


 เมื่อครบรอบปีของการบริหารงาน ผู้บริหารระดับคณะและวิทยาลัย
ต่างๆ  ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ต้องมีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อประเมินขีดความสามารถ
ของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ศรีสงคราม จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555      
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน ขีดความสามารถ (Competency) ในการ
บริหารงานที่แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยในรายงานแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้  

  ส่วนที่ 1 ประเมินตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดและตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 ส่วนที่ 2 ประเมินตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ส่วนที่ 3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และนโยบาย 
ท่ีแถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

  ส่วนที่ 4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน รวมทั้งพฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการ 

 

 

  นายสมยศ  สีแสนซุย 

  คณบดีวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

  มหาวิทยาลัยนครพนม 

-ก- 



ค าน า      -ก- 

สารบัญ      -ข- 

บทสรุปของผู้บริหาร     -ค- 

    ส่วนที่ 1 ประเมินตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  -1- 

               และตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ    

    ส่วนที่ 2 ประเมินตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา   -9- 

    ส่วนที่ 3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และนโยบาย  -15- 
                ที่แถลงไว้ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี                 

    ส่วนที่ 4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน รวมท้ังพฤติกรรม -36- 
                การปฏิบัติราชการ     
 

-ข- 



-ค- 

       การบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในอนาคตข้างหน้า
จะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์  
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี (Free Trade Area)  
ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ  ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ที่จะเกิดขึ้น 
ในปีค.ศ. 2015  โดยจะมีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก  
ดังนั้นประเทศไทย จึงต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมดว้ยการอาชวีศึกษาที่ทันสมัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัย
นครพนม ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
อย่างจริงจัง  โดยก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจังในการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นการปฏิบัติและร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการให้ นักศึกษาได้สัมผัสกับอาชีพจริ งและ
ประสบการณ์จริง  มีการพัฒนาวางแผนการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
อย่างถูกต้อง ชัดเจนและจริงจัง  พยายามพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้      
มีทักษะ ประสบการณ์ ในวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  มีจิตวิญญาณจรรยาบรรณ  
ในความเป็นครู ที่ส าคัญครูต้องพัฒนาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
ทางด้านเทคโนโลยีและเน่ืองจากอาชีพครูเป็นอาชีพที่ส าคัญในการสร้างคน  
ดังนั้นครูควรที่จะรักและภูมิใจในอาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ศรีสงครามได้พยายามแสวงหารายได้เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนโดยการจัดตั้ง
ศูนย์บริการเทคโนโลยีชุมชน เพ่ือเป็นก าลังใจในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาชีพ  มีความรู้  ทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดี
ต่อการท างาน 



  ด้านการจัดการเรียนการสอน  วิทยาลัยได้วางแผนกลยุทธ์ 
ที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน   มีความ
หลากหลายทั้งในและนอกระบบการเทียบประสบการณ์ ปรับวิธีการเรียนการ
สอนให้ยืดหยุ่นตามเทคโนโลยี  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
รวมทั้งการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียนเก่งปฏิบัติ  ซึ่งต้องแสวงหา
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานประกอบการ  
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  วิทยาลัยได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพ่ือสร้าง
การยอมรับ   ใช้การแนะแนวเชิงรุกสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา ผ่าน
โรงเรียนเครือข่ายด้วยส่ือต่างๆ และสถานประกอบการซึ่งต้องร่วมมือกันสร้าง
และผลักดันให้เกิดค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง   การบริหารในช่วงยุค
การก่อตั้งจ าเป็นจะต้องเร่งสร้างสิ่งต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์  
ที่มุ่งให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม เป็นองค์กรชั้นน าในการจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ 
การบริหารไว้ 5 ด้าน  คือ สร้างช่ือ สร้างคน  สร้างงาน สร้างเครือข่าย และ
สร้างเสถียรภาพ เพ่ือใหง้า่ยต่อการสร้างความเข้าใจและส่ือสารลงสู่การปฏิบัติ 
  ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา มีการบริหารองค์กรผ่านกลยุทธ์ต่างๆ  
ที่ได้บูรณาการเข้าด้วยกัน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ท าให้วิทยาลัย ฯ ผ่านการ
ประเมินและการรับรองจาก สมศ. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ผลการประกันคุณภาพสูงขึ้น การจัดเก็บและจัดหารายได้สูงขึ้น  ทุน วิจัย 
จากภายนอกสูงขึ้น มีกิจกรรมบริการวิชาการมากขึ้น และได้รับความร่วมมือ 
จากองค์กรภายนอกเป็นอย่างดีในทุกกจิกรรม  ท าให้ผลประเมินการบริหารงาน
จากกรรมการประจ าคณะอยูใ่นระดับดมีาก  ซึ่งนับได้วา่เป็นผลงานที่พัฒนาจาก
กลยุทธ์การบริหารงานที่ได้น าเสนอต่อกรรมการสรรหาของสภามหาวิทยาลัย
นครพนม 

-ง- 



 



บทบาทและอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

   มาตรา 6  ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการที่ใหความรู
และความช านาญในการปฏิบัติกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง  มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือใหการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย  เพ่ือสรางและพัฒนาองค์ ความรู  
สรางสังคมแหงการเรียนรูและสรางกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดปญญา   
เพ่ือพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ มีสวนรวมกับสังคม 
ในการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาสืบสาน และสรางเสริมภูมิปญญา
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และหลักในการใหโอกาส
ทางการศึกษาแกประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น 
และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม 

พรบ. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนครพนมไว้ดังนี้ 
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 (1 )  ผลิตบัณฑิตให มีความรู ความสามารถทางวิชาการ 
และทักษะในวิชาชพี รจูักคิดอยางมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 (2) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ ากวาปริญญาและ
ระดับปริญญา 
  (3) สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและน าความรูนั้น
ไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกลเคียง โดยเนน 
การวิจัย การประยุกตและการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเขากับเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน 
  (4) สงเสริม ประยุกตและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
  (5) ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่เปนประโยชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน 
สังคม และประเทศ ตลอดจนการชีน้ าทางเลือกที่ดีแกชุมชนและสังคม 
  (6) ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ 
  (7) สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษา 
การวิจัย และการบริการกับสถาบันและหน วยงานอ่ืน ทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ 
  (8 )  จั ดก ารศึ กษา  โ ดย เ น นประชาชน ในภู มิ ภ าคที่ ตั้ ง 
ของมหาวทิยาลัยและประเทศใกลเคียงเปนส าคัญ 
  (9) รวมพัฒนาทองถิ่น ด าเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรม 
ที่ตอบสนองความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง 
เชิดชภููมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนา 
อยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 

บทบาทและอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

  มาตรา 7 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 6 ใหก าหนด
ภาระหนาทีข่องมหาวทิยาลัยดังตอไปนี้ 
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      1 .  บริหารกิจการวิทยาลัยให เป็น ไปตามกฎหมาย กฎระ เบียบ 
ข อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและ         
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  โดยการจัดท าระเบียบ ค าส่ังเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ  
      (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืน 
ของวิทยาลัยใหเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
และของมหาวิทยาลัย  เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานตามสัญญาประจ าปี  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการลงนามอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่าย
พัสดุ ประจ าปี 2555  เป็นต้น 
 
  

การปฏิบัติตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณบดี 

      การด าเนินการตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม เพ่ือบรหิารจัดการภายในวทิยาลัย ดังนี ้

นายสมยศ  สีแสนซุย 

คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

 

      3) จัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานดานตาง ๆ ของวิทยาลัย  โดยการ
ร่วมประชุม จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย 
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   (4) รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของบุคลากร
ภายในวิทยาลัย โดยก ากับดูแลการมาปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม  เช่น แต่งตั้งครู-อาจารย์ ลูกจ้างตามสัญญา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติเวรยามและตรวจเวร  แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าตารางเรียน ตารางสอน แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย วิทยาลัย
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมศรีสงคราม  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม/จริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ  แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการวิจัยในชั้นเรียน  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานตามสัญญา  เป็นต้น 
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 5) เปนผูแทนของคณะหรือวิทยาลัยในกิจการทั่วไป เช่น ร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก และชุมชนในท้องถิ่น  เพ่ือสง่เสริมบุคลากร และนักศึกษา ให้เกิด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้  ใน ด้านการบริการวิ ชาการ  การท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาวิทยาลัยและการวิจัย  ตลอดจนการเสริมสร้าง 
เอกลักษณแ์ละอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย  เชน่   
 -  การออกบริการวิชาการ จังหวัดเคล่ือนที่  อ าเภอเคล่ือนที่ 
ร่วมกับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   
 
 
 
 
 -  การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่นการท าถนน
ภายในวิทยาลัยจากองค์บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 
 
 
  
   
  -  การได้รับการสนับสนุนระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา ในการแข่งขันการแข่งขันกอล์ฟการกุศล CAT-NPU Golf 2012 
รว่มกับ ส านักงานบรกิารลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานบริการ
ลูกค้า กสท. นครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ส านักงานยาสูบ
นครพนม ชมรมกอล์ฟ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนครพนม  
เป็นต้น 
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 - ขอรับการสนับสนุนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนอายุไมเ่กิน 15 ปี  (CAT-วทอ.ศรีสงครามคัพ ครั้งที่ 1) ร่วมกับ 
ส านักงานบริการลูกค้า กสท. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  ท าความร่วมมือขอรับการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่า
โพธญิาณ   
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 (6) เสนอรายงานประจ าป เกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของ
วิทยาลัยตอกรรมการประจ าคณะและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจัดท า
รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 (7) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย  ห รือตามที่ สภามหาวิทยาลั ย มอบหมาย  เ ช่น  เป็ น
คณะกรรมการ กบ. กบม.เป็นต้น 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อ
แก

น 

กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2553-2555 

2553 

2554 

2555 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ปกีารศึกษา 2553-2555 

มาตรฐานด้าน 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

ผลการจัดการศึกษา 3.50 3.50 3.75  

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 3.10 4.00 5.00 

การบริหากรการศกึษา 2.75 4.33 4.50  

การประกันคุณภาพภายใน 4.00 5.00 4.25  

ภาครวม 3.40 3.53 4.28  

      ในปีการศึกษา 2555 ได้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้พัฒนาขึ้นตามล าดับ โดยในระหว่างปีมีการประเมินคุณภาพการศึกษา      
2 ครั้ง คือ การประกันคุณภาพการศกึษาภายในปี 2554 คะแนนประเมิน 3.53 
อยู่ในระดับดี  และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 โดย สมศ.
คะแนนประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ได้ คะแนน 82.36 อยู่ในระดับดี และ
คะแนนประเมินตามมาตรฐานกฎกระทรวงได้คะแนน 4.28 อยู่ในระดับ ด ี 
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียด ตารางและกราฟ ดังต่อไปนี้ 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

กราฟเปรียบเทยีบผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศกึษา 2553-2555 

2553 

2554 

ผลประเมิน สมศ. 

ภาพรวม, ปี

การศึกษา 2553,  

3.40  

ภาพรวม, ปี

การศึกษา 2554,  

3.53  

ภาพรวม, ปี

การศกึษา 2555,  

4.28  

กราฟแสดงภาพรวมผลการประเมินในรอบ  3 ป ี

ปีการศึกษา 2553 

ปีการศึกษา 2554 

ปีการศึกษา 2555 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานกฎกระทรวง 
จากผลการประเมนิตามตัวบ่งช้ีของ สมศ. 

มาตรฐานกฎกระทรวง ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 

ผลการจัดการศึกษา 1-6 และ 14-16 3.75 

การบริหารการศกึษา 8-11 และ 17-18 4.50 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 7  5.00 

การประกันคุณภาพภายใน 12 - 13 4.25 

ภาครวม 4.28 

คะแนนเฉล่ีย, 

ผลการจัด

การศึกษา, 3.75 

คะแนนเฉล่ีย, 

การบริหาร

การศึกษา, 4.50 

คะแนนเฉล่ีย, 

การจัดการเรียน

การสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็น

ส าคัญ, 5.00 

คะแนนเฉล่ีย, 

การประกัน

คุณภาพภายใน, 

4.25 

ผลการจัดการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การประกันคุณภาพภายใน 
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สรุปผลการประเมนิตามกลุ่มตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

กลุ่มประเภทตัวบง่ช้ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน 1 - 13 70.00 54.86 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 14 10.00 10.00 

ผลรวมคะแนนตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 15-18 20.00 17.50 

ภาครวม 100.00 82.36 

คะแนนเต็ม, ตัว

บ่งช้ีพืน้ฐาน, 70 

คะแนนเต็ม, 

บ่งชีอ้ัตลักษณ์, 10 

คะแนนเต็ม, ตัว

บ่งชีม้าตรการ

ส่งเสริม, 20 

คะแนนที่ได้, ตัว

บ่งชีพ้ืน้ฐาน, 

54.86 

คะแนนที่ได้, 

บ่งชีอ้ัตลักษณ์, 10 

คะแนนที่ได้, ตัว

บ่งชีม้าตรการ

ส่งเสริม, 17.5 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบสามของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

คะแนนเต็ม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ค่าคะแนน 2.75 3.16 2.68 2.44 1.82 5.00 5.00 4.42 5.00 4.67 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.50 5.00 4.50 3.50

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

แผนภูมิแสดงค่าคะแนะในแต่ละตัวบ่งชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาพกิจกรรมระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. 
ระหว่างวันที ่15-17  พฤษภาคม 2556 
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เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในอนภุูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป็นวิทยาลัยชั้นน าทางวิชาชีพ วิชาการ สู่ท้องถิ่นและสังคม   

เป็นองค์กรชั้นน าในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
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1. ผลิตบัณฑิตที่ เก่งและดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 

2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่ชุมชน แบบบูรณาการ 
โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรม  ที่ตอบสนองความต้องการ 
ของชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
ในอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ ของสังคม ประเทศ 
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. ท านุบ ารุง ส่งเสริม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอน 
ที่หลากหลายและมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
นครพนมและมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

3. บริการวิชาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
4. ท านุบ ารุง สง่เสริมและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
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1. บัณฑติมีความรอบรู ้มีความสามารถ พรอ้มด้วยคุณธรรมและจรยิธรรม 

2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับ
ท้องถ่ิน รวมทัง้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. เป็นแหล่งท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมของชุมชนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5. เป็นองค์กรที่มกีารบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล  

  1. ผลตินักศึกษาระดับอาชีวศกึษา อย่างมีคุณภาพ  ตามความต้องการของ ชุมชน 
     และตลาดแรงงาน 
 2. เป็นหน่วยงานด้านการวจิัยและถ่ายทอดองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ  
     ชุมชนเข้าสู่ระบบการแข่งขันในสังคมอย่างต่อเน่ือง 
 3. เป็นหน่วยงานใหบ้ริการวิชาการ  ดา้นวิชาชีพ  วิชาการ และวชิาชพีระยะสัน้ 
     ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เป็นหน่วยงานสง่เสริมท านุบ ารุงเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม สูก่ารเรียนรู้ของชุมชน 
     และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 5. เป็นสถานศึกษาที่มกีารบริหารจัดการ  แบบมีส่วนรว่มของบุคลากรและชุมชน 
     ทีโ่ปรง่ใสและตรวจสอบได้    

-18- 



  เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาพรวมของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
สู่อนาคต จ าเป็นจะต้องเข้าใจสถานการณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้สามารถก าหนดทิศทางและการด าเนินงานขององค์กร 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสื่อสารกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม มุ่งสู่คุณภาพและความเป็นสากล  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์และ 
กลยุทธ์การบริหาร ดังน้ี 

นายสมยศ  สีแสนซุย 
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  

สร้างชื่อ 

สร้างคน 

สร้างงาน 
สร้างเครอืข่าย สร้างเสถียรภาพ 

องค์กรชั้นน า 
ด้านอาชีวศึกษา 
ของ มหาวิทยาลัย

นครพนม 

-19- 



- ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ทางด้านวิชาการ โดยการรับงานบรกิาร 
งานวิจัย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ทีบ่รกิารเพื่อ
เผยแพร่ชื่อเสยีงของวิทยาลัยให้เป็นที่รูจ้ักในองค์กรระดับท้องถิ่น 

      โดยมีหน่วยงานที่รับบรกิาร ดังนี้  
 1.  เทศบาลต าบลบ้านข่า 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลสามผง 
 3.  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม 
 4.  องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดแพง 
 5. องค์การบรหิารส่วนต าบลนาเดื่อ 
 6. องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนสว่าง 
 7. องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเสียว 
 8. องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า 
 9. องค์การบรหิารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา 
 10. องค์การบรหิารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ 
 11. องค์การบรหิารส่วนต าบลนางัว 
 12. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเทา 
 13. องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 14. เทศบาลต าบลน้ าก่ า 
 15. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแวง 
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- สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ในงาน
ประเพณตี่างๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา  งานประเพณลีอยกระทง  
งานบุญข้าวจี่ บุญมหาชาติ เป็นต้น   

- จัดอบรมทางวิชาการให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่บรกิาร เช่น 
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

      ประถมศกึษานครพนม เขต 2  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
      เพื่อเตรยีมความพร้อมสู่ AEC  มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม 
      โครงการ จ านวน 200 คน 
 
 
 
 
 
 
- จัดงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเตรยีม

เผยแพร่สู่ระดับชาติหรือระดับสากล 
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- บรกิารวิชาการ วชิาชีพกับชุมชนท้องถิ่นตามโครงการ Fixit. 
- บรกิารวิชาการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
- บรกิารวิชาการตามโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
- บรกิารวชิาการให้กับสถานศกึษาในเขตพ้ืนที่บรกิาร 
- บรกิารจัดฝกึอบรมให้กับผู้บรหิารสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
      ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ านวน 200 โรงเรยีนด้านการสื่อสาร 
      ภาษาอังกฤษ สู่ AEC 
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- การส่งเสริมการฝกึอบรมแก่บุคลากรทางด้านวิชาการ ตามบทบาท 
      หน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
      การจัดท าแผนการเรยีนรู้แบบบูรณาการ  การวัดและประเมินผล 
      การศึกษา การวิจัยทางการศกึษา  การประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
- จัดอบรมคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัตงิานอย่างมีความสุข 

 
 
 
 

- ขออัตราก าลังต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒปิรญิญาโท  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 
 5 อัตรา  ปงีบประมาณ 2556  จ านวน 4 อัตรา 

- ส่งเสริมทุนสนับสนุนทนุจัดท าและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์  จ านวน 120,000 บาท  โดยเน้นผลงานที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้จรงิในสถานศึกษา เช่น โครงการจัดท าระบบ
เสียงตามสาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการประกอบและติดตั้ง
เครื่องส่งวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
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- เพิ่มแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยปรับปรุง  
      ระบบอนิเตอร์เน็ตและติดตั้ง WiFi ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกบรเิวณ 
      พื้นที่ของวิทยาลัย  ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจาก บริษัท กสท. 
      โทรคมนาคม จ ากัด (CAT) รับบริจาคสาย Fiber obtic การเดินระบบ 
      Internet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

- เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  โดยจ้างอาจารย์ 
      ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษามาเป็นอาจารย์พเิศษ เพ่ือเพิ่มทักษะ  
      ทางการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
- จัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับผู้ เ รี ยนโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในทุกสาขาวชิา ตลอดจนร่วมมือกับครูพัฒนา 
      ฝมีือแรงงานจังหวัดนครพนมในการอบรมเพื่อเสริมทกัษะทางด้านฝีมอื 
      แรงงานให้กับผู้เรยีน และจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศกึษา 
      ได้ฝกึงานตามความสนใจความถนัดทั้งในและนอกหลักสูตร 
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- ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา ในการจัดอบรมคุณธรรม จรยิธรรม
ให้กับนักศกึษา 

- จัดกจิกรรมกฬีา  ดนตร ีเพื่อสร้างสุนทรียภาพใหก้ับนักศกึษา 
- จัดกจิกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและร่วมรณรงค์ในโครงการทีเ่กดิ 
      ประโยชน์แก่ชุมชุน เช่น โครงการรณรงค์ชุมชนสะอาด เป็นต้น 
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ เช่น การอบรมวินัยจราจร การป้องกัน 
       การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  การตรวจหาสารเสพติด  เป็นต้น 

     เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับ
นักศกึษาทั้งทางด้านทักษะและแนวคิด 
เชิงธุรกิจ  เพื่อส่งเสริมการมีรายได้
ระหว่างเรียน  และจัดหารายได้ให้กับ
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื่ อ ล ด ก า ร พึ่ ง พ า
งบประมาณ  เพิ่มการพึ่งพาตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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      ร่วมมือกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม หอการค้าจังหวัด และ 
อุตสาหกรรมจังหวัด  ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอก ก่อนจบการศึกษาโดยมีนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่องค์ภายนอกยอมรับร้อยละ 90.17   
ผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก 

     โดยครูผู้สอนได้ผ่านการอบรมการจัดท าข้อสอบที่ได้คุณภาพ  ในการ
จัดท าข้อสอบในแต่ละรายวิชา มีกรรมการพิจารณาข้อสอบอีกครั้ง เพื่อ
รับรองมาตรฐานอีกครั้งก่อนให้นักศึกษาวัดและประเมิน และการสอบมี
คณะกรรมการดูแลการสอบวัดประเมินผลและมีระบบการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบบริการ
การศึกษาเพื่อน าผลไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินผลงาน ระดับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของอาจารย์
ทั้งหมด เท่ากับ 4.06  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
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    การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน และผู้จบการศึกษาของวิทยาลัย 
เพื่อน าข้อมูลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

สาขาวชิา ค่าเฉล่ีย  (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
ช่างยนต์ 4.54 0.53 
ช่างไฟฟ้า 4.11 0.37 
ช่างอิเล็กทรอนกิส์ 3.89 0.43 
การบัญช ี 4.48 0.53 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.80 0.65 

ภาพรวมวิทยาลัยฯ 4.16 0.50 

        จากตารางเป็นการสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นผลที่ ได้ 
มาจากการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการ หน่วยงาน และ
ตัวแทนชุมชน เพื่อกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ผลการส ารวจถูก
จ าแนกออกเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละสาขาวิชาตามล าดับดังนี้ คือ  ช่าง
ยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยผลการส ารวจความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละสาขา คือ 4.54, 4.11, 
3.89, 4.48 และ 3.80 ตามล าดับ ส าหรับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทั้ง
วิทยาลัยฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  
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    ส่งเสริมให้มีการรับงานวิจัยจากองค์กรภายนอกชุมชุนท้องถิ่นโดยการ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ ส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ เพื่อน าผลไปพัฒนางานขององค์กร
เชิงนโยบาย  จ านวน 15 หน่วยงาน  มกีารริเริ่มจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย โดยใช้เงินรายได้จากการวิจัย  ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีเงินกองทุน
จ านวน 20,000 บาท 

    โดยความร่วมมือทั้งระดับอ าเภอและระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา 
และจัดบรกิารวชิาการที่สร้างรายได้สู่การพึ่งตนเอง 
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    เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  โดยการร่วมกับวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านอาชีวศึกษา และบริหารงานใน
รูปแบบกรรมการอาชวีศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  
    ในส่วนเครือข่ายภายนอก ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 ในการจัดอบรมและพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 200 แห่ง  ตลอดจน สร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการกับสถานศึกษาเพื่อเป็นการแนะแนวเชิงรุกและแสวงหา
พันธมิตรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม ในการจัดท าข้อสอบเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร่วมกัน 

    วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการประชุมผู้ปกครองและมีมติให้จัดตั้งชมรมครู-
ผู้ปกครอง  ซึ่งปัจจุบันมีเงินบริจาค จ านวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อสะสมเป็นทุนในการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองครู ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายในโอกาสต่อไป 
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    ได้จัดท าโครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัจจุบัน
มีเครือข่ายจ านวน 15 หน่วยงาน ดังนี้ 
      1.  เทศบาลต าบลบ้านข่า 
 2.  องค์การบรหิารส่วนต าบลสามผง 
 3.  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม 
 4.  องค์การบรหิารส่วนต าบลหาดแพง 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลนาเด่ือ 
 6. องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนสว่าง 
 7. องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเสียว 
 8. องค์การบรหิารส่วนต าบลนาหว้า 
 9. องค์การบรหิารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา 
 10. องค์การบรหิารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ 
 11. องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว 
 12. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองเทา 
 13. องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 14. เทศบาลต าบลน้ าก่ า 
 15. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแวง 
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     วิทยาลัยได้จัดหาสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครือข่ายและพันธมิตร
ทางการศึกษา ในการจัดฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยมีสถาน
ประกอบการและหน่วยงานเข้าร่วมจ านวน  23  หน่วยงาน  ดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อสถำนประกอบกำร ที่อยู่สถำนประกอบกำร 
1 ร้านหนุ๋ยทีวีดาวเทียม ต.ศรีสงคราม อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 48150 
2 ร้านจงเฮงไฮเทค 39 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 

3 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร  สาขาศรีสงคราม 

ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 

4 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดแพง 22 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  48150 
5 องค์การบริหารส่วนต าบลสามผง ต.สามผง  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง ต.โพนสว่าง  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง 119 ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม48150 
8 ร้านมานะชัยมอเตอร์ 166/2 ถ.อุบลตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
9 ร้านสามผงยานยนต์ 64/10 ต.สามผง  อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 
10 บริษัทอู่ออสตินเซอร์วิสจ ากัด 7/10 ม.8 ถ.ล าลูกกา คลอง 3 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150 
11 ร้านปฏิรูปการช่าง ป.9/40 ม.5 ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 
12 ร้านบุญฐานประดิษฐ์การช่าง 33 ม.4 ถ.ศรีสงคราม -นาเพียง ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 
13 ร้านแสงรุ่งมอเตอร์ 469 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 
14 อู่ ซ.ดีเซล 271 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 
15 เทศบาลต าบลศรีสงคราม 333 ถ.ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม 48150 
16 กศน.  อ าเภอศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  48150 
17 เทสโก้โลตัส  สาขาศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม  48150 
18 โรงพยาบาลโนนดินแดง 125 ม.7 ต.โนนดินแดง  อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  31260 
19 ฟ.ซุปเปอร์มาเก็ต 24/4 ม.2 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48150 
20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคณิตการเชื่อม 101 ซ.พระยามนธาตุแยก 35-14 แขวงบางบอน เขตบางบอน  กทม. 10150 
21 ธนาคารออมสิน  สาขาศรีสงคราม 403 ม.1  ต.ศรีสงคราม  อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  48150 

-31- 



    วิทยาลัยฯ ได้แสวงหาความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกจิ  เช่น ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  ในการ
สนับสนุน เครื่องมือ ก าลังพลในการจัดท าถนนลาดยางในวิทยาลัยจนแล้ว
เสร็จ  โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 2 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
       อีกทั้งได้ร่วมมือกับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด จัดแข่งขัน
กอล์ฟ การกุศลจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์  ได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมแข่งขันผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงิน 
188,000 บาท และได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในวันไหว้ครู   
ปีการศึกษา 2555 และปี 2556 นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัท  กสท.
โทรคมนาคม จ ากัด  จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด “CAT-
วทอ.ศรีสงครามคัพ” ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและชุมชนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายและในปีการศึกษา 2556 ได้ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
จากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จ านวน 57,500 บาท 
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    วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร
และนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 
ร่วมกับวัดป่าโพธิญาณ ร่วมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทาง
ศาสนา กับวัดป่าสุภาราม บูรณาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมกับวัดศรีสมบูรณ์  อีกทั้ง
ทางวั ดป่ า โพธิญาณยั ง ไ ด้ มอบ
พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย เพื่อ
ประดิษฐาน เป็นพุทธาสติในการท า
กิจกรรมหน้าเสาธง  ซึ่งอยู่ระหว่าง
จัดท าผ้าป่าสร้างหอพระ เพื่อให้มี
ส ถ า น ที่ ส า ห รั บ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ที่
เหมาะสม  
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    วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุม ประชาคม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และสร้างรั้วชุมชน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อแสวงหา
แนวทางพัฒนาสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนสอน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานประกอบการในชุมชน หน่วยงานด้านปกครอง และภาคีป้องกัน    
ยาเสพติดของชุมชน 
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      วิทยาลัยได้พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา จากเดิมปี 2553 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมได้คะแนน 3.40  ระดับพอใช้  
ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน    
       เมื่อเข้ามาบริหารในต าแหน่งคณบดี ได้การกระจายความรับผิดชอบ
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ผลการประเมินภายใน
ได้คะแนน 3.53 ระดับดี นอกจากนี้การประกันคุณภาพภายนอก (รอบ 3 ) 
จาก สมศ. ผลการบริหารคุณภาพ ท าให้วิทยาลัยผ่านการประเมิน       
โดยไม่มีตัวบ่งชี้ปรับปรุงเร่งด่วน  โดยผลการประเมินอยู่ในระดับด ี     
ด้วยคะแนน 4.28  แสดงว่าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดี
ขึ้นโดยล าดับ   
         นอกจากนี้แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554  ซึ่งเป็นปีก่อนหน้าที่เข้ามาบริหาร มีผล
การเฉลี่ยอยู่ที่ 2.35 แต่ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษา 
ทั้งวิทยาลัยอยู่ที่ 2.74  ซึ่งแสดงว่าผลการก ากับดูแลท าให้ระบบการจัด
การศึกษามีเสถียรภาพสูงขึ้น 
         นอกจากนี้แล้วยังพัฒนาทางระบบประเมินผลบุคลากรโดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการและมุ่งผลสัมฤทธิ์  ผูกพันกับการจัดการเรียน
การสอน  การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ
วิชาชีพ  โดยประเมินผลในรูปของคณะกรรมการและแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้ถูกประเมินทราบทุกครั้งโดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีการควบคุมอัตราก าลังพลให้เหมาะสมกับอัตราส่วนของครู 
ให้เหมาะสมและพัฒนาสถานศึกษามีพลวัตพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ด้วย  การจัดเตรียมอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคคลากรในสถานศึกษา
ตั้งแต่ปีการศกึษา 2556 เป็นไป 
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ล าดับที่   พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวนเงนิ  
พันธกิจท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

1 โครงการกีฬาภายในวิทยาลัย     20,000.00  

2 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับนักศกึษา  เพื่อเตรยีมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

 32,000.00  
 

3 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศกึษา  เพื่อสรา้งวิทยาลัยสีขาว    10,500.00  

4 โครงการตลาดนัดนักขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน 1,000.00  
5 โครงการรณรงคชุ์มชนสะอาด  ประจ าปีการศึกษา  2/2555     2,100.00  
6 โครงการสอบ V-net   ระดับ  ปวช. ประจ าปีการศึกษา  2555    12,680.00  
7 โครงการสอบ V-net   ระดับ  ปวส. ประจ าปีการศึกษา  2556    14,224.00  
8 โครงการยกระดับและสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาช่างยนต์    12,680.00  
9 โครงการยกระดับและสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า     7,900.00  
10 โครงการยกระดับและสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาช่างอเิล็กทรอนิกส์     9,340.00  
11 โครงการยกระดับและสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาการบัญชี    12,560.00  
12 โครงการยกระดับและสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์    11,160.00  
13 โครงการกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6  ประจ าปีการศึกษา  2555    24,500.00  
14 โครงการปุ๋ยหมักชวีภาพ     3,500.00  
15 โครงการ CAT  วทอ.ศรสีงคราม  ครัง้ที่  1    14,000.00  
16 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  2556     7,130.00  
17 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาก่อนออกฝึกงาน  ประจ าปีการศึกษา 2555     3,150.00  
18 โครงหารนเิทศนักศึกษาฝึกงาน  ตามสถานประกอบการ     3,350.00  
19 โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาหลังออกฝึกงาน  ประจ าปีการศึกษา 2555     1,500.00  
20 โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาจบปีการศึกษา  2555    20,050.00  
21 โครงการปฐมนิเทศ  อบรมคุณธรรม  จรยิธรรม  พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา    35,190.00  
22 โครงการวันไหว้ครู    16,900.00  

  รวมทั้งสิ้น  275,414.00  

 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนอง 
ต่อนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ตามพันธกิจต่างๆ โดยมีโครงการ
ด าเนินการที่แลว้เสร็จ ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับที่   พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

 พันธกิจที่  2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

ทุนวิจัยภายใน 

1 
โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์การควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยแสง  
พระอาทิตย์        15,300.00    

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ       38,669.80    
3 โครงการสิ่งประดิษฐ์ โปรเจ๊กเตอร์ไร้สาย       26,600.00    
4 โครงการจรวดขวดน้ า         5,800.00    
5 โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วันสถาปนามหาวิทยาลัย           960.00    
6 โครงการประกอบและติดตั้งเครื่องส่งวิทยุชุมชน       63,900.00    
7 โครงการจัดท าระบบกระจายเสียงตามสายของวิทยาลัยฯ        24,200.00     175,429.80  

ทุนวิจัยภายนอก 

1 อบต.เหล่าพัฒนา        10,000.00    
2 อบต.ศรีสงคราม         9,000.00    
3 เทศบาลต าบลน้ าก่ า        10,000.00    
4 อบต.สามผง        10,000.00    
5 อบต.นาเด่ือ        10,000.00    
6 เทศบาลต าบลบ้านข่า        10,000.00    
7 อบต.บ้านเสียว        10,000.00    
8 อบต.หนองเทา        10,000.00    
9 อบต.หนองแวง        10,000.00    
10 อบต.นาหว้า        15,000.00    
11 อบต.โพนสว่าง        10,000.00    
12 อบต.ท่าจ าปา        10,000.00    
13 อบต.นาคูณใหญ่        10,000.00    
14 อบต.นางัว         8,000.00    

 15 อบต.หาดแพง        7,000.00     149,000.00  
รวมทั้งสิ้น  (ทุนภายนอก+ทุนภายใน)      324,429.80    

-38- 



ล าดับที่   พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

 พันธกิจท่ี  3  บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

1 โครงการพี่สอนนอ้ง            770.00    

2 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์              800.00    

3 โรงการบริการวิชาการตามสาขาวิชา       45,000.00    

4 โครงการฝกึอบรมช่างก่ออฐิ ฉาบผนัง        10,429.00    

5 โครงการฝึกอบรมช่างเดนิสายไฟฟ้าชุมชน        27,564.00    

6 
โครงการฝกึอบรมช่างปูนชุมชนหลักสูตรการผสมปูนเทพืน้และ
ปรับระดับ)        54,615.00    

7 โครงการช่างมุงหลังคาเหล็กรีดรอนชุมชน        56,316.00    

8 โครงการช่างหล่อเสาคอนกรีต        26,170.00    

9 โครงการช่างปูนชุมชน(หลักสูตรการผสมปูน เทพืน้และปรับระดับ)       20,750.00    

10 โครงการช่างติดต้ังประตูมว้น       58,800.00    

11 โครงการช่างตดิตั้งฝ้าเพดาน       36,000.00    

12 โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจ าเดือน เมษายน  2555         2,265.00    

        

        

รวมทั้งสิน้       339,479.00    
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ล าดับที่   พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวนเงนิ  หมายเหตุ 

 พันธกิจที่  4 ท านุบ ารุง  ส่งเสรมิ  และเผยแผ่ศลิปวัฒนธรรมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

1 โครงการจัดชื้อตราสัญญาลักษณ ์       8,970.00    

2 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ        1,400.00    

3 โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา       5,500.00    

4 
โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของนักศึกษา  เพื่อ
เทิดทูนพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย ์       2,000.00    

5 โครงการบุญเดือนสี่  ประจ าปี  2555       5,000.00    

6 โครงการบุญข้าวจี่  ประจ าปี  2555       6,000.00    

7 โครงการเรยีงความเทิดพระคุณแม ่       2,000.00    

8 โครงการวันพ่อแห่งชาติ         8,080.00    

9 โครงการวันปิยมหาราช         3,000.00    

10 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ         8,000.00    

11 โครงการวันไหว้ครู  ประจ าปี  พ.ศ.2555      16,400.00    

12 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุสามเณร        1,300.00    

  รวมทั้งสิ้น     67,650.00    
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ล าดับท่ี   พันธกิจตามมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

 พันธกิจท่ี  5 การบริหารจัดการที่ดดี้วยหลักธรรมาธบิาล  

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสารสนเทศ 

1 โครงการจัดท ารั้ววิทยาลยัฯ และป้อมยามรักษาการ         109,809.00    

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์           90,140.00    

3 โครงการจัดท าประตปูิด-เปิดเข้าออกวิทยาลยัฯ           30,000.00    

4 โครงการจัดท าเสาธงชาตวิิทยาลยัฯ           60,000.00    

5 โครงการจัดท าถนนลาดยาง         859,500.00    

6 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ          116,244.80   1,265,693.80  

โครงการพัฒนาบุคลากร 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดบัมหาวทิยาลยั           37,710.00    

9 โครงการอบรมผู้บริหารระดบัรองคณบดี   ใช้งบส่วนกลาง 

10 โครงการอบรมผู้บริหารระดบัหัวหนา้สาขาวิชา   ใช้งบส่วนกลาง 

11 โครงการอบรมการจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ            8,800.00    

12 โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา            2,860.00    

13 โครงการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2555            3,600.00    

14 โครงการอบรมระเบียบการเงินการคลงั            8,800.00    

15 โครงการอบรมระเบยีบพัสด ุ            8,800.00    

16 
โครงการอบรมการจัดท าแผนการเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรยีน
เป็นส าคัญ 

           3,280.00    

17 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ืองการจัดท าคู่มอืและ
รายงานประเมนิตนเองระดบัสาขาวชิา 

           4,350.00    

18 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          100,040.00      178,240.00  

        

  รวมทั้งสิ้น       1,443,933.80  
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ในปีงบประมาณ 2555  
      ได้รับการจัดสรรงบประมาณ     9,345,722.00     บาท 
      เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555    8,911,988.78      บาท 
      คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย      ร้อยละ 95.36 
      งบกันเหล่ือมปีงบประมาณ 2555     433,733.22      บาท 
      คิดเป็นร้อยละ งบกันเหล่ือมปีงบประมาณ ร้อยละ 4.64 
 
 

การเบิกจ่าย

95.36 

งบกันเหลื่อมปี

4.64 

การเบกิจ่ายงบประมาณ 
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     วิทยาลัยสามารถจัดเก็บเงินรายได้ จากค่าบ ารุงการศึกษาและการ
บริการวิชาการและรายไ ด้ อ่ืนๆ ปี งบประมาณ 2555  จ านวน
1,046,799.00 บาทเม่ือเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2554  ซึ่งจัดเก็บ
รายได้ 807,770  บาท  สามารถเก็บเงินรายได้ เพิ่มขึ้น  คิดเป็น 
ร้อยละ  29.59 
 
 
 

เงนิรายได้, 

ปีงบประมาณ 

2554, 

807,770, 

44% 

เงนิรายได้, 

ปีงบประมาณ 

2555, 

1,046,799, 

56% 

กำรจัดเก็บเงินรำยได ้
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     วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือในการส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จนมี
หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 15 หน่วยงาน 
คิดเป็นทุนวิจัย 149,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2554 
มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ จ านวน  2 หน่วยงาน คิดเป็นทุนวิจัย 
11,000 บาท  เม่ือเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของทุนวิจัย สามารถจัดหาทุน
วิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น 138,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,255  
 
 

ทุนวจิัยจาก

ภายนอก, ปี

การศึกษา 2554, 

11,000, 7% 

ทุนวจิัยจาก

ภายนอก, ปี

การศึกษา 2555, 

149,000, 93% 
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
ชนิด
เกณฑ์ 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2555 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

บรรลุ/
ไมบ่รรลุ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (9 ตัวบ่งชี)้ 
1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม2.00 ขึน้ไป ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ89.90  

2 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนว่ยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ ร้อยละ 80 ร้อยละ83.20  

3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ  ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ90.17  
4 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน (สมศ.2) ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ 42.56  

5 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติดา้นอาชีวศกึษา (V-NET) ตัง้แตค่่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึน้ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ ร้อยละ 50 ร้อยละ27.69  

6 
ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพจากองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรับ 
(สมศ.3) 

ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ90.17  

7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้ ร้อยละ ร้อยละ 65 ร้อยละ69.85  

8 
ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้งานท าหรอืประกอบอาชพีอิสระในสาขาวชิาท่ี
เกี่ยวข้องภายใน 1  ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ ร้อยละ 75 ร้อยละ76.34      

9 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนว่ยงานหรือ
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

คะแนน 4 คะแนน 5  

  วิทยาลัยไดป้ระเมินตนเองด้านผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  
ตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 43 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามตัวบ่งชี้ เท่ากับ 40 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 93.02  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3 ตัวบ่งชี้  
คิดเป็นร้อยละ 6.98 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
ชนิด
เกณฑ์ 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2555 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ/
ไม่
บรรลุ 

มาตรฐานที ่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา(จ านวน 6 ตัวบ่งชี้) 

10 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 

คะแนน 4 คะแนน 
    

5  

11 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  คะแนน 4 คะแนน 5  

12 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา คะแนน 4 คะแนน 5  

13 
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

คะแนน 4 คะแนน 5  

14 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน คะแนน 4คะแนน 5  

15 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง(สมศ. 7) ร้อยละ ร้อยละ 90 
ร้อยละ 
100  

มำตรฐำนที่ 3ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (17ตัวบ่งชี้) 
16 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา(สมศ.8.1) คะแนน 5 คะแนน 5  

17 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา คะแนน 5 คะแนน 5  

18 
ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา(สมศ.14.1) 

คะแนน 4 คะแนน 4.50  

19 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(สมศ.14.2) 

คะแนน 5 คะแนน 5  

20 
ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

คะแนน 5 คะแนน 5  

21 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (สมศ.8.2) คะแนน 5 คะแนน 4.50  

22 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

คะแนน 5 คะแนน 5  

23 
ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
(สมศ.9) 

คะแนน 4.5คะแนน 5  

24 ระดับคุณภาพในการบริหารความเส่ียง (สมศ. 11) คะแนน 5 คะแนน 5  
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
ชนิด
เกณฑ์ 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2555 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

บรรลุ/
ไมบ่รรลุ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา (17ตัวบ่งชี)้ 
25 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน คะแนน 4 คะแนน 5  

26 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอ้ม และภูมทัิศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏบัิตกิาร    
โรงฝึกงาน ศูนย์วทิยบริการ 

คะแนน 4 คะแนน 5  

27 การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (สมศ.17) คะแนน 3  คะแนน 4.50  

28 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

คะแนน 4 คะแนน 5  

29 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา (สมศ.10) คะแนน 5 คะแนน 5  
30 ผลการพัฒนาคุณภาพครู (สมศ.16) คะแนน 4 คะแนน 5  

31 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชวีศึกษา กับ
เครอืขา่ยท้ังในประเทศและ หรือตา่งประเทศ 

คะแนน 3 คะแนน 5.50  

32 
การสร้างการมสี่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศกึษา  
(สมศ.18) 

คะแนน 5 คะแนน 5  

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบรกิารวิชาการและวชิาชีพ จ านวน (1 ตัวบ่งช้ี) 

33 
ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชพีท่ีสง่เสริมการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน (สมศ.6) 

คะแนน 4 คะแนน 5  

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน ( 2 ตัวบ่งชี)้ 

34 
ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวชิาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้
น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.4) 

ร้อยละ ร้อยละ 60 ร้อยละ 89.00  

35 
ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิัยของ
ครูท่ีได้น าไปใชป้ระโยชน์ (สมศ.5) 

ร้อยละ ร้อยละ60 ร้อยละ86.40  
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มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี 
ชนิด
เกณฑ์ 

เป้าหมายปี
การศึกษา 
2555 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

บรรลุ/
ไมบ่รรลุ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านกึและเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก (จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี) 

36 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาต ิเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม 

คะแนน 4 คะแนน 5  

37 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สมศ. 15) เลอืกกิจกรรมท่ี 3 คะแนน 5 คะแนน 5  
38 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม คะแนน 4 คะแนน 5  
39 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ คะแนน 4 คะแนน 5  

40 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงัจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

คะแนน 4 คะแนน 5  

มาตรฐานที่ 7ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา(จ านวน 3 ตัวบ่งชี)้ 
41 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน คะแนน 5 คะแนน 5  
42 ผลการสร้างการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพ (สมศ.12) คะแนน 5 คะแนน 5  

43 
การพัฒนาสถานศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(สมศ.13) 

คะแนน 5 คะแนน 4.90  
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ความสามารถ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การมีวสิัยทัศน์ 4.85 มากที่สุด 
2. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 4.56 มากที่สุด 
3. การบริการเชงิกลยุทธ ์ 4.75 มากที่สุด 
4. การแกป้ัญหาและการตัดสินใจเชงิกลยุทธ์ 4.53 มากที่สุด 
5. ความสามารถในการส่ือสาร 4.64 มากที่สุด 
6. ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 4.74 มากที่สุด 
7. การบริหารการเปล่ียนแปลง 4.92 มากที่สุด 
8. การบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล 4.55 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.69 มากที่สุด 

  จากการประเมินผลพบว่า ระดับการประเมินผลการปฏบิัติหน้าที่
ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  ตามความเห็นของ
ผู้ประเมิน ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.69) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(ค่าเฉลี่ย 4.92) รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 4.85) และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การแก้ปัญหาและการตัดสนิใจเชงิกลยุทธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.53) 

สรุปคะแนนตามแบบประเมินขีดความสามารถของผู้บรหิาร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
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ความสามารถ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การมีวสิัยทัศน์ 4.70 มากที่สุด 
2. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 4.50 มาก 
3. การบริการเชงิกลยุทธ ์ 4.35 มาก 
4. การแกป้ัญหาและการตัดสินใจเชงิกลยุทธ์ 4.40 มาก 
5. ความสามารถในการส่ือสาร 4.48 มาก 
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.55 มากที่สุด 
7. การบริหารการเปล่ียนแปลง 4.92 มากที่สุด 
8. การบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล 4.50 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.55 มากที่สุด 

  จากการประเมินผลพบว่า ระดับการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่
ของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  ตามความเห็นของ
ผู้ประเมิน ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.55) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(ค่าเฉลี่ย 4.92) รองลงมาคือ การมีวิสัยทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 4.70) และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
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