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ค ำน ำ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง                 
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ .ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษา         
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประกันคุณภาพ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน 
ซึ่งผลการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่ง ช้ี จุดเด่น แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา                    
แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการด าเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มุ่งหวังจะน าผลการประเมินครั้งนี้  เป็นแนวทาง              
ในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ให้มีคุณภาพที่ดี และเป็นท่ียอมรับ   
ของสังคม โดยการประเมินคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษา จะส าเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันฯ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีดี           
กับสถานศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน ส านักพัฒนาวิชาการละประกันคุณภาพการศึกษา              
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ท่ีนี้ 
 

        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
                                                                             ธันวาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร

 
 

  
1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

ชื่อสถำนศึกษำ หลักสูตร 
1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) 
3. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 
4. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
5. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
  
1.2 จ ำนวนบุคลำกร 

สถำบัน/สถำนศึกษำ 

ประเภท 

ผู้บริหำร
สถำบัน  

ผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ 

อำจำรย์ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อำจำรย์ 
ผู้สอน 

อื่นๆ 
รวม 
(คน) 

1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 6 - - - 11 17 
2. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  - 5 15 16 5 41 
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ - 5 5 4 5 19 
4. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร - 5 15 6 6 32 
5. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - 5 5 3 4 17 
6. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - 5 10 7 5 27 

รวมทั้งสิ้น 6 25 50 36 36 153 
  
*หมำยเหตุ : จ ำนวนบุคลำกรที่น ำมำกรอกข้อมูลจะต้องไม่นับซ้ ำ 
*ผู้บริหำรสถำนศึกษำ : ผอ.สถำบันฯ,รอง ผอ.สถำบันฯ,ผู้ช่วย ผอ.สถำบันฯ,ผอ.ส ำนัก 
*ผู้บริหำรวิทยำลัย : ผอ.วิทยำลัย,รอง ผอ.วิทยำลัย 
*อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อำจำรย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรตำมที่ระบุในองค์ประกอบที่ 1 
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*อำจำรย์ผู้สอน : อำจำรย์ที่ท ำหนำ้ที่สอนในระดับปริญญำตรี ในสถำบันนั้นๆ 
*อื่น ๆ : บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนที่ปฏบิัติหน้ำที่ในสถำบันฯ/บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนนุระดับปริญญำ
ตรีในวิทยำลัยฯ 
 
 1.3 จ ำนวนนักศึกษำ 

สถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ป.ตรี 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์ 76 55 131 
2. วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครสวรรค์ 46 27 73 
3. วิทยำลัยกำรอำชีพนครสวรรค์ - - - 
4. วิทยำลัยเทคนิคอุทัยธำน ี 41 48 89 
5. วิทยำลัยเทคนิคก ำแพงเพชร 34 55 89 
6. วิทยำลัยเทคนิคพิจิตร 25 24 49 

รวมทั้งสิ้น 222 209 431 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำน 

มำตรฐำน 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้  

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน  
 0.01-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 7 
  

3.62 3.62 การด าเนินงานระดับดี 

2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3 
 

4.50 1.80 3.60 การด าเนินงานระดับดี 

3 ด้านการบริการ วิชาการ 1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 ด้านการบริหารจัดการ 3 
 

4.66 
 

4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 15 - 4.79 2.71 4.01 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน - 
กำร

ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 
 

  
ผลกำรประเมินระดับสถำบัน 
คะแนนเฉลี่ย:  4.01  
ระดับคุณภำพ:  กำรด ำเนินงำนระดับดี  
จุดเด่น 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีแผนพัฒนาสถาบันท่ีเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ                   
การบริหารงานทุกระบบอย่างมีประะสิทธิภาพ และมีการด า เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
หลักสูตร และระดับสถบัน ซึ่งการด าเนินงานต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ 
B2 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันและสถานศึกษา
ในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
บริการวิชาการแก่สังคม ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการ
บริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
  1 .  ผลง าน ส่ิ ง ป ระ ดิษ ฐ์  น วั ตก ร รม  และ ง านวิ จั ย ขอ งนั ก ศึกษาและ ผู้ส า เ ร็ จ  ก าร ศึกษ า 
  2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
  3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าสถาบัน 
  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท าผลงานและนวัตกรรมในทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อ
เพิ่มจ านวนผลงานและพัฒนาศักยภาพผู้สอน 

2. ควรมีการจัดเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ผู้สอน 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ผู้สอน อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 

4. ส่งเสริมให้ผลงานนักศึกษา และผลงานอาจารย์ประจ าสถาบันได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผลงานนักศึกษา และผลงานอาจารย์ประจ าสถาบันได้เผยแพร่ผ่านเวทีวิชาการ 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI ตามประกาศของ ก.พ.อ. ทุกปีการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 

 
  
2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถำบัน 

2.1.1 ที่ต้ังและบริบทสภำพแวดล้อมของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 
สถำนศึกษำ :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ชื่อภำษำอังกฤษ :  Institute of Vocational Education, Northern Region 4 
ที่ต้ังสถำนศึกษำ :  155/1 หมู่ 1 

โทรศัพท์ :  056-255163  โทรสำร:  056-255164 
เว็บไซต์ :  www.venr-4.ac.th 

    2.1.2 ประวัติควำมเป็นมำ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือของสถานศึกษาจาก 4 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีสถานศึกษา เข้าร่วมจ านวน 6 
แห่ง ดังนี้ 
  1) วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  
  3) วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  
  4) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  
  5) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
  6) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
  โดยมีสถานท่ีต้ังของส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เลขท่ี 155/1 หมู่ 1 ถนนพลโยธิน 
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5625-5163 
โทรสาร 0-5625-5164 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 08-8278-9676 เว็บไซต์ http://www.venr-4.ac.th 
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นองค์กรท่ีผลิตนวัตกรและพัฒนาสมรรถนะคน ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ 

 
พันธกิจ 

  พันธกิจ 1 จัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  พันธกิจ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และจัดองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ 
  พันธกิจ 3 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจ 4 ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  พันธกิจ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  พันธกิจ 6 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  พันธกิจ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพ 
  

เอกลักษณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นสถาบันแห่งความเช่ียวชาญในอาชีพ และสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ 
  

อัตลักษณ์   
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในอาชีพอย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม 

 
เป้ำประสงค์  

1) นักศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์ 
3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
4) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อม 
5) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
6) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีเครือข่ายการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังในประเทศ                     

และต่างประเทศ 
7) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                       

และประสิทธิผล 
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2.3 โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร  
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ผังบุคลำกรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 
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2.4 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ และที่ต้ัง 
  สถานท่ีต้ังของส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เลขท่ี 155/1 หมู่ 1 ถนนพลโยธิน ต าบล
นครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5625-5163 โทรสาร       
0-5625-5164 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 08-8278-9676 เว็บไซต์ http://www.venr-4.ac.th 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือของสถานศึกษาจาก 4 กลุ่มจังหวัด  ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีสถานศึกษา เข้าร่วมจ านวน 6 แห่ง 
ดังนี้  

1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 400 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221390 โทรสาร 056-222213 เว็บไซต์: www.nkstec.ac.th  

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 193 ถนนมาตุลี ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-1360 โทรสาร 0-5622-1086 เว็บไซต์: www.nwvoc.ac.th  

3. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 155 หมู่ 1 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-255347 และ 056-255584 โทรสาร 056-255395 เว็บไซต์: www.nice.ac.th 

4. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ต้ังอยู่เลขท่ี 50 ถนนปิ่นด าริห์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-711090 โทรสาร 055-711200 E-mail: kpptech@hotmail.com เว็บไซต์: 
www.kpt.ac.th  

5. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ต้ังอยู่เลขท่ี 33 ถนนพิจิตรก าแพงเพชร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองจังหวัด
พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056608572 โทรสาร 056608573 E-mail: datatech2010@hotmail.com เว็บไซต์: 
www.pjtc.ac.th 

6. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ต้ังอยู่เลขท่ี 58 หมู่ 2 ถนนวงศาโรจน์ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5651-1582 โทรสาร 0-5651-1901 เว็บไซต์: www.uthai.ac.th   
  
 
 
 

http://www.venr-4.ac.th/
mailto:kpptech@hotmail.com
mailto:datatech2010@hotmail.com
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2.5 ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับงบประมำณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำคำรสถำนที่ 

รายการ 

อา
คา

รเร
ียน

แล
ะ

ปฏ
ิบัติ
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ร 
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รศ
ูนย์

วิท
ย
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ะช
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แล

ะโ
รง
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ะส
งค

 ์

ส า
นัก

งา
น/

อ า
นว

ยก
าร

 
อา

คา
รอ

ื่นๆ
 

รวม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 - - - - 1 - 1 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 15 1 1 1 1 5 24 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 13 1 1 1 1 11 28 
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 7 1 1 1 1 2 13 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 12 1 1 1 1 3 19 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 16 1 1 2 2 20 42 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 11 1 1 1 1 2 17 

รวม 74 6 6 7 8 43 144 

งบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 

ท่ี 
งำน/โครงกำร/กิจกรรม แหล่งเงินที่ใช ้

งบรำยจ่ำย/รำยกำร เงินงบประมำณ อื่นๆ* 
  รวมทั้งสิ้น 27,745,835.88   

 รวมเงินงบประมำณ 20,805,560   

 รวมเงินรำยได้ 6,940,275.88 
 เงินงบประมำณ 20,805,560 
 1 งบบุคลำกร 1,629,720   

2 งบด ำเนินงำน 10,061,840 
   2.1 ค่ำตอบแทน 3,657,840 
 

 
2.2 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร 468,600 

 
 2.3 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำน 566,400 

 
 2.4 ค่ำใช้สอย 2,787,600 

 
 

2.5 ค่ำวัสดุ 960,000 
 

 2.6 ค่ำวัสดุกำรศึกษำ (รำยหัวนักศึกษำ ป.ตรี) 1,199,000 
 

 
2.7 ค่ำสำธำรณูปโภค (ขั้นต่ ำ) 422,400 

 3 งบลงทุน 7,915,000 
 4 งบรำยจ่ำยอื่น 1,199,000   
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 

 
  
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถำบันรับผิดชอบ 10  หลักสูตร  
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในสถำบัน 33.95  คะแนน  
คะแนนที่ได้ 3.39  คะแนน  
  
ล ำดับ สำขำวิชำ ค่ำคะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 

1 การจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 3.70  ดี  
2 เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 3.35  ดี  

3 เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 3.43  ดี  
4 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 3.34  ดี  
5 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3.50  ดี  
6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 3.50  ดี  
7 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2.96  ปานกลาง  
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 3.06  ดี  
9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 3.43  ดี  
10 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 3.68  ดี  

เฉลี่ย  3.39 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ 2561 และเกณฑ์
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับปริญญำตรี สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏบิัติกำร พ.ศ.2562 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถำบันรับผิดชอบ 9 หลักสูตร 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพ
บัณฑิตจำกทุกหลักสูตรที่สถำบันรับผิดชอบ 

38.79  คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.31  คะแนน 
  

ล ำดับ สำขำวิชำ 
จ ำนวน 
นักศึกษำ 

(คน) 

ค่ำคะแนน 
ประเมิน 
คุณภำพ 
บัณฑิต 

ระดับคุณภำพ 

1 การจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค ์ 22 5.00  ดีมาก  
2 เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 0 0.00  ไม่ประเมินตัวบ่งช้ี  
3 เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 17 5.00  ดีมาก  
4 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 37 4.71  ดีมาก  
5 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 15 5.00  ดีมาก  
6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 13 4.62  ดีมาก  
7 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 24 3.00  ปานกลาง  
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 13 3.46  ดี  
9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 35 5.00  ดีมาก  
10 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 7 3.00  ปานกลาง  

รวม 183 38.79 ดีมำก 
  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงำนวิจัยของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 159  คน 
จ ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 25 ผลงำน 
จ ำนวนผลงำนนวัตกรรม 60 ผลงำน 
จ ำนวนผลงำนวิจัย 40 ผลงำน 
คะแนนที่ได้ 0.11  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบันทีป่ระเมินมำตรฐำนวิชำชีพผ่ำนในคร้ังแรก 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดที่เข้ำสอบ 197 คน 
จ ำนวนนักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบันที่สอบมำตรฐำนวิชำชีพผ่ำนคร้ังแรก 195  คน 
คะแนนที่ได้ 4.94  คะแนน 
  
  

ล ำดับ สำขำวิชำ 

จ ำนวน 
นักศึกษำ 
ทั้งหมด 

ที่เข้ำสอบ  
(คน) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่สอบผ่ำน  

มำตรฐำนวิชำชีพ 
ในคร้ังแรก 

(คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 27  27  100.00  
2 เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 14  14  100.00  
3 เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 14  14  100.00  
4 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 27  27  100.00  

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 16  16  100.00  
6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 16  14  87.50  
7 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 23  23  100.00  
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 24  24  100.00  
9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 20  20  100.00  
10 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 16  16  100.00  

รวม 197 195 98.98 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบันที่สอบผ่ำนสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่ำ 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบทั้งหมด 183 คน 
จ ำนวนนักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบันที่สอบสมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษผ่ำนเกณฑ์ 180  คน 
คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน 
  
  

ล ำดับ สำขำวิชำ 

จ ำนวน 
นักศึกษำ 
ที่เข้ำสอบ 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่สอบผ่ำน 

สมิทธิภำพทำง
ภำษำอังกฤษ 
ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่ำ (คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 23  23  100.00  
2 เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 13  13  100.00  
3 เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 13  13  100.00  
4 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 27  27  100.00  
5 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 9  8  88.89  
6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 15  15  100.00  
7 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 23  21  91.30  
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 24  24  100.00  

9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 20  20  100.00  
10 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 16  16  100.00  

รวม 183 180 98.36 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบันทีส่อบผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล 
จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำสอบทั้งหมด 193 คน 
จ ำนวนนักศึกษำทุกหลักสูตรในสถำบันที่สอบผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

193  คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน 
  

ล ำดับ สำขำวิชำ 

จ ำนวน 
นักศึกษำ 
ที่เข้ำสอบ 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
ที่สอบผ่ำน 
กำรประเมิน
มำตรฐำน 

ด้ำนเทคโนโลยี  
ดิจิทัล (คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 23  23  100.00  
2 เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 14  14  100.00  
3 เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 14  14  100.00  
4 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 27  27  100.00  

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 16  16  100.00  
6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 16  16  100.00  
7 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 23  23  100.00  
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 24  24  100.00  
9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 20  20  100.00  
10 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 16  16  100.00  

รวม 193 193 100.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกต่อสำธำรณะ เสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 
จ ำนวนสำขำวิชำที่เปิดสอนทั้งหมด 10   
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 431 คน 
จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด 227 คน 
คะแนนที่ได้ 2.63  คะแนน 
  
 
 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 1 3.62 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ กลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ส่ิงประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไก
ส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่ง
ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ การ
สนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร การเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญก าลังใจแก่อาจารย์อย่างเหมาะสม  
 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรสนับสนุนงำนวิจัย และผลงำนทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ และในประเทศ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
  -  สถาบันจัดท าแผนการส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ 
  -  สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ  
  -  สถาบันด าเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ  
  -  สถาบันมีการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ท่ีสร้างความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ  
  -  สถาบันมีการน าผลจากการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยผลงานทาง
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศโดยการเขียนโครงการ /กิจ
กรรมบรจุลงในแผนของปี 2564  
 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำสถำบัน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 50 คน 
จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร: 13  ชิ้น  
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำสถำบัน 3.60   
คะแนนที่ได้ 1.80  คะแนน 
  

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อผลงำน/ ผู้จัดท ำ/ กำรเผยแพร่ผลงำน/ ประเภทผลงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ

(คน) 

1. 
อุมาพร ธัญญาภรณ์.(2563), “การพัฒนาน้ าซุปกว๋ยเต๋ียวคลอโรฟิลล์เพื่อสุขภาพ”การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ระหว่าง
วันท่ี 4-5 กันยายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  

0.2  

2. 
รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์.(2563), “กาพัฒนาสุวรรณมัจฉาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายไทย” การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ระหว่าง
วันท่ี 4-5 กันยายน 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

0.2  

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ประสบการณ์การท างาน 8 ปี 7 เดือน 23 วัน 0.0  

4. 
นายณัฐดนัย เรือนค า. (2563). การสร้างแบบจ าลองแขนกล 5 แกน หยิบจับช้ินงาน
ด้วยระบบนิวเมติกส์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ครั้งท่ี 4. 4-5 กันยายน2563. 45-46. 

0.2  

5. 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ประสบการณ์การท างาน 13 ปี 8 เดือน 26 
วัน 

0.0  

6. 

จิตรกร มะเมียเมือง.(2563).การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างถั่วลิสงแบบต้ัง
เวลา.บทความวิจัย.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี  
ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference on Vocational and Technology 4-5 
กันยายน 2563. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 837-842. 

0.2  

7. 

ฉัตรชัย งาหอม รัตนา ลีลาชัย พิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค และสิทธิพร ไกรยวงศ์.(2563). 
“การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการตรวจจับสเปกตรัมสมัยใหม่ส่ีแบบภายใต้
ความไม่แน่นอนของเสียงรบกวนและเวลาการเข้าถึงของผู้ใช้ท่ีแตกต่างกัน,” 
INTERNATIONL ELECTRICAL ENGINEERING CONGRESS (IEECON) ,2020 8th ,
หน้า 44 , มีนาคม, 2020 . 

0.4  

8. 

เกษตร เมืองทอง, บุญธรรม อุดมศิลป์, จิตกร มะเมียเมือง และธนกาญจน์ แพลอย. 
(2563). การสร้างและหา สมรรถนะเครื่องท าน้ าเย็นพร้อมห้องแช่เย็น. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4 (หน้า 
137-145). พิษณุโลก: โรงแรมท็อปแลนด์.  

0.4  

9. 
สมศักดิ์ หมอแสง, นายบุญธรรม อุดมศิลป์, และนายเกษตร เมืองทอง. (2563). การ
สร้างชุดก าจัดกล่ินในรองเท้า ด้วยแสง ยูวี-ซี จากพลังงานแสงอาทิตย์. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4 (หน้า 

0.4  
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ล ำดับ ชื่อผลงำน/ ผู้จัดท ำ/ กำรเผยแพร่ผลงำน/ ประเภทผลงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ

(คน) 
119-127). พิษณุโลก: โรงแรมท็อปแลนด์.  

10. 
กมล รักกสิกรรณ์, เกชา อยู่แก้ว, ธวัช พรมมาศ. (2563). การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ระบบเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศในบ้านด้วย IoT. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4, 371-379. 

0.2  

11. 
ฉัตรชัย โกสุม, สุทิน นกพุ่ม, รัตนา ลีลาชัย. (2563). การพัฒนาวิธีปรับแรงดันเอาต์พุต
ของไอซี LM317 ด้วยสมาร์ตโฟน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 4, 154-160. 

0.2  

12. 
ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงกังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช. (2563). การออกแบบและ
พัฒนาการควบคุมแขนกล 5 จุดหมุนอิสระ. กระประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครั้งท่ี 43, 611-614 

0.6  

13. 
ธีรพงศ์ วรรจง, พงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม, ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กงัแห, สมพร 
เรืองสินชัยวานิช. (2563). ระบบแสดงสถานะแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง. การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 17, 17-28. 

0.6  

รวม 3.60 
  

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำสถำบัน 

ล ำดับ ชื่อผลงำน/ ผู้จัดท ำ/ กำรเผยแพร่ผลงำน/ ประเภทผลงำน 
จ ำนวนนักศึกษำ

(คน) 
  
 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 2 3.60 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

1. ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการแก่สังคมโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน 

2. จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3. ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนท่ีก าหนด  
 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
  
 
 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 3 5.00 
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
1. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
2. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

และความเป็นไทย 
 
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  
 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 4 5.00 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรงำน ตำมพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถำบัน 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้จัดท าแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

พ.ศ. 2562 - 2566 มีการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน ได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความ
เส่ียงลดลง มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ มีการก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบัน 

 
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  



23 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ควำมร่วมมือกับภำคประกอบกำร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ด าเนินการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้  

1. สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

2. ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
3. สถาบันก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามแผนการ

พัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคึ  
4. สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
หลักสูตรและสถาบัน โดยมีการด าเนินการต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบันให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
3. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอต่อสภา
สถาบัน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาและการด าเนินงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  
 

ผลประเมินมำตรฐำนที่ 5 4.66 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรประเมินตนเองสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 

 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ระดับสถำบัน 

  

มำตรฐำนในกำรประกนัคณุภำพ 
ระดบัสถำบนั 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนที่ได ้

1. มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลพัธผ์ูเ้รียน 
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ
และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษ
ท่ี 21 และเป็น พลเมืองท่ีเข้มแข็ง
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งช้ี  

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.39  
1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

4.31  

1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จ การศึกษา 

0.11  

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านใน 
ครั้งแรก 

4.94  

1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

5.00  

1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐาน
ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.00  

1.7 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึกต่อสาธารณะ
เสริมสร้าง การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

2.63  

2. มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี  

2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

29.38  

2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5.00  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าสถาบัน 1.80  

3. มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบรกิำร 
วิชำกำร 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 41.18  

4. มำตรฐำนที่ 4 ด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี  

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

46.18  

5. มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำร 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี  

5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลกัษณ์ของสถาบัน 51.18  
5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 4.00  

5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00  
คะแนนรวม 60.18 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.01 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน 
  

มำตรฐำน 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้  

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน  
 0.01-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 7 
  

3.62 3.62 การด าเนินงานระดับดี 

2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3 
 

4.50 1.80 3.60 การด าเนินงานระดับดี 

3 ด้านการบริการ วิชาการ 1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 ด้านการบริหารจัดการ 3 
 

4.66 
 

4.66 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 15 - 4.79 2.71 4.01 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน - 
กำร

ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 
 

 
 
ผลกำรประเมินระดับสถำบัน 
คะแนนเฉลี่ย:  4.01  
ระดับคุณภำพ:  กำรด ำเนินงำนระดับดี  
จุดเด่น 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีแผนพัฒนาสถาบันท่ีเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ                       
การบริหารงานทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตร 
และระดับสถบัน ซึ่งการด าเนินงานต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
อย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 
นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันและสถานศึกษาใน
สังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริการ
วิชาการแก่สังคม ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการบริหารงาน 
ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
  1. ผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ การศึกษา 
  2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
  3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าสถาบัน 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท าผลงานและนวัตกรรมในทุกๆ ปีการศึกษา             
เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานและพัฒนาศักยภาพผู้สอน 
  2. ควรมีการจัดเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ผู้สอน 
  3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ผู้สอน อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 
  4. ส่งเสริมให้ผลงานนักศึกษา และผลงานอาจารย์ประจ าสถาบันได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผลงานนักศึกษา และผลงานอาจารย์ประจ าสถาบันได้เผยแพร่ผ่านเวทีวิชาการ 
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI ตามประกาศของ ก.พ.อ. ทุกปีการศึกษา 
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ภำคผนวก 
  
  
  
  
  

 

















 



 




