              

1.ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสตูรฐาน 
สมรรถนะ 

ร้อยละ 75 75 100.00 √    - ทุกหลักสตูรที่ใช้ใน ม.นครพนม 
  เป็นหลักสตูรสมรรถนะ 

2.ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ 70 80 100.00 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  2 ตัวบ่งช้ี  11 

3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน ร้อยละ 80 80 88.20 √   ตามผลการรายงานและสรุป 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
คุณภาพการสอน เลขท่ี 
 006/2557 ลว. 21 ก.พ. 57 
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ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ม.

นครพนม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.ร้อยละของจ านวนผูเ้รียนเข้าใหม่เทียบกับแผนการรับเข้า ร้อยละ 70 70 71.90 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ี  
7 
 

5.ร้อยละความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ ร้อยละ 50  -   -   -   (แผนกลยุทธ์ม.นครพนม 
เริ่มด าเนินการ ปี 2558) 
 
 

6.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (V-NET) ร้อยละ 60 60 43.64   √ ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ี  
4 
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7.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา 
ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 82.67 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ี  
8 
 
 

8.ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจากองค์กรที่เป็น 
ที่ยอมรับ (VQ) 
 
 

ร้อยละ 80 80 84.87 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี  6 
 

 
 
 

ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

9.ร้อยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึกและอุปกรณ ์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 10 10 26.36 √   สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสด ุ 
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ 
จัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 10 ของงบ
ด าเนินงาน  
3,141,168 *10%  
= 314,116  
ใช้จ่ายจริง 26.36 
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10. ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาโทในสาขาท่ีเกีย่วข้อง 
ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 70 50      40.00    √ คิดจากอาจารย์ทั้งหมด 
 30  คน 
เรียนจบปริญญาโท 12 คน 

11.ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ ร้อยละ 70 80 84.68 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี  2 

สรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ท่ี 1   บรรลุ 8 ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นรอ้ยละ  72.72   ไม่บรรล ุ 2    ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นร้อยละ 18.18    

 และด าเนินงานในป ี 2558  1 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 9.09 
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ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม  
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ม.นครพนม บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม 

             
 
 
  

12.งบประมาณสนับสนุนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ งาน
สร้างสรรค ์  
หรืองานวิจัย 

บาท/คน 5,000 5,000 10,200 √    - งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 
ทั้งหมด  255,000 บาท  ดังนี ้
 - งบวิจัยจาก อบต. จ านวน  
75,000  บาท 
 - งบวิจัย  Socail mapping 
จ านวน 10,000  บาท 
 - งบสนับสนุนวิจยัสิ่งประดิษฐ์ 
จ านวน  120,000  บาท 
 - งบท านุศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 50,000  บาท 
และจ านวนครูในปีงบประมาณ  
2556  มีจ านวน 25  คน 
 
 
 
 



65 

 

 
 

 

ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์
ที่ตอบสนองความต้องการของชมุชนและสังคม 
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13.ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยโครงการ ปวช. 1 เรื่อง/3 คน/ปีการศึกษา  ปวส.   
1  เรื่อง/2 คน/ปีการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100.00 √   ตามผลการรายงานการ 
เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ  
เลขท่ี ศธ 
0589.16/044 
ลว. 4 ก.พ. 57 
 
  

14.ร้อยละของผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐส์ร้างสรรค์
หรือ 
งานวิจัยของครูที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 80 70.00 √   ตามผลการประเมิน
คุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 
2555 
ตามมาตรฐานท่ี 5 ตัว
บ่งช้ี  35 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
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หน่วยนับ เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

15.ร้อยละการเผยแพรผ่ลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐต์่อสาธารณะ 

ร้อยละ 60 70 100 √    - ไดม้ีการน าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐไ์ปเผยแพรต่่อ
สาธารณะ  
ในงานเกษตรลุ่มน้ าโขงท่ี
วิทยาลัย  
เกษตรและเทคโนลยี ม.
นครพนม  
- เผยแพร่บทความวจิัย 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ผ่านเว็บไซด ์ 
www.sict.npu. 
 - จัดท าแผ่นพับส่งไปตามส่วน 
ราชการและชุมชนในเขต  
อ.ศรีสงคราม 

16.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
กับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

เครือข่าย 5 10 10 √    - จ านวน อปท.ที่ร่วมท าวิจัย 
 มีทั้งหมด 8  แห่ง และมี
องค์กร 
ภายนอก  2 แห่ง  รวม   
เป็น 10 แห่ง 

สรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ท่ี 1   บรรลุ 5 ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ไม่บรรล ุ 0    ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นร้อยละ  0.00    
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ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ม.นครพนม บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

พันธกิจที ่3 บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการของชมุชนและ
สังคม 

              

17.ร้อยละความส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
ในระดับองค์กร  ชุมชนสังคม  ประเทศ  และ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ร้อยละ 80 80 100 √    - วทอ.ศรีสงคราม ได้เข้าร่วม 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตามแผนที่ก าหนดไว้ คือ ร่วมกับ 
ชุมชน  2  แห่ง  โรงเรยีน  จ านวน 2 แห่ง และ 
องค์กรอื่นของรัฐ      2  แห่ง 
 - ทุกโครงการมีระดับความพึงพอใจมากกว่า 
3.51  
 

18.ร้อยละความส าเร็จของโครงการการบริการ
วิชาการ  วิชาชีพในการช้ีน าสังคมทั้งภายใน
และภายนอก 

ร้อยละ 80 80 100 √   ทุกโครงการด าเนินการตามแผน 
มีความพึงพอใจผู้รับบริการเกิน  
3.51 ทุกโครงการ 
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19.จ านวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ/ 
สาขาวิชา 

2 6 6 √   ทุกสาขาวิชาไดด้ าเนินการโครงการ 
บริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 
สาขาละ 6 โครงการ 

 

ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ม.

นครพนม 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

20.ร้อยละผู้เรยีนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 80 100 √   นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม 
โครงการทุกคน 

21.จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย  16 ชม. 
 (น านักศึกษาหลายสาขาเข้าร่วมโครงการ
เดียวกัน)บริการวิชาการต่อชุมชน  หน่วยงาน
และสถานศึกษา 2 แห่ง/ป ี

ช่ัวโมง 16 16 16 √    - ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมงทุกคน 
และได้เข้าร่วมบริการวิชาการ 
ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา  จ านวน  2  
แห่ง / ป ี
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22.จ านวนเครือข่ายการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพในระดับองค์กร  ชุมชน สังคมประเทศ
และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

เครือข่าย 6 10 6 √   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 

23. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 80 86.00 √   คิดจากความพึงพอใจต่อการ 
ออกบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ของทกุสาขาวิชา 

สรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ที่ 1   บรรลุ 7 ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นรอ้ยละ  100.00   ไม่บรรล ุ 0    ตัวบ่งช้ี   คิดเป็นร้อยละ  0.00    
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ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุง ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 
 

              

24.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 

ร้อยละ 85 85           
100.00  

√   นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ 

25.ร้อยละของรายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการ  คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 70 100.00 √   ทุกรายวิชามีการบรูณาการ  
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจพอเพยีงการเรียนการ
สอน 
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ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

26.จ านวนโครงการที่ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  
ประเพณีและท านุบ ารุงศลิปะ  
วัฒนธรรม 

จ านวน 20 5 10 √   โครงการทีส่่งเสริมการอนุรักษ ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  
ประเพณีและท านุบ ารุงศลิปะ  วัฒนธรรมมีทั้งหมด 10 
โครงการ 
1. โครงการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
2. โครงการบุญเดือนสี ่
3. โครงการบุญข้าวจี ่
4. โครงการวันปิยมหาราช 
5.โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ
6.โครงการวันแม่แห่งชาต ิ
7. โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์อาชีวศึกษา(การไหว้) 
8.โครงการงานประเพณลีอยกระทง 
9. โครงการประเพณสีงกรานต ์
10.โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

27.ร้อยละของแผนการจัดการเรยีนรู้ที่
บูรณาการศิลปะ  วัฒนธรรม 
สู่การเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 80 100.00 √   ทุกรายวิชามีการบรูณาการ  
การศิลปะ  วัฒนธรรม 
สู่การเรียนการสอน 
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74 

 

 

 

ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม  
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมายของ 
คณะ/

วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

พันธกิจที ่5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล               

28. ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5.00 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  21 

29. ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5.00 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  16 
 
 

30.ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5.00 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งช้ี  41 
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31.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 80 100 √   ตามผลการประเมินคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  29 
 
 
 

 

ตารางที่  2  แบบรายงานผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ   
 

โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่คณะได้ตกลงไว้กับอธิการบดี  รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนครพนม  
พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมายของ 
คณะ/

วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

32. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานกับเครือข่าย
ความร่วมมือ 
อาชีวศึกษาเพื่อรองรับ  AEC 

ร้อยละ 80 80 100 √   ทุกโครงการด าเนินการตามแผน ฯ 
มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เกินกว่า 3.51 ทุกโครงการ 

33. ร้อยละของบุคลากรที่มีการแลกเปลีย่นกับองค์กร
ภายนอก 

ร้อยละ 5 10 16.66 √     โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมแลกเปลีย่นกับ
องค์กรภายนอกจ านวน 5 คน  จาก
อาจารย์ 30 คน 

สรุปผลการด าเนินงานตามพันธกจิ ที่ 1   บรรลุ  6 ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ  100.00   ไม่บรรลุ  0    ตัวบ่งชี ้  คิดเป็นร้อยละ  0.00    

สรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้ง 5 พันธกิจ  บรรลุ 30 ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ  90.90   ไม่บรรลุ  2    ตัวบ่งชี้   คิดเป็นร้อยละ  6.06  
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  และด าเนินงานในป ี 2556  1 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ  3.03 
(ส าหรับคณะกรรมการ)                              คะแนน 

 
คะแนนเฉลี่ย 

       

       



77 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.)   

และผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.)   

รอบปีการศึกษา 2555 
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ตารางที่  3  แบบรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.)   

และผลคะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.)  รอบปีการศกึษา 2555 

 

รายการ ค่าคะแนนทีไ่ด้รับ หมายเหต ุ

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย ฯ 

(โดย คณะกรรมการประเมินท่ีแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย

นครพนม)  (จ าแนกตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของ

วทิยาลัย) 

 

4.58 ตามผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในทุกคณะ/

วทิยาลัย ประเมินอภิมานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน   

ประจ าปกีารศึกษา 2555  

วันท่ี 26  กรกฎาคม 2556 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะ 

(โดย สมศ.) (จ าแนกตามองคป์ระกอบและตัวช้ีวัดของ

คณะ) 

 

82.36 ตามผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งช้ีของ สทศ. 

เอกสารตามหนังสอื ท่ี ศธ. 0589.1(8)/019  

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2557 

หมายเหต ุ 1.  โปรดแนบหลักฐานคะแนนผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.)  ที่ได้รบัแจ้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ 

                         ประเมนิคุณภาพภายใน 

  2.  โปรดแนบหลักฐานคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพภายนอก  (สมศ.)  ที่ได้รับแจ้งอย่างเปน็ทางการจาก สมศ. 

3.  สามารถปรบัแบบฟอร์มนีไ้ด้ตามความเหมาะสม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่แถลงไว้ 
ต่อคณะกรรมการสรรหา 

อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วดั/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

1.  ด้านผูส้ าเร็จการศึกษา   ผู้ส าเรจ็การศึกษาต้องมีคณุภาพ 

คิดเป็น ท าเป็น อย่างน้อยต้องมีทักษะวิชาชีพท่ี 

ทัดเทียมหรือเหนือกว่าคณุภาพผูส้ าเร็จการศึกษาของ

สถานศึกษาอ่ืนในมหาวิทยาลัยนครพนมหรือสถานศึกษา

สังกัดอื่น   มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

งได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมในประกอบอาชีพและอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป ร้อยละ 90.56 

5             

  

หลักฐานอ้างอิง 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงานชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียนที่มี

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ร้อยละ 98.86 

5             

  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลี่ย 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรยีน 9  ตัวบ่งช้ี 

 4.33 คะแนน ระดบั ดี 

3. ร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90.16 

5             

  

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ EQA   
4. ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

 (สมศ.2) ร้อยละ 43.64 

      2       
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทศัน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

 ตัวบ่งช้ีที ่ 15  ผลการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรยีนค่าคะแนน 4.5 คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ดี 

6. ผู้เรยีนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจาก

องค์กรที่เป็นท่ียอมรับ (สมศ.3)ร้อยละ 90.16 

5             

  

  

7.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบ

กับแรกเข้า 

    3         

  

  

8. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ 

ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องใน 1 ปี (สมศ.1)ร้อยละ 72.32 

  4           

  

  

9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 

หน่วยงาน 

 หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 82.67 

5             

  

  
15.ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง (สมศ.๗)  

5             
  

  ค่าเฉลี่ยตัวบ่งช้ี IQA และ EQA  ระดบั ดี                 
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ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ 4.33                 

 
ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 
สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 
ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

2.  ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู ้                    

ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
สามารถพัฒนาไดเ้ต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านความ 
สนใจ ความถนัด การฝึกปฏิบตัิ การเรยีนรู้จาก 
ประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสตูร  

10. ระดับคุณภาพในการใช้และพฒันาหลักสตูร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

5             

  

หลักฐานอ้างอิง 
11. ระดับคุณภาพในการจดัท าแผนการจัดการ
เรียนรูร้ายวิชา 

5             

  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน 
ด้านหลักสูตรและคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน 
6 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมินได ้ 5 คะแนน  

12. ระดับคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอน
รายวิชา 

5             

  

ระดับคณุภาพ ดีมาก 
13. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5             

  

 ตัวบ่งชี้คุณภาพ EQA   14.ระดับคณุภาพในการฝึกงาน 5               

 มาตรฐานกฎกระทรวงตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลการจดัการ 
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั   
  ได้คะแนน  5 คะแนน                  
 ระดับคณุภาพ ดีมาก 

15. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง     
(สมศ.7) 

5             
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ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  5.00                 
 



84 

 

 
ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

3. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการจดัการศึกษา   

ต้องระดม ท้ังด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร 

 สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งความ 

ร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถาน 

ศึกษา  และจัดหาแหล่งทุนให้สามารถจัดการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ  สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ 

31. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ

หรือต่างประเทศ 

5             

  

ตวับ่งช้ีคุณภาพ IQA  ตัวบ่งช้ี  31 ระดับคณุภาพใน 

การระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากับ 

เครือข่ายทั้งในประเทศและหรือตา่งประเทศ 

  

              

  

ประเมินได ้ 5 คะแนน  ระดับคณุภาพ ดีมาก                   

ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  5.00                 
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

4. ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  สนับสนุนให้ด าเนินการสร้าง

ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย และบทความทาง

วิชาการ เพื่อให้เกิดงานสรา้งสรรคท์ี่มีคุณภาพ สามารถ

เผยแพรไ่ด้ เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ห้หลากหลาย ทันสมยั 

สามารถน าไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

34. ผลงานท่ีเป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ ์

ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.4) 

    3         

  

หลักฐานอ้างอิงตัวบ่งช้ีคุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลีย่

มาตรฐานด้าน 

วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  2 ตัวบง่ช้ี ผลการประเมิน 

เฉลี่ยได ้ 2.76 คะแนน พอใช้ 

35. ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค ์หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้

ประโยชน์ (สมศ.5) 

    3         

  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานด้าน 

วิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  2 ตัวบง่ช้ี ผลการประเมิน 

เฉลี่ยได ้ 2.76 คะแนน พอใช้ 

              

  

ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  3.00                 
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

5. ด้านการบริการวิชาการ   

สนับสนุนงานบริการวิชาการที่เปน็ประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อสรา้งชุมชน สังคมให้เป็น 

สังคมแห่งภูมิปญัญาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 

สามารถบูรณาการเข้ากับการจดัการเรยีนรู้ 

33 .ผลการให้บริการวิชาการและวชิาชีพท่ีส่งเสริม

การพัฒนาทักษะของผู้เรียน (สมศ.6) 

5             

  

หลักฐานอ้างอิง ผลการด าเนินการ                 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA   ผลคะแนนเฉลีย่ 5  คะแนน                  

ตัวบ่งช้ี  33 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี 

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้รียน (สมศ.6) 

 ผลประเมินได ้ 5  คะแนน     ระดบัคุณภาพ ดมีาก           

ระดับคณุภาพ ดีมาก               

  

ผลคะแนนเฉลีย่ตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  5.00                 
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคณุภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 
สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 
ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

6. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                    

 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
และการประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาที่มกีารบูรณาการตาม 
ความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมนกัศึกษาที่มุ่งเน้น 
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม       

36. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกดา้น
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรยิ์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   

5             

  

หลักฐานอ้างอิง 
38.ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจติส านึกดา้นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5             

  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานด้าน 
มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จ านวน 4ตัวบ่งช้ี 

39.ระดับคณุภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬา
และนันทนาการ 

5             

  

ผลคะแนนเฉลีย่ 5  คะแนน  
40. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกดา้น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5             

  

  ผลการด าเนินการ                 

  ผลคะแนนเฉลีย่ 5  คะแนน                  

  ระดับคณุภาพ ดีมาก                 

ผลคะแนนเฉลี่ยตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  5.00                 
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

7. ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ใช้ระบบบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้เน้นสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อ

เสรมิสร้างจิตส านึกของความรับผดิชอบต่อสังคม 

16. ผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา(สมศ. 8.1) 

5             

  

หลักฐานอ้างอิง 
17. ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

5             

  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลี่ยด้านการ 

บริหารจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 17 ตัวบ่งช้ี 

   ผลคะแนนเฉลี่ย 4.88  คะแนน  

18. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา  

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา(สมศ.14.1) 

5             

  

ระดับคณุภาพ ดีมาก 
20. ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น า

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

5             

  

  

23.ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 

5             

  

  24.ผลการบริหารความเสี่ยง (สมศ.11) 5               

  25. ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้รียน 5               



89 

 

 



90 

 

 
ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

  

26. ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดล้อม  

และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร

สถานท่ี 

 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย

บริการ 

5             

  

  

28. ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร ์

5             

  

  29. ผลการพัฒนาคุณภาพคร ู(สมศ.16) 5               

  

31. ระดับคณุภาพในการระดมทรพัยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ

หรือางประเทศ 

5             

  

  

32. การสรา้งการมสี่วนร่วมและการขยายโอกาส 

ทางการศึกษา (สมศ.18)  

  4           

  

ผลคะแนนเฉลีย่ตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  4.91                 
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

8. ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  พัฒนาระบบการ

ประกันคณุภาพภายใน  ให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 

 และสามารถรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกได้  

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

41. ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 

5             

  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ IQA  ระดับคะแนนเฉลี่ยด้านการ 

บริหารจดัการอาชีวศึกษา จ านวน 3  ตัวบ่งช้ี   

 ผลคะแนนเฉลี่ย 4.50  คะแนน  

42. ผลการสร้างการมสี่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพ 

 (สมศ.12) 

  4           

  

ระดับคณุภาพ ดีมาก 

43. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน

คุณภาพภายใน (สมศ.13) 

 

  4.5           

  

  ผลคะแนนเฉลี่ย  4.50  คะแนน                  

  ระดับคุณภาพ ดีมาก                 

ผลคะแนนเฉลีย่ตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  4.50                 
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ตารางที่  4  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์หรือนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหา 

  อ้างอิงผลประเมินคุณภาพภายในแบบอภิมาน  วันที ่ 26  กรกฎาคม  2556 

นโยบายที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการ 

สรรหา ตัวชี้วัด/ผลการด าเนินการ  

ระดับการบรรลุเป้าหมายโดยการประเมินตนเอง คะแนนประเมนิ 

ของคณะกรรมการ 5 4 3 2 1 0 n/a 

9. ด้านการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

 จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่างๆถ่ายทอดความรู ้

 พัฒนาหลักสตูร  พัฒนาบุคลากร และยกระดับ 

มาตรฐานทักษะการท างานสูร่ะดบัสากล  รองรับ 

ผลกระทบการเปิดเสรีอาเซียน ตอบสนองต่อวิสัยทัศน ์

อาเซียน 2020 

  -   มีการจดัการอบรมภาอังกฤษเพิ่มเติม 

ประชาสมัพันธ์และสนับสนุนใหม้กีารเข้าใช้ 

และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โปรแกรม  Speexx 

5             

  

  -    อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บรหิาร

การศึกษาของ สพป. นครพนม  เขต 2  เพื่อเตรยีม

ผู้บริหารในเขตพื้นท่ีบริการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

              

  

     -  ผู้เรียนทีส่อบผ่าน V-net ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 

ผลของการด าเนินงาน  

              

  

 -  ร้อยละของผูบริหารสถานศึกษา  สพป.นพ เขต 2

ที่เข้ารับการอบรม  ร้อยละ  100 

              

  

  --  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

เสรมิสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก  คือ  ร้อย

ละ 100 

              

  

ผลคะแนนเฉลีย่ตามนโยบาย  ด้าน ด้านผู้ส าเร็จการศึกษา    ได้เท่ากับ  5                 

(ส าหรับคณะกรรมการ)   คะแนน                  
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รวมคะแนนเฉลี่ย                  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559

ระดับอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559 
 

ระดับอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม      ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ของ 
การ

ด าเนินง
าน 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ม.นครพนม 
คณะ/

วิทยาลัย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

  พันธกจิที่ 1 :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

1. ร้อยละหลักสตูรที่ได้รับการปรบัปรุงเป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

ร้อยละ 75 75 100     -ทุกหลักสูตรที่ใช้ใน ม.นครพนมเป็นหลักสตูร
สมรรถนะ 

2. ร้อยละของจ านวนผูเ้รียน ร้อยละ 70 70 71.9     -ตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ี  7 

เข้าใหม่เทียบกับแผนการรับเข้า             

              

3. มีศูนย์ทดสอบที่ให้บริการได ้ ศูนย์  -  -   - - -  -ไม่มีการด าเนินการ 

4. ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะ ร้อยละ 60 60 43.64     -ตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ี  4 

ที่จ าเป็นในการท างาน (V-Net)             

5. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า ร้อยละ 80 80 82.67     -ตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี  1 ตัวบ่งช้ี  8 

หรือประกอบอาชีพอิสระ             

ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี             

6. ผู้เรียนผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80 80 84.87     -ตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 มาตรฐานวิชาชีพจากองค์กร             
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ที่เป็นท่ียอมรับ (VQ)             ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี  6 
 
 

 
ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559 

 

ระดับอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม      ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ของ 
การ

ด าเนินง
าน 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ม.นครพนม 
คณะ/

วิทยาลัย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 1 :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยนครพนม 
(ต่อ) 

7. ร้อยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษา ร้อยละ 10 10 26.36     -สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัด ุ 
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ 
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินงาน  
3,141,168 *10% = 314,116  
ใช้จ่ายจริง 26.36 

จัดซื้อวัสดฝุึก และอุปกรณ์ส าหรับการจัด             

การเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม             

              

              

8. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 70 50 40     - คิดจากอาจารย์ทั้งหมด 30  คน 
เรียนจบปริญญาโท 12 คน ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องต่ออาจารย์ประจ าสาขา             

              

9.ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 70 80 98.86     -ตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี  2 

ของสถานประกอบการ             

              

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 1 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 25 
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ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559 
 

ระดับอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ของ 
การ

ด าเนินง
าน 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ม.นครพนม 
คณะ/

วิทยาลัย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 2 :  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

1. งบประมาณสนับสนุนนวัตกรรม บาท/คน                
5,000  

5,000 10,200     - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ทั้งหมด  255,000 บาท  ดังนี ้
 - งบวิจัยจาก อบต. จ านวน  
75,000  บาท 
 - งบวิจัย  Socail mapping 
จ านวน 10,000  บาท 
 - งบสนับสนุนวิจยัสิ่งประดิษฐ์ 
จ านวน  120,000  บาท 
 - งบท านุศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 50,000  บาท และจ านวนครูใน
ปีงบประมาณ 2556  มีจ านวน 25  คน 

สิ่งประดิษฐส์ร้างสรรค์ หรืองานวิจัย             

              

              

              

              

              

2. ร้อยละของผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม ร้อยละ 80 60 70     -ตามผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา ปี 2555 
ตามมาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งช้ี  35 

สิ่งประดิษฐส์ร้างสรรค ์หรืองานวิจัยของครู             

ที่น าไปใช้ประโยชน ์             
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3.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย เครือข่าย 5 10 6     -จ านวน อปท.ท่ีร่วมท าวิจัยมีทั้งหมด 8 แห่ง และมี
องค์กรภายนอก 2 แห่ง รวมเป็น 10แห่ง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์กับหน่วยงาน             

ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน             

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 2 บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559 

 

ระดับอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม      ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ของ 
การ

ด าเนินง
าน 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ม.นครพนม 
คณะ/

วิทยาลัย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 3 :  บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ 80 80 100     - วทอ.ศรีสงคราม ได้เข้าร่วม 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตามแผนที่ก าหนดไว้ คือ ร่วมกับ 
ชุมชน  2  แห่ง  โรงเรยีน  จ านวน 2 แห่ง และ 
องค์กรอื่นของรัฐ      2  แห่ง 

บริการวิชาการและวิชาชีพในระดบั             

องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศ             

และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง             

              

2. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ 80 80 100     -ทุกโครงการด าเนินการตามแผนมีความพึงพอใจ
ผู้รับบริการเกิน 3.51 ทุกโครงการ บริการวิชาการ วิชาชีพในการ             

ช้ีน าสังคมทั้งภายในและภายนอก             

              

3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 80 86     -คิดจากความพึงพอใจต่อการออกบริการวิชาการ
และวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
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สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 3 บรรลุ 3 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100  

 
 
 
 

ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559 
 

ระดับอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม      ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ของ 
การ

ด าเนินง
าน 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ม.นครพนม 
คณะ/

วิทยาลัย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 4 :  ท านุบ ารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรมที่

ส่งเสริมการอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ประเพณีและท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 85 100      -นักศึกษาทุกคนไดเ้ข้าร่วม 
ท าโครงการ/ทุกคน 

2. ร้อยละของรายวิชาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์และเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 60 70 100     -ทุกรายวิชามีการบูรณาการ  
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจพอเพยีงการเรียนการ
สอน 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 4 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 5 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559 

 

ระดับอาชีวศึกษา 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม      ศรีสงคราม มหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ของ การ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม 

คณะ/
วิทยาลัย 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
พันธกิจที่ 5 :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

1.ระดับคณุภาพของผลการปฎิบัตหิน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5     -ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 
2555ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  16 

2.ระดับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5     -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 
2555ตามมาตรฐานท่ี 7 ตวับ่งช้ี  41 

3. ผลการปฎิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5     -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 
2555ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  16 

(ระดับมหาวิทยาลยัประเมินสภามหาวิทยาลัย 
ระดับคณะประเมินคณะกรรมการประจ าคณะ) 

            

4. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70 80 100     -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 
2555ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี  29 ที่ได้รับการพัฒนา             

5.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 80 80 100     -ทุกโครงการด าเนินการตามแผนฯ มีความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเกินกว่า 3.51 ทุกโครงการ กับเครือข่ายความร่วมมืออาชีวศึกษา             

เพื่อรองรับ AEC             

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 5 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ ์ 21 ตัวชี้วัด บรรลุ 19 ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด 

(ส าหรับคณะกรรมการ)   คะแนน       
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รวมคะแนนเฉลี่ย       
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ  

จ าแนกตามพันกิจ 5  ด้านรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
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ตารางที่  6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จ าแนกตามพันกจิ 5 ด้าน 
 

รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วยนับ เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และมีคุณลกัษณะเฉพาะเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม 1 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
1.ร้อยละของหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ร้อย
ละ 

75 75 100.00 √    - ทุกหลักสตูรที่ใช้ใน ม.นครพนม  เป็นหลักสตูรมรรถนะ 

2.ร้อยละของรายวิชาที่
ด าเนินปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูรฐาน  สม
มรรถนะรายวิชา 

ร้อย
ละ 

80 100 100.00 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตามมาตรฐาน
ที ่ 2 ตัวบ่งช้ี 11 

3.ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน (V-NET) 

ร้อย
ละ 

60 60 43.64   √  -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตามมาตรฐาน
ที ่ 1 ตัวบ่งช้ี  4 

4.ผู้ส าเร็จการศึกษาได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขา ที่
เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อย
ละ 

80 80 82.67 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตามมาตรฐาน
ที ่ 1 ตัวบ่งช้ี  8 
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จ าแนกตามพันกิจ 5 ด้าน 
 

รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.

นครพนม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  และมีคุณลกัษณะเฉพาะเอกลักษณ์และอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม 1 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (ต่อ) 
5.ผู้เรียนผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพจากองค์กรที่เป็น
ที่ยอมรับ (VQ) 

ร้อยละ 80 80 84.87 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตาม
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งช้ี  6 

6.ร้อยละของ
งบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้อวสัดุ
ฝึกและอุปกรณส์ าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอนอย่างหมาะสม 

ร้อยละ 10 10 26.36 √    -สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวสัด ุอุปกรณ์และสื่อส าหรับการจดัการเรยีน
การสอนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินงาน 3,141,168 *10% = 314,116 ใช้จ่าย
จริง 26.36 

7. ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปรญิญาโทใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องต่อ
อาจารย์ประจ าสาขา 

ร้อยละ 70 50 40.00   √  -คิดจากอาจารย์ทั้งหมด 30  คน 
เรียนจบปริญญาโท 12 คน 

8.ร้อยละของจ านวน
ผู้เรยีนเข้าใหม่เทยีบกับ
แผนการรับเข้า 

ร้อยละ 70 70 71.90 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555ตาม
มาตรฐานที ่ 1 ตัวบ่งช้ี  7 

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที่ 1 บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 25 
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จ าแนกตามพันกิจ 5 ด้าน 
 

รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด เป้าหมาย
ของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

การ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

9.งบประมาณสนับสนุน
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ ์ 
งานสร้างสรรค ์ หรือ
งานวิจัย 

บาท/
คน 

5,000 5,000 10,200 √   - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด  255,000 บาท  ดังนี ้
 - งบวิจัยจาก อบต. จ านวน  
75,000  บาท 
 - งบวิจัย  Socail mapping 
จ านวน 10,000  บาท 
 - งบสนับสนุนวิจยัสิ่งประดิษฐ์ 
จ านวน  120,000  บาท 
 - งบท านุศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 50,000  บาทและจ านวนครูในปีงบประมาณ  
2556  มีจ านวน 25  คน 

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

ร้อย
ละ 

100 100 100.00 √   ตามผลการรายงานการ 
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ  
เลขท่ี ศธ 0589.16/044 
ลว. 4 ก.พ. 57 
  

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที ่2 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100  



107 

 

 

 

ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จ าแนกตามพันกิจ 5 ด้าน 
 

รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.

นครพนม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที3่ บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

11.ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพในระดับองค์กร  
ชุมชนสังคม  ประเทศ  
และอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

ร้อยละ 80 80 100 √    - วทอ.ศรีสงคราม ได้เข้าร่วม 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ตามแผนท่ีก าหนดไว้ คือ ร่วมกับ 
ชุมชน  2  แห่ง  โรงเรยีน  จ านวน 2 แห่ง และ องค์กรอื่น
ของรัฐ  2  แห่ง 

12.จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยของ
ผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรมไม่
น้อย  16 ชม. (น า
นักศึกษาหลายสาขาเข้า
ร่วมโครงการเดียวกัน)
บริการวิชาการต่อชุมชน  
หน่วยงานและสถานศึกษา 
2 แห่ง/ปี  

ช่ัวโมง 16 16 16 √    - ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมงทุก
คนและได้เข้าร่วมบริการวิชาการ 
ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา  จ านวน  2  แห่ง / 
ปี 

13.ร้อยละผู้เรยีนเข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 60 80 100 √    -นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม 
โครงการทกุคน 

14.จ านวนโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

โครงกา
ร/ 

สาขาวิช
า 

2 6 6 √    -ทุกสาขาวิชาได้ด าเนินการโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ จ านวนสาขาละ 6 โครงการ 
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จ าแนกตามพันกิจ 5 ด้าน 
 

รอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัย
นครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 
คณะ/วิทยาลัย 

การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.นครพนม บรรลุ ไม่บรรลุ 

พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

15.ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณีและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อย
ละ 

85 85      100.00  √    -นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม 
ท าโครงการ/ทุกคน 

16.ร้อยละของรายวิชาที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการ  
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรยีนการสอน 

ร้อย
ละ 

60 70 100.00 √    -ทุกรายวิชามีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเศรษฐกิจอเพียงการเรยีนการ
สอน 

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ พันธกิจที ่4 บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ จ าแนกตามพันกิจ 5 ด้านรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2556 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
เป้าหมายของ 

คณะ/
วิทยาลัย 

การ
ด าเนิน 
งาน 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ม.

นครพนม 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

พันธกิจที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

17. ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5.00 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ 21 

18. ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5.00 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ 16 

19.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน ≥3.51 ≥3.51 5.00 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 7 
ตัวบ่งชี ้ 41 

20.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70 80 100 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ 29 

21. ร้อยละของสาขาวิชาความร่วมมอืกบั
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 100 100 100 √    -ทุกโครงการด าเนินการตามแผนฯ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกินกวา่ 
3.51 ทุกโครงการ 

22. ร้อยละของบุคลากรที่มีการแลกเปลีย่นกับ
องค์กรภายนอก 

ร้อยละ 5 10 16.66 √    -โดยมีอาจารย์ที่เข้ารว่มแลกเปลีย่นกับองค์กรภายนอกจ านวน 5 คน  จาก
อาจารย์ 30 คน 

23.ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา 

ระดับ ≥3.51 4 5 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปี 2555 ตามมาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี ้ 26 

24.ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษา 

ระดับ ≥3.52 4 5 √    -ตามผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ป ี2555  ตามมาตรฐานที่ 
6 ตัวบ่งชี ้ 40  

25.ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ ร้อยละ 100 100 100 √    -ตามรายละเอียดในแผนการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2556 

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ พันธกิจที่ 5 บรรลุ 9 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ  บรรลุ   23 ตัวชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ 92  ไม่บรรล ุ2 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 8 
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(ส าหรับคณะกรรมการ)   คะแนน        

คะแนนเฉลี่ย        

 


