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ค ำน ำ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง                 
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามหลักการและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 24 เมษายน 
2558 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งในการประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 3 มาตรฐาน12 
ตัวบ่งช้ี 30 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษา น าผลการประกันคุณภาพเป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจ               
แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 ได้ก าหนดกรอบการประเมิน คุณลักษณะระดับคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษา            
ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ แสดงผลการด าเนินงานของสถาบัน เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน              
ในภาพรวมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

สถาบันฯ มุ่งหวังจะน าผลการประเมินครั้งนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันฯ ให้มีคุณภาพท่ีดี และเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยการประเมินคุณภาพภายในสถาบันการ
อาชีวศึกษา จะส าเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันฯ ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีดีกับสถานศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน 
ส านักพัฒนาวิชาการละประกันคูณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ท่ีนี้ 
 

        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
                                                                             กันยายน 2561 
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สำรบัญ 
เร่ือง  หน้ำ 
ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ง 

ตอนที่1 สภำพทั่วไปของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนอื 4 1 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 1 
 1.2 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 6 

 1.3 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเส่ียง 10 
 1.4 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับปริญญา พ.ศ. 2558 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
10 

ตอนที่ 2 กำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 12 
 2.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 12 
 2.2 พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
12 

 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 14 
ตอนที่ 3 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับปริญญำ พ.ศ. 2558  23 

 3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 1 24 
 3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 2 27 

 3.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 3 33 

 3.4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 4 39 

 3.5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 5 44 

 3.6 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 6 49 

 3.7 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 7 54 

 3.8 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 8 60 

 3.9 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 9 64 

 3.10 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 10 68 

 3.11 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 11 73 

 3.12 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 12 77 

 3.13 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 13 81 



ค 

 

สำรบัญ(ต่อ) 
เร่ือง  หน้ำ 
 3.14 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 14 84 
 3.15 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 15 88 
 3.16 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 16 92 
 3.17 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 17 97 
 3.18 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 18 101 
 3.19 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 19 106 

 3.20 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 20 112 

 3.21 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 21 117 

 3.22 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 22 121 

 3.23 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 23 127 

 3.24 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 24 132 

 3.25 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 25 137 

 3.26 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 26 142 

 3.27 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 27 146 

 3.28 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 28 150 

 3.29 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 29 157 

 3.30 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 30 158 

ตอนที่ 4 สรุปผลและแนวทำงกำรพัฒนำสถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 166 

 4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา  
พ.ศ. 2558 

166 

 4.2 แนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาในอนาคต 167 

 4.3 ความต้องการสนับสนุนจากเครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 168 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ข้อมูลทั่วไปของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 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 าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-1360 โทรสาร 0-5622-1086 เว็บไซต์: 
www.nwvoc.ac.th  

3. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 155 หมู่ 1 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 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 าเภอ
เมือง จังหวัดก 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 าเภอ
เมืองพิ จิตร จังหวัดพิ จิตร 66000 โทร ศัพท์ 056608572 โทรสาร 056608573 E-mail: 
datatech2010@hotmail.com เว็บไซต์: www.pjtc.ac.th 

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

โดยมีสถานท่ีต้ังของส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  เลขท่ี 155/1 หมู่ 1 ถนนพลโยธิน               
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์สถาบันฯ           
0-5625-5163 โทรสาร 0-5625-5164 เว็บไซต์: www.venr-4.ac.th     

หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ท่ีมีการรวมสถานศึกษา 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการประสานความร่วมมือ             
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทวิชา สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ                  
โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการคือ 

1. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. การตอบสนองความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ 
3. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ 

mailto:kpptech@hotmail.com
mailto:datatech2010@hotmail.com
http://www.venr-4.ac.th/
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4. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
ซึ่งน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

5. การประกันคุณภาพและการก ากับมาตรฐาน 
ในการจัดการเรียนการสอน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ มีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ 

3 ระดับ คือ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และ ระดับปริญญาตรี  ซึ่งเป็นปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา             
ต้ังแต่ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ซึ่งการจัดการศึกษาทวิภาคีท่ีเน้นการปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการ และการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะตอบสนองความต้องการก าลังคนระดับกลาง  
ในระดับ ปวช. และ ปวส. จ านวน 6 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิช
กรรม/บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทศิลปกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการส่ือสาร ด้านการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ท่ีตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนระดับสูง จ านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
บริหารธุ รกิจ  คณะเทคโน โลยีการท่อง เ ท่ียวและ การโรงแรม คณะเทคโน โลยี คหกรรม                    
และคณะเทคโนโลยีศิลปกรรม 

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับปริญญำ พ.ศ. 2558 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประจ าปี

การศึกษา 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งช้ี 30 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพบัณฑิตสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก มี  2  ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 20, 25 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี  5  ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 23, 24, 

26, 27 และ28 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอำชีวศึกษำระดับปริญญำ 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก มี  13  ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 1, 2, 3,  
 4, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19  
 และ 22  
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี  8  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คือ 5, 7, 9, 

10, 14, 21, 29  และ30  

มำตรฐำนที ่๓ ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมำก มี  1  ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 12 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี  1  ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 11  
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แนวทำงกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 4 
จุดเด่น ได้แก่  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 1 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 2 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิ

บาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 3 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน

งบประมาณและรายได้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 4 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 6 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 8 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 12 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู ้
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 13 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 16 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 17 ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 18 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกิดผล

สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 20 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 22 ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ

บัณฑิต 

จุดที่ต้องพัฒนำ ได้แก่  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 7 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้าง

งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 9 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 10 ระดับการปฏิบัติในการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 11 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคม
ฐานความรู้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 21 ร้อยละของอาจารย์ประจาท่ีได้รับการพัฒนาและนามาใช้

ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของบัณฑิต 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 24 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะท่ัวไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

สืบเนือ่งมำจำก  
การก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เช่น ระบบการดูแลผู้เรียนโดยการ          

มีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน 

แนวทำงพัฒนำ 
ขาดงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน และโครงการพัฒนาอย่างมี

ส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลกร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน              
จึงส่งผลต่อความร่วมมือและกานพัฒนาท่ีต่อเรื่อง ยั่งยืน และการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีในการจัดการเรียน
การสอนท่ีทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 1.1.1 ประวัติของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2551 ก าหนดให้                          
“สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็น
สถาบันการอาชีวศึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการ
ประสานความร่วมมือให้เกิด ประโยขน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง...”           
 ต่อมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)(ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) ได้
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษา              
เพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2524 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13 โดยมีหลักการ
ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้          

1. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิต           
และพัฒนาก าลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้
ระดับมาตรฐานสากล 

2. การกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนนักเรียน
นักศึกษา  

3. ตอบสนองความต้องการการผลิต การพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
         4. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีช้ันสูง 
จากภาคส่วนต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา          5. การประกันคุณภาพและการก ากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
 จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้ท าการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเข้าร่วมจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 
มาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนสามารถเสนอร่างกฎกระทรวงการร่วมสถานศึกษาอาชีวศึกษา             
เพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2555 (สมัยนาย
วรวัจจน์ เอื้อภิญญกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราช
กิจจานุเบกษา ได้ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 (ศ.ดร.สุชาติ  ธาราด ารงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

 1.1.2 ขนาดและที่ต้ังของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดต้ังขึ้นโดยความร่วมมือของสถานศึกษาจาก 4 กลุ่ม
จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยมี
สถานศึกษา เข้าร่วมจ านวน 6 แห่ง ดังนี้  
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1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 400 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221390 โทรสาร 056-222213 เว็บไซต์: 
www.nkstec.ac.th  

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

3. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ต้ังอยู่เลขท่ี 155 หมู่ 1 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 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 
จังหวัดก 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 าเภอเมือง
จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  6 6 0 0 0  โ ท ร ศั พ ท์  0 5 6 6 0 8 5 7 2  โ ท ร ส า ร  0 5 6 6 0 8 5 7 3  E-mail: 
datatech2010@hotmail.com เว็บไซต์: www.pjtc.ac.th 

6. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ต้ังอยู่เลขท่ี 58 หมู่ 2 ถนนวงศาโรจน์ ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุ ทัยธานี  61000 โทรศัพท์ 0-5651 -1582 โทรสาร 0-5651 -1901 เว็บไซต์ : 
www.uthai.ac.th   
 โดยมีสถานท่ีต้ังของส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  เลขท่ี 155/1 หมู่  1                
ถนนพลโยธิน ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันฯ 0-5625-5163 โทรสาร 0-5625-5164 เว็บไซต์: www.venr-4.ac.th  
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

ภายในส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
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1.1.3 ข้อมูลปัจจุบันของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
1. สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ตารางท่ี 1 แสดงแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ              

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

สถานศึกษา สาขาวิชา 
แผน
รับ 
นศ. 

ปีการศึกษา 
จ านวน

นักศึกษา 
(คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 
รวม

ทั้งสิ้น 
2562 2563 

รวมทั้งสิ้น 

1. 
วิทยาลัยเทคนิค

นครสวรรค ์

1. เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

20 14 13 18 13 1 59 20 20 
99 

2. เทคโนโลยี
ยานยนต์ 

20 0 18 20 20 17 75 20 20 
115 

3. เทคโนโลยี
การก่อสร้าง 

20 0 0 18 16 10 44 20 20 
84 

4. เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

20 0 0 18 0 16 34 20 20 
74 

2.  
วิทยาลัย

อาชีวศึกษา
นครสวรรค ์

1. การ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

20 0 13 20 18 12 63 20 20 
103 

2. 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

20 0 20 20 17 18 75 20 20 
115 

3. การจัดการ
งานคหกรรม  

20 0 18 20 11 13 62 20 20 
102 

3. 
วิทยาลัยเทคนิค

ก าแพงเพชร 

1. เทคโนโลยี
ยานยนต์ 

20 10 16 13 13 21 73 20 20 
113 

2. เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

20 0 0 38 33 28 99 20 20 
139 

4. 
วิทยาลัยเทคนิค

อุทัยธานี 

1. เทคโนโลยี
ยานยนต์ 

20 0 0 13 12 11 36 20 20 
76 

2. เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

20 0 0 15 14 16 45 20 20 
85 

5. 
วิทยาลัยเทคนิค

พิจิตร 

1. เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

20 0 0 0 0 16 16 20 20 56 

รวมทั้งสิ้น 240 24 98 213 167 179 681 240 240 1,161 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 1,092 คน              

ซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 2 แสดงอัตราก าลังในภาพรวมข้อมูลครู คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ท่ี หน่วยงาน/สถานศึกษา 

จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

ข้าราชการพลเรือน 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ครูจ้าง 

ลกูจ้างชั่วคราว 

พนักงานจ้างเหมา 

1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 4 - - - 6 - - 6 16 
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ์ 5 104 2 13 2 58 42 - 226 
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค ์ 5 90 2 13 2 58 42 - 212 
4 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค ์ 5 47 2 8 3 7 30 - 102 
5 วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 5 107 1 15 1 38 30 - 197 
6 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 5 93 3 12 6 34 26 - 179 
7 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 5 80 2 14 2 25 34 1 163 

รวม 34 521 12 75 22 220 204 4 1,092 
 

3. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสมคิด  บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการาอชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

2 นายสาคร  ศริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 

3 นายสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

4 นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 

5 นายทองค า ตินะลา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

6 นายมานิตย์  มณีโชติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

7 นายปรีชา การัก ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
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1.2 ระบบโครงสรา้งการบริหารงาน 
      เพื่อให้ทราบการบริหารจัดการของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการกระจายอ านาจการบริหารภายในสถาบันฯ ตามโครงสร้างการบริหารสถาบัน ดังนี้ 
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1.2.1 แผนภูมิการบริหารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  
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1.2.3 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  
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1.3 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 เป้าหมายความส าเร็จในการบริหารความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา 2561  
สถาบันฯ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครู
และบุคลากรภายในสถาบันฯ 

ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถาบันฯมีความสุข 
ในการจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยใน
การท างาน 

2. ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท สถาบันฯเป็นที่ยอมรับและได้ความเช่ือมั่นศรัทธา 
3. ความเส่ียงด้านส่ิงเสพติด เป็นสถาบันสีขาวปลอดจากสารเสพติด 
4. ความเส่ียงด้านสังคม  สถาบันฯเป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือมั่ น

ศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนภายนอก 
5. ความเส่ียงด้านการพนันและการมั่วสุม 1.สถาบันฯเป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือมั่น 

ศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนภายนอก 
2.สถาบันฯปลอดจากอบายมุขและการพนัน 
 

1.4 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2561  
ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ซี่งสถาบันฯให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา 1.สถาบันฯมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอก 

2.สถาบันฯมีการบริหารจัดการทุกภาคส่วน อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
3.สถาบันฯมี ระบบการประกัน คุณภาพภายใน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาผู้เรียน 1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายด้าน
ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
ในสถานประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชน 
2. ผู้ เ รี ยน ไ ด้รั บการส่ง เสริ ม   การ จัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ โครงการวิชาชีพรวมทั้งงานวิจัยท่ีเป็นระบบ 
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
ในแต่ละสาขาวิชา สาขางาน ตามก าหนดทุกช้ันปี 
4.ผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
6.สถานประกอยการมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงคืด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผู้ส าเร็ขการศึกษา 
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3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

1.มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางานท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 
2.มีการพัฒนาแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
3.ทุกสาขาวิชามีแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพโดย
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงครบ
ทุกรายวิชา 
4.ผู้เรียนมีส่ือและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงาน
ทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

1.ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา มีผลงานวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
2.ครูผู้สอนและผู้เรียนทุกสาขาวิชา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
โครงงาน โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่น สามารถเผยแพร่ในระดับภาคและระดับชาติได้ 

5. การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่
ชุมชนสังคม 

1.สถาบันฯมีการบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความ
ต้องการของชุมชน สังคม องคืกร ท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การพัมนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อการ บริการวิชาชีพอย่างเพียงพอ
และด าเนินการอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับแผนการ
บริการวิชาชีพที่ก าหนด 

6. การจัดการทรัพยากรและแหล่งการ
เรียนรู้ 

1. สถาบันฯ มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและใช้งานอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2.สถาบันฯมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามและบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.สถาบันฯมีครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา 
4.สถาบันฯมีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา ได้รับการอบรม สัมมนาทางด้สน
วิชาชีพและการจัดการเรียนการสอนจากภายนอกและ
ภายใน  
2.บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 

8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกให้การ
ช่วยเหลือและร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันฯอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
ตอนท่ี 2 

 การด าเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 

2.1 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และจัดองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ 
3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ (Specialist) 
4. ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6. สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศ              

และต่างประเทศ 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. นักศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 
2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพสู่เชิง

พาณิชย์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นผู้น าการพัฒนาและผลิตนักช่างฝีมือ  
ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยีวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 

 

เอกลักษณ์ (Identity) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นสถาบันแห่งความเช่ียวชาญในอาชีพ  
และสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ 

 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในอาชีพอย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม 
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3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความเป็น
เลิศตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อม 

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีเครือข่ายการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตนักศึกษาวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงานในท้องถิ่น                 

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการ และวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เร่งรัดการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ท่ี 1 

1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเปิดสาขาวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 2  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อ

แก้ปัญหาด้านอาชีพแก่สังคมและชุมชน 
2. ส่งเสริมการจัดระบบการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนครู นักศึกษาสร้างงานวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และการ

จัดการองค์ความรู้สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
4. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 3 

1. พัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการ และฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของสังคมและชุมชน 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางแก่ครู นักศึกษา ประชาชน เพื่อรองรับ
การแข่งขัน 

4. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ท่ี 4 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสังคมและชุมชนในการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

3.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  
กลยุทธ์ท่ี 5  

1. บริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ท่ี 6  
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและองค์กร

ท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2. พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และครูฝึก ร่วมกับสถาน

ประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการแลกเปล่ียน ครู คณาจารย์ นักศึกษา              

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 7  

1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนครู คณาจารย์ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี                            

และภาษาต่างประเทศ 
  

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการจัดท า นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ

ของสถาบันฯ และการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการของสถาบันฯ                  
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์         
สถาบันฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาในอาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนและกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านสารสนเทศส าคัญท่ีจะเป็นตัวบ่ งช้ีแนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก               
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 
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2. ด้านการให้ความส าคัญกับครู คณาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูนขีดความสามารถของครู คณาจารย์ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ครู 
คณาจารย์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับสถาน
ประกอบการ โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน 

4. เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วน                       
ของแผนการต้ังรับ และแผนเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษา
ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ 
พันธกิจที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 
1. นักศึกษามีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
ออกฝึกงาน 
2. โครงการแลกเปล่ียนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา          
และสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการเปิด
สาขาวิชาตามความต้องการของ
สถานประกอบการ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี         
ให้สอดคล้องกับขนาดและ
ความสามารถของสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สังคมและชุมชนในการจัด
การศึกษา 

1. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
2. โครงการแนะแนวสัญจร 
3. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน 
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ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ (ต่อ) 
พันธกิจที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และจัดองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 
2. สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 มีงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมี
คุณภาพสู่เชิงพาณิชย์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหา
ด้านอาชีพแก่สังคมและชุมชน 

1. โครงการ Fix It Center 
2. โครงการผลิตผลงานวิจัย                   
และนวัตกรรมเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของสถานประกอบการ      
และชุมชน 

 2. ส่งเสริมการจัดระบบ              
การเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

1. โครงการจัดท าโครงงานของ
นักเรียน นักศึกษา 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนครู 
นักศึกษาสร้างงานวิจัย
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์               
และการจัดการองค์ความรู้          
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและนวัตกรรม 
2. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่ิงประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรม        
เชิงพาณิชย์ 

 4. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม 
และส่ิงประดิษฐ์ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

1. โครงการจัดท าส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม ่
2. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ระดับ อศจ. 
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ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ (ต่อ) 
พันธกิจที่ 3 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ (Specialist) 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 
3. สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 มีการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีมีความ
เป็นเลิศตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สังคมและ
ชุมชน 

1. พัฒนาหลักสูตรการบริการ
วิชาการ และฝึกอบรมวิชาชีพให้
สอดคล้องต่อความต้องการของ
สังคมและชุมชน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีให้
สอดคล้องกับขนาดและความสามรถ
ของสถานประกอบการโดยเฉพาะ 
SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
2. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคมและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
เฉพาะทางแก่ครู นักศึกษา 
ประชาชน เพื่อรองรับการ
แข่งขัน 

1. โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพ 
2. โครงการจัดหาส่ือสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 

 4. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

1. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร  
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ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ (ต่อ) 
พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 
4. สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 มีการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์
ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
2. โครงการวันสงกรานต์ 
3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
4. โครงการวันไหว้ครู 
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสังคมและชุมชนในการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการวันลอยกระทง 
2. โครงการแห่เทียนพรรษา 

 3. ส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

1. โครงการภาษาอาเซียน 
2. โครงการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษ 
3. โครงการ Everyday Life English 
Conversation 
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ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ (ต่อ) 
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 
5. สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 มีระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการองค์การตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หรือการบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้เช่ือมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

 2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอย่างเป็นธรรม               
และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อ
ปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
2. โครงการก าหนดมาตรการให้ครู
วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของครูในการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา 
4. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ (ต่อ) 
พันธกิจที่ 6 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 

6. สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 มีเครือข่ายการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการและองค์กรท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. โครงการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีการปฏิบัติการ 
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
3. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายภายใต้ข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. พัฒนาครู คณาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และครู
ฝึก ร่วมกับสถานประกอบการ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

1. โครงการส่งครูวิชาชีพฝึกงานใน
สถานประกอบการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
กับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้าน
ภาษีอากร 

 3. สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายการแลกเปล่ียน ครู 
คณาจารย์ นักศึกษา ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เผยแพร่ภูมิปัญญาระหว่างภาคเอกชน 
ชุมชนและสถานศึกษา 
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ตารางที่ 4 แสดงความสอดคล้องของพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่ส าคัญ (ต่อ) 
พันธกิจที่ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Tactics) โครงการที่ส าคัญ (Projects) 
7. สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 มีครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนครู 
คณาจารย์ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
สถานศึกษา ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

1. โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
อาชีวศึกษา ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 
2. โครงการให้ทุน สัมมนาวิชาการ 
ประชุมวิชาการ 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาครู              
และบุคลากรทางการศึกษา          
ด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ 

1. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการ
บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 3 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1-30 มีดังนี้ 
3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบ

และโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถาบันท่ีมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  การด าเนินการตามแผนโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน  นักศึกษา  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยการส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  รวมท้ังการสร้างจิตส านึกให้
เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ทุกคนในสถาบัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ          
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. สถาบันมีแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมในการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันท่ีมุ่งสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  การด าเนินการตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
นักศึกษาชุมชน สถานประกอบการ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม  
สนับสนุน  ก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา        

การด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
2. แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เอกสาร  หลักฐานการด าเนินการ  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  1 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    
 
ความตระหนัก (Awareness) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ให้ความส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย 
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  
และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี  จัดระบบและโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท่ีมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การด าเนินการตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ในสถาบัน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด รวมท้ังการสร้างจิตส านึกให้
เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดร่วมกันของทุก
คนในสถาบัน 

ความพยายาม (Attempt) 
สถานศึกษาได้มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 
– 2561 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4  และสถานศึกษาในสังกัด   มีการด าเนินงานตามแผน  มี การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง  
 
ความส าเร็จ 
       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถาบัน  มีการด าเนินงานตามระบบ 
PDCA  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา  สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5,  
มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  1 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    
 
จุดเด่น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ได้มีการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  การผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  พ.ศ. 2557 – 2561  โดยนโยบายท่ี 1  มุ่งสร้าง/ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  มุ่งพัฒนา
คุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน  ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ดังนี้   

กลยุทธ์ ท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ  ได้มาตรฐานเพื่อเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน และสังคมท้ังในประเทศ  ภูมิภาค  อาเซียน  และระดับสากล 

กลยุทธ์ ท่ี  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอาชีพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ  ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่  4  ปรับภาพลักษณ์  ทัศนคติ  และสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียนสายอาชีพ
ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน  กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
- 
 
แนวทางการพัฒนา 
- 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

เอกสาร/หลักฐาน 

1 

สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ           
และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  

 

2 
สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการ
จัดระบบและโครงสร้าง การบริหารที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
 

3 
สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   

 

4 
สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ              
และประเมินผลการด าเนินการ   

 

5 
สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

  
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 1 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ   

() ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 2 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 
วัดความส าเร็จจากการปฏิบัติของสถาบันในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน 

ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อการประชุมวันท่ี 24 

เมษายน 2555 ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร.เสนอ) ประกอบด้วย 10 หลักการ ดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

เกิดผลิตภาพท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังนี้ ต้องมีการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจ             
ท่ีล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ
ความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ     
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4. ภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมท้ังต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ           
และการให้คุณให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ            
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

5. เปิดเผย โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
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7. ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี 

การแบ่งแยกด้าน ชายหญิง ถิ่นกาเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ อีกท้ังยังต้องค านึงถึงโอกาส
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

8. การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง  
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาประเด็นท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา            
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ต้องมีความ
พยายาม ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีได้รับ ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ 

9. การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ                  
ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วน
อื่นๆ ในสังคม 

10. คุณธรรม จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสานึก             
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง            
ของสังคมรวมท้ังยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงต าแหน่งทางการเมือง             
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน             
ในการ บริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนในการบริหาร 
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
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3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  2 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล ของสภาสถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

    
 
ความตระหนัก (Awareness) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ให้การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ของสภาสถาบัน ผู้ บริหารทุกระดับของสถาบัน พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
สถาบันตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึง
ส่งเสริมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล และเพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้มีความก้าวหน้า พร้อมขับเคล่ือนการ
บริหารคนที่มีประสิทธิภาพ 

 
ความพยายาม (Attempt) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน มีแผนงานพร้อมการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม รวมถึงการน า
ผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ความส าเร็จ (Succeed) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง

ต่อเนื่องทุกระดับ และการปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรม การจัดโครงการต่างๆ 
พร้อมท้ังการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ และท่ีส าคัญสถาบันฯมีการด าเนินงานตามระบบ PDCA เมื่อ
พิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันมีการปฏิบัติงานได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5          
มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความตระหนักในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของ
สภาสถาบัน ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ของ
สถาบันการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ผู้บริหาร              
และบุคลากรทุกระดับของสถาบันล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงาน ปฏิบัติงาน ส่งผลให้
สถานศึกษาในสังกัดเกิดความเช่ือมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคล่ือนสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ต้องพัฒนา 
-   
 
แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมให้บุคลกรศึกษาหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมตลอดเวลา สถาบันควรมีการศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย ให้มากยิ่งขึ้น และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีการมอบอ านาจ ให้
สภาสถาบัน  ผู้บริหารสถาบัน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และส่งเสริม  สนับสนุน การจัดโครงการ กิจกรรม ร่วมกับกรรมการ
สภาสถาบัน ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานสถานประกอบการ 
ชุมชน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วม ปลูกจิตส านึก ให้เห็นถึงการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง   
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 2 

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน และผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน 
ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 

 

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ส่งเสริม ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

 
 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป  
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 2 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

(  ) ดีมาก  (    ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 3 

รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ
และรายได้   

ค าอธิบาย   
       เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (2)     
  วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ
และรายได้  เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ของสถาบันเพื่อด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้   

  ทรัพย์สิน หมายความว่า ท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ท้ังท่ีได้มาจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ และการบริจาคท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ปกครอง ดูแลของสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา   

 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหาร จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้                                                                    
        2. สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน 
งบประมาณ และรายได้ของสถาบันเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด   
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ   
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินการต่อไป   

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา   

  1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหาร จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้   
  2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน 
งบประมาณและรายได้    
  3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (2) มีการบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  3 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน 
งบประมาณและรายได้ 

   
 
ความตระหนัก 
   สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ เกี่ยวกับการออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ของ
สถาบันเพื่อด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
ความพยายาม 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหาร จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้                                                                    
        2. สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน 
งบประมาณ และรายได้ของสถาบันเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้   
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด   
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ   
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินการต่อไป   
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ความส าเร็จ 
 สถาบันได้มีการบริหารจัดการทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ของสถาบัน
เพื่อด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ PDCA เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา 
สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการจัดท าระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของสถาบันใน
การบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ และรายได้ของสถาบันเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  ดังนี้ 

1. ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้      
พ.ศ. 2558 ส่ัง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

2. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้    
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 3 กันยายน 2558 

3. ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วย การใช้ทรัพย์สินร่วมกันของส่วน
ราชการในสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2557 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กันยายน 2557 

4. ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. 2557 ส่ัง ณ วันท่ี 29 เมษายน 2557 

5. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วย การเบิกจ่าย ค่าสอนเกินภาระงานสอน       
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  ส่ัง ณ วันท่ี 24 มิถุนายน  2557 

6. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ว่าด้วย การเบิกจ่าย ค่าสอนเกินภาระงานสอน 
ระดับ   ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กันยายน 2557  

7. ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่อง อัตราค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน  
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประกาศ ณ วันท่ี  
10 พฤศจิกายน 2558 

 
จุดที่ต้องพัฒนา 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการเปิดระบบการเก็บค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 นักศึกษาช้ันปี 2 ภาคเรียนท่ี 1          
และภาคเรียนท่ี 2 สามารถเขียนค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินได้ แต่แบบค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงิน
ท่ีใช้ในปัจจุบันโดยน าแบบฟอร์มมาจากศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดไว้ว่า ช าระ
เงินให้แก่สถาบัน ก่อนวันสอบกลางภาคเรียนท่ีขอผ่อนผัน มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง ซึ่ง
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ระยะเวลาดังกล่าวนานเกินไป ท าให้เด็กไม่มีความกระตือรือร้นต่อการช าระเงิน เกิดปัญหาต่อการติดตาม
ทวงถาม เกิดปัญญาต่อการจัดสรรเงินรายได้ของวิทยาลัย 
 
แนวทางการพัฒนา 
 สถาบันควรมีประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการผ่อนผันการลงทะเบียน และแก้ไขแบบฟอร์ม            
ค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2556 ข้อ 26 สถาบันอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยให้สถาบัน
ก าหนดวันส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 3 

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ
() 

ไม่
ปฏิบัติ
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ 

  

2 สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ของสถาบันเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัวเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดย
เคร่งครัด 

  

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ   

5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง             
และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 3 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ.............5..............  
อยู่ในระดับคุณภาพ   

() ดีมาก  (  ) ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 4 

รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการส่ือสาร 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (2) 
วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ    

การส่ือสาร เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน วิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการ    
วิชาการและวิชาชีพ การสร้างและพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหาร จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร            
เพื่อประโยชน์ ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ การสร้าง และพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด  
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา           

การด าเนินการต่อไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (2) มีการบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี  4 ระดับการปฏิบั ติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

    
ความตระหนัก 
            สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีการบริการวิชาการและวิชาชีพ การสร้างและพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้               
และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ความพยายาม 
 สถาบันจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสร้าง และพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด มีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป 
 
ความส าเร็จ 
  สถาบัน มีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร              
เพือ่ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ การสร้างและพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการแต่งต้ังคระกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  ด าเนินการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาผล
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การด าเนินงาน เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5, 
มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการข้อมูล ถ่ ายทอดความรู้  (Knowledge 
Management) ผ่านระบบเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   ให้เป็นสังคมฐานความรู้ มีการปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนินงานให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา 
ตลอดจนผู้ท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
 ข้อมูลท่ีอัพเดทในเว็บไซต์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนท่ียาก 
 
แนวทางการพัฒนา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษาด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูล
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และจัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจ ท่ีสามารถรับความคิดเห็นจากผู้เข้าใช้แบบออนไลน์ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 4 

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การส่ือสาร 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ   การส่ือสารเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน 
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ การสร้างและพัฒนาสถาบันให้เป็นฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิผล 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   

5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเดน็การพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 4 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ   

() ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้ (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  เกี่ยวกับการ             

สรรหาแต่งต้ัง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถท้ัง
ด้านการสอนและด้านการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการ
ประสานความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร
บุคคลร่วมกัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร 

2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสรรหา แต่งต้ัง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด
สถาบันปฏิบัติหน้าท่ี ตรงตามความรู้ ความสามารถท้ังด้านการสอนและด้านการด าเนินงานส่ งเสริม 
สนับสนุนตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัด
สถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา            

การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการด้านบุคลากร 

2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีควา มยืดหยุ่น สอดคล้องกับ 
ความต้องการท่ีหลากหลายของสถาบันการอาชีวศึกษา 
และสังคม  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี 
อิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
    
 
ความตระหนัก 

สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคากร เกี่ยวกับการสรรหาแต่งต้ัง มอบหมาย                 
ให้บุคลากรในสังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถท้ังด้านสอนและด้านการ
ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ตามความโครงสร้ างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความ
ร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 
 
ความพยายาม 

1. สถาบันจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสรรหา แต่งต้ัง มอบหมายให้บุคลากรใน
สังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถท้ังด้านการสอนและด้านการด าเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการ
ในสังกัดสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 

2.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ศธ 0614/419 ลงวันท่ี 19 มกราคม 
2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 
1/2561 

3.  หนังสือส านักอ านวยการ ท่ี ศธ 0601/818 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งท่ี 1/2561 

4.  หนังสือส านักอ านวยการ ท่ี ศธ 0601/4244 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2561 เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งท่ี 2/2561 
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ความส าเร็จ 
สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร เกี่ยวกับการสรรหาแต่งต้ัง มอบหมาย               

ให้บุคลากรในสังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถท้ังด้านการสอนและด้านการ
ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือของ
ส่วนราชการในสังกัดสถาบัน มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA เมื่อพิจารณาตามประเด็นการ
พิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 4 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4, มีระดับคุณภาพ ดี 
 
จุดเด่น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีแผนงาน กิจกรรมในการด าเนินการด้านบุคลากรต้ังแต่  
การสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบัน และได้มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านบุคลากรเหมาะสมตรงตามความรู้
ความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการองค์การตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการ
ท างาน เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
และภาระงานขององค์กร เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร ท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานและมีความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในองค์กร 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 

() 

ไม่
ปฏิบัติ 

() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสรรหา แต่งต้ัง มอบหมายให้บุคลากร  
ในสังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถท้ังด้านการสอน            
และด้านการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน 
โดยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง 

และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ...........4................  
 อยู่ในระดับคุณภาพ   
(  ) ดีมาก  ( ) ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.6 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 6 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (2) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา  มีการออก

ข้อบังคับระเบียบ ประกาศของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ  โดยยึดหลัก
ความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของ
สถาบัน ความร่วมมือจากสถานประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร รูปแบบ
และวิธีการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการกิจกรรมในการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันท่ีมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการด าเนินการตามแผนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันนักศึกษาชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยการส่งเสริมสนับสนุนก ากับกับ
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดรวมท้ังการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (2) มีมีการบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  6 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
    
 
ความตระหนัก 

สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา มีการออก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยยึดหลักความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของสถาบัน  ความร่วมมือ
จากสถานประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร  รูปแบบและวิธีการในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม คุ้มค่าคุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ความพยายาม 
 สถาบันได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการด้านการอาชีวศึกษาระดับปริญญา และมีการประเมินประเมินความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดยยึดหลักความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของสถาบันความร่วมมือ
จากสถานประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร และมีการก ากับติดตามการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน 

ความส าเร็จ 
       สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา มีการออกข้อบังคับระเบียบ ประกาศ
ของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ โดยยึดหลักความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของสถาบันความร่วมมือ
จากสถานประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร มีการด าเนินงานตามระบบ 
PDCA เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5, 
มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการก าหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ.2557-2561 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และ
วิชาชีพสู่มาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือกับองค์การ สถาบัน สถานประกอบการและหน่วยงาน 
โดยยึดหลักความต้องการของตลาดแรงงานและความร่วมมือจากสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และได้ด าเนินการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันฯ 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 

แนวทางการพัฒนา 
 ส่ง เสริมด้านการจัดการศึกษาโดยด าเนินการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ             
เพิ่มข้ึน โดยยึดหลักความต้องการของตลาดแรงงานและให้สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษา 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 6 

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

  

2 สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ โดยยึดหลักความต้องการของตลาดแรงงาน  
ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและ การจัดการของสถาบัน 
ความร่วมมือจากสถานประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของ
หลักสูตร รูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม คุ้มค่า 
คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดย
เคร่งครัด 

  

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบนัมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง 

และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 6 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ..........5.................  
 อยู่ในระดับคุณภาพ   

(  ) ดีมาก  (  ) ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.7 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 7 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้าง

งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (2) 
วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม                     
และส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

การวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา                        
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า             
หรือทดลอง วิเคราะห์และตีความขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้า          
ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ตามศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา                  
ในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ                      
ของสังคมและประเทศชาติ 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส่งเสริม

สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง

และพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ (2) มีการวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์               
งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี             
ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม            
และส่ิงแวดล้อม ตามศักยภาพของสถาบันการ
อาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ             
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 7 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์                    
และงานสร้างสรรค์ 

    
 
ความตระหนัก (Awareness) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์และการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถาบันตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมี
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ สถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ของสังคมและประเทศชาติ 

 
ความพยายาม (Attempt) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ของสังคมและประเทศชาติ พร้อมท้ังมีการด าเนินการตามแผนงาน 
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โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง    
และพัฒนาต่อยอดในล าดับต่อไป 

ความส าเร็จ (Succeed) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการปฏิบัติตามค าส่ังในการก าหนดอ านาจหน้าท่ี         

และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์            
และงานสร้างสรรค์ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ พร้อมเอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป และท่ีส าคัญสถาบันฯ                     
มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันมีการปฏิบัติได้ 4 
ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4 มีระดับคุณภาพ ดี 

จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการก าหนดโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันตาม
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ในการสร้างความเข้มแข็ง
งานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้เรียนให้คิดค้นพัฒนา เสริมสร้าง นวัตกรรมเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่                 
ท่ีมุ่งเน้นภูมิสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยเหลือชาวบ้านในการหารายได้เสริม และมีการวางแผนง
การด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรน าโครงการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ 
ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคม การสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้จากแหล่ง
ภายนอก เช่น การสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดหาเงินทุน หรือจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนในการต่อ
ยอดโครงการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้แก่วิทยาลัยฯในสังกัดสถาบันฯ ท าบันทึกความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และผู้บริหารทุกระดับ 
ครู คณาจารย์ ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนเองในการพัฒนาตนเองท้ังทางด้านงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ            
งานสร้างสรรค์ ฯลฯ ในทุกๆ ปีการศึกษา และจัดด าเนินงานตามโครงการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมี
อยู่ ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคม การสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้จากแหล่ง
ภายนอก เช่น การสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสถาบันการ
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อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดหาเงินทุน หรือจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนในการต่อยอดโครงการวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จัดท าโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ กับสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างต่อเนื่อง   
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 7 

ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ี              
และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 

 
 

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย
เพื่อสร้างงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพ              
ของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ของสังคม                      
และประเทศชาติ 

 

 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล              

ไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 7  
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 4 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

   (    ) ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.8 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 8 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพ  
ของสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยี  
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพ
ของ สถาบัน  
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด  
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยี  
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของ

สถาบัน  
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและ พัฒนาต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข .  มาตรฐาน ด้านพั นธกิ จขอ งการบริห ารสถาบั น          
การอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (2) มีการวิ จัย เพื่ อสร้ างผลงานนวั ตกรรม ส่ิงประ ดิษ ฐ์         
งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี       
ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษา        
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา    
ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ   
ในการแข่งขันไ ด้ในระดับนานาชาติของ สังคมและ
ประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  8 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
    

ความตระหนัก 
สถาบันมีการวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ มีการถ่ายทอด

วิทยาการและเทคโนโลยี ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมตาม
ศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติเพื่อพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ทันสมัย
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 
ความพยายาม 
 สถาบันจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี ตามศักยภาพของสถาบัน มีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
มีการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 
ความส าเร็จ 
  สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและด าเนินงานด้าน  
การวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ มีการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี      
ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบันการ
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อาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เมื่อพิจารณาตามประเด็นการ
พจิารณา สถาบันได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5, มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้าง
กลไกสนับสนุนบริหารการจัดการและบูรณาการทรัพยากร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลของสถาบันฯ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนให้เป็นสังคมฐานความรู้ เพื่อการวิจัยพัฒนาสร้างผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
 
- 
 
แนวทางการพัฒนา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และสถานศึกษารวบรวมผลงานด้านวิชาการสู่สากล               
และถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้เป็นสังคมฐานความรู้  ผ่านระบบ
เครือข่ายและช่องทางการส่ือสารด้านอื่นท่ีหลากหลาย 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 8 

ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดระบบและ
โครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป   

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 8 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ  

() ดีมาก  (   )  ดี (   ) พอใช้ (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.9 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 9 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีทันสมัย 

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญของสถาบัน มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคการผลิตและบริการท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ท่ีทันสมัย 
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญของสถาบัน มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคการผลิตและบริการท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (3) มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีทันสมัยเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับความ
เช่ียวชาญของสถาบันการอาชีวศึกษามีการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับภาคการผลิต
และบริการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 9 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ให้ความส าคัญเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบันและสถานศึกษาทุกสาขาวิชา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์  
และบุคลากรทุกฝ่ายโดยการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความทันสมัย เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญของสถาบัน มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันและภาคการผลิตและบริการท้ังในประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของ
สังคมและประเทศชาติ 

ความพยายาม (Attempt) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของ

แต่ละสาขาวิชา  โดยการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้แก่กลุ่มผู้สนใจ            
เพื่อเป็นการสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชา  โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เป็นต้น 
 
ความส าเร็จ (Success) 
       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ            
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมของแต่ละสาขาวิชา  มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA                
เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา  สถาบันปฏิบัติได้ครบ 4 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4           
มีระดับคุณภาพ  ดี 
 
 
 
 

https://dict.longdo.com/search/Success
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มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (3) มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีทันสมัยเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับความ
เช่ียวชาญของสถาบันการอาชีวศึกษามีการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับภาคการผลิต
และบริการ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 9 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
  
 
จุดเด่น 
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีนโยบายและแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคมโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 
 2. อาจารย์มีความเช่ียวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีเอื้อต่อการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
น าไปสู่การบูรณาการในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

จุดที่ต้องพัฒนา 
สถาบันส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรท้ังในสถาบันและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการ        

ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น เป็นวิทยากร เป็นท่ีปรึกษา แต่ขาดการรายงานผลการด าเนินงานต่อสถาบัน
ทุกครั้งท่ีได้ให้บริการ 

แนวทางการพัฒนา 
สถาบันควรมีการติดตามผลการด าเนินงานให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  โดยการรายงานผลทุกครั้ง        

ท่ีได้ให้บริการ เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  9 
ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
 

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความ
เช่ียวชาญของสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาค
การผลิตและบริการท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

 

 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   

5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

 
 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 9 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 4  
อยู่ในระดับคุณภาพ    

(   ) ดีมาก  () ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.10 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 10 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม 
 
ค าอธิบาย 

 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (4) 
วัดความส าเร็จจากการท่ี สถาบันมีการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม            

และส่ิงแวดล้อม  โดยมีการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้
ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ 
ด าเนินการ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา  
เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
  ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบัน           
การอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (4) มีการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน              
พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น               
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจ           
ในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม             
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  10 ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

    
 
ความตระหนัก 

สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบและโครงสร้างการ
บริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน ท่ีมุ่งสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การด าเนินการตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสถาบัน 
นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด รวมท้ังการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาจะต้องการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 

 
ความพยายาม 

สถาบันได้ด าเนินการจัดโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม การ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ และเพื่อสร้างความตระหนักในการสืบสานประเพณี วันส าคัญของชาติ วันส าคัญทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ความส าเร็จ 
สถาบันมีการปฏิบั ติ ในการด า เนินการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ส่ิงแวดล้อม                  

โดยมีการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการด าเนินงานตาม
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ระบบ PDCA เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 4 ประเด็น ค่าคะแนน
เท่ากับ 4 มีระดับคุณภาพ ดี 
 
จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความตระหนักในการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ครู อาจารย์ นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยก าหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเหนือ 4 
พ.ศ. 2557-2561 ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจใน
คว าม เป็ น ไ ทย  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บ สนุ น  ศิ ลป วัฒ น ธ ร รม  อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น                       
และเอกลักษณ์สังคมไทย 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรจัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี และอยู่ร่วมกันในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อย่างมีความสุข 

แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมโดยให้
นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 10 

ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่
ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้
ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง 

และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 10 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ..........4.................  

  อยู่ในระดับคุณภาพ   
(  ) ดีมาก  () ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.11 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 11 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้  โดย

การแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ท่ี
สอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจของสถาบันท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

สังคมฐานความรู้ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ 
นักวิจัย วิศวกร  ผู้ปฏิบัติการ  เครือข่ายวิจัยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและเป็ นผู้ผลิตสินค้า
เทคโนโลยีข้ันสูงและให้บริการ สังคมฐานความรู้ก่อให้เกิดระบบของการผลิตส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของชาติ 
ซึ่งถูกรวมเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวกับเครือข่ายของการผลิต การเผยแพร่ การใช้และการคุ้มครองความรู้
ระหว่างประเทศ เครื่องมือทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการส่ือสารของสังคมจะท าให้การเข้าถึงความรู้
ของมนุษย์เป็นไปอย่างง่ายดายและเป็นไปในวงกว้าง ความรู้จะถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มอ านาจและท าให้
ประชาชนสุขสมบูรณ์ท้ังทางจิตใจและร่างกาย เพื่อสร้างสังคมท่ียิ่งยืนขึ้นมา 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
เสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้
ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจของ
สถาบันท้ังการเรียน การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

เสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
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3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  3 
 

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการใช้
ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  11 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคม
ฐานความรู้ 

    

ความตระหนัก 
 สถาบันมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้โดยการแสวงหา การสร้าง 

ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมพันธ
กิจของสถาบันท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

 
ความพยายาม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
การวางแผนโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยในการเสริมสร้างสถาบันให้เป็นสถาบันสังคมฐานความรู้และมีการ
ประชุมเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในสถาบันในการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ความส าเร็จ 
สถาบันมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้  การแสวงหา การสร้าง 

ปรับปรุง พัฒนา และการใช้ประโยชน์ความรู้ ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
 
จุดเด่น 
 สถาบันมีการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษา และสร้างความร่วมมือกับ
องค์การ สถาบัน สถานประกอบการและหน่วยงาน โดยยึดหลักความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันเป็น
สังคมฐานความรู้ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจของสถาบันท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การ
ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
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จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดกิจกรรม โครงการท่ีเหมาะสมกับบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา 
ในการจัดการศึกษาท่ีเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้เพิ่มมากขึ้น 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 11 

ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้   

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแสวงหา การสร้าง 
ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้ประโยชน์ความรู้ท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเสริมสร้าง ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ ท่ี
สอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจของสถาบันทั้งการเรียน การสอน 
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 11 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 4   
อยู่ในระดับคุณภาพ   

(   ) ดีมาก (   ) ดี (   ) พอใช้ (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.12 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 12 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ี (2) 

วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้            
อย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย
และหลักการประสานความร่วมมือ รวมพลังท่ีน าสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป็นสังคมท่ีมีการเพิ่มทักษะและความรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนในสังคม
นั้น ๆ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้สังคมได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันในตลาดโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้

หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสาน
ความร่วมมือรวมพลังท่ีน าสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  3 
 

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่  (2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ
วิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปล่ียน เรียนรู้ หลักการ
สร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวม
พลังอันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  12 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู ้

    

ความตระหนัก 
สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการโดยจัดท าแผนงาน กิจกรรมในการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการวิจัยแบบ
บูรณาการ หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังท่ี
น าสถาบันไปสู่ส่ังคมแห่งการเรียนรู้  

ความพยายาม 
1. สถาบันจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. สถาบันจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดย

ใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการ
ประสานความร่วมมือรวมพลังท่ีน าสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. สถาบันได้ด าเนินการตามโครงการ/ แผนงานและมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา 
 
ความส าเร็จ 
 สถาบันมีปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้หลักการวิจัยแบบ
บูรณาการ หลักการแลกเปล่ียน เรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวม
พลังอันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 
ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 
สถาบันมีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ            

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างเครือขาย และการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง  

 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
- 
 
  

แนวทางการพัฒนา 
สถาบันควรส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการวิจัยแบบ

บูรณาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างเครือขาย และการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสาน
ความร่วมมือรวมพลังท่ีน าสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป   
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 12 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ  

() ดีมาก (    ) ดี (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.13 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 13 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (3)                
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับ 
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการ

ด าเนินการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             

การด าเนินการต่อไป   

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและ พัฒนาต่อไป   

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่ 2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 13  ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

    

ความตระหนัก 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบการวางแผนโครงการ และกิจกรรมท่ีช่วยในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ความพยายาม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ด าเนินโครงการ และกิจกรรมท่ีช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา โดยจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561 ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พร้อมท้ังจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
  
ความส าเร็จ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถาบัน  มีการด าเนินงานตามระบบ 
PDCA  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา  สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5,  
มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ได้มีการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  การผลิต

และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  พ.ศ. 2557 – 2561  โดยนโยบายท่ี 1  มุ่งสร้าง/ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  มุ่งพัฒนา
คุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน  ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ดังนี้   

กลยุทธ์ท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ  ได้มาตรฐานเพื่อเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ  ภูมิภาค  อาเซียน  และระดับสากล 

กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอาชีพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ท่ี  4  ปรับภาพลักษณ์  ทัศนคติ  และสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียน
สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน  กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันควรสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินโครงการ และกิจกรรมท่ีช่วยในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พร้อมท้ังจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 13 

ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของการด าเนินการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป   

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 13 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

(  ) ดีมาก (   ) ดี (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 
 
 



87 
 

3.14 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 14 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพ 

การจัดการอาชีวศึกษาโดยสถาบันเองเป็นประจาทุกปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญ                      
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดและตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศก าหนด 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา               

โดยสถาบันเองเป็นประจาทุกปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนดและตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศก าหนด 

3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ 
5. สถาบันมีการนาผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

การดาเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. คาส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพภายใน 
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมภิบาลของการบริหารการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 
  
 
ความตระหนัก 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษาระดับปริญญาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ  
และสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน               
การอาชีว ศึกษาระดับปริญญาก าหนดและพัฒนาสถาบันฯไปสู่มาตรฐานระดับอุดมศึ กษา                       
และมาตรฐานสากล 
 
ความพยายาม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดหน้าท่ี              
ความรับผิดชอบโดยด าเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีสถาบันฯ 
ก าหนด 
 
ความส าเร็จ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ก าหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม โดยด าเนินการ
ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม               
ท่ีก าหนด และได้ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน แต่ละสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน 
และมีการติดตามการด าเนินงานตามระบบ PDCA เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบัน
ปฏิบัติได้ครบ 4 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4, มีระดับคุณภาพ ดี 
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จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ได้มีการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  การผลิต

และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล  พ.ศ. 2557 – 2561  โดยนโยบายท่ี 1  มุ่งสร้าง/ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  มุ่งพัฒนา
คุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน  ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ดังนี้   

กลยุทธ์ท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ  ได้มาตรฐานเพื่อเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศ  ภูมิภาค  อาเซียน  และระดับสากล 

กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  และการฝึกอาชีพด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลาย  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 

กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคีและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ท่ี  4  ปรับภาพลักษณ์  ทัศนคติ  และสร้างการยอมรับของสังคมท่ีมีต่อการเรียน
สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน  กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันควรสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินโครงการ และกิจกรรมท่ีช่วยในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล พร้อมท้ังจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 14 
ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่
ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายใน 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการประเมินคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยสถาบันเองเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการประกาศก าหนด และตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษาประกาศก าหนด 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง      

พัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 14 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ........5...............  
อยู่ในระดับคุณภาพ  

( ) ดีมาก  (   ) ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.15 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 15 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (1) 

วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร โดยการส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ .ศ.2556และตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา (คอศ.1) 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาหลักสูตร 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร โดยการส ารวจความต้องการของ

ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชา (คอศ.1) 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาหลักสูตร 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่นเช่ือมโยง
กับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลาย
ของตลาดแรงงานเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐานมี
การประเมินและใช้ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
  

ความตระหนัก  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีความพยายามในการด าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร ให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยการส ารวจความต้องการของสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา          
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา (คอศ.1) การพัฒนาหลักสูตร (คอศ.2)  รวมท้ังจัดให้มีการประเมินความพร้อม
ในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  เพื่อน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา  และจัดท าหลักสูตรสาขาวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ           
ของผู้เรียนและตลาดแรงงาน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีตรงตามความต้องการ          
ของตลาดแรงงานและชุมชน 

ความพยายาม  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร            

ตามความต้องการของตลาดแรงงานเศรษฐกิจ และสังคม อย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาหลักสูตร            
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ .ศ. 2556                     
และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา (คอศ.1)  เนื่องจากหลักสูตร           
ถือเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต               
ของตนเองและสังคมได้ ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลักสมรรถนะ
ท่ัวไป รวมถึงสมรรถนะอาชีพสอดคล้อง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอีกท้ังการพัฒนาหลักสูตร
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เป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 
ความส าเร็จ 
       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร โดยการส ารวจตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานเศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา (คอศ.1) และมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ คอศ.2  มีการ
ด าเนินงานตามระบบ PDCA  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา  สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 
ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 

จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  ได้พัฒนาหลักสูตรท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการ  ของ

ผู้เรียน  ตลาดแรงงาน  เศรษฐกิจ  และสังคม  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556  และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา (คอศ.1)    

จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  ควรพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติ  พ.ศ. 2556  ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ตลาดแรงงาน  
เศรษฐกิจ  และสังคม   
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 15 

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร   
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ี                
และความรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร  

 

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร โดยการ
ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนา
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี                       
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 และตามกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสาขาวิชา (คอศ.1) 

 

 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการต่อไป  
 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 15 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

 () ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.16 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 16 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา 

วิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา (คอศ.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอน 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา

วิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา (คอศ.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอน 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่นเช่ือมโยง
กับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลาย
ของตลาดแรงงานเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐานมี
การประเมินและใช้ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 16 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
  

ความตระหนัก  
สถาบันมีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ.2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 

ความพยายาม  
สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการจัดการ

เรี ยนการสอน มี แผนงาน โครงการ กิ จกรรมในการจัดการเรี ยนการสอน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 มีการด าเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ              
และน าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินต่อไป 

 



98 
 

ความส าเร็จ 
       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร โดยการส ารวจตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานเศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ พ .ศ. 2556 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 และมีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ คอศ.
1  มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา  สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 
ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5,  มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 
จุดเด่น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2556 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556  

จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
- 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 16 

ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน          
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา (คอศ.1) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 

 

 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   

5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

  

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่  16 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

  () ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.17 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 17 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ              
หรือการฝึกอาชีพ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process)  ตามมาตรฐานท่ี 2 ข.  ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือ 

การฝึกอาชีพเป็นไปตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) 

ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการ

จัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการ

ฝึกอาชีพ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) 
3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

จัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง

และพัฒนาต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบติัตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่นเช่ือมโยง
กับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลาย
ของตลาดแรงงานเศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐานมี
การประเมินและใช้ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 17 ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
หรือการฝึกอาชีพ 

  
 
ความตระหนัก  

สถาบันมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือการฝึก
อาชีพ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการจัดการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 

ความพยายาม  
สถาบันมีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้า ท่ีและความรับผิ ดชอบ                   

ในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพสถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา (คอศ.2) มีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนดมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินการ มีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง            
และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

ความส าเร็จ 
สถาบันมีการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพตามหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 4 
ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5 , มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาออกไปฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  ควรจัดฝึกอบรมให้กับครูฝึก อาจารย์นิเทศในเรื่องเกี่ยวกับ
การวัดผล ประเมินผลในรายวิชาท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 17 

ระดับการปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือการฝึกอาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
หรือการฝึกอาชีพ 

 
 

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพหรือการฝึกอาชีพ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชา (คอศ.2) 

 
 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   

5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 

  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่  17 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ  5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

() ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.18 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 18 

รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ 

ค าอธิบาย   
 เปนตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบงช้ี (1) 
 ความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาจัดท าโครงการ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชา จ านวน           
6 หนวยกิต ท่ีนักศึกษาตองบูรณาการความร ู ทักษะและประสบการณจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพสอดคลองกับงานอาชีพโดยใชกระบวนการงานวิจัยเปนฐาน  

ประเด็นการพิจารณา   
 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชา และแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้        
 1. สถาบันมีการแตงต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ในการส
งเสริม สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ           
        2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาจัดท าโครงการ
พัฒนา ทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด  
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนา                   
การด าเนินการตอไป   

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา   
1. ค าส่ังสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ 

สงเสริม สนับสนนุการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ            
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป   
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่น 
เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ
ท่ีหลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ 
การเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง 
โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและ
ใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  18 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

   
 
ความตระหนัก 

สถาบันมีการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ     
โดยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพยายาม 
 1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
         2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. สถาบันได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด 

ความส าเร็จ 
 สถาบันได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินงานตามระบบ PDCA                 
เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 5 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 5 มีระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 
 สถาบันมีการเผยแพร่โครงการของนักศึกษาต่อสถานประกอบการ 

จุดที่ต้องพัฒนา 
  - 
แนวทางการพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด
วิเคราะห์ในการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มีประโยชน์ในการใช้งานจริง 

2. ควรหาแหล่งพัฒนาความรู้ และผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพมาถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษามากกว่านี้ 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 18 

ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ
() 

ไม่
ปฏิบัติ
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

  

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน              
และค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด   
4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถานบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง 

และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบติัตามประเด็น 1  1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 18 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ.............5..............  
อยู่ในระดับคุณภาพ   

() ดีมาก  (  ) ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.19 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 19 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละของผลงานโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพที่เกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่ 

ค าอธิบาย   
เปนตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทกระบวนการ  (Output) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเกิดผลส าเร็จตาม 

วัตถุประสงค์และเผยแพร่ต่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีเกี่ยวข้อง           
เทียบร้อยละกับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท้ังหมดของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา        
และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชา จ านวน           
6 หนวยกิต ท่ีนักศึกษาตองบูรณาการความร ู ทักษะและประสบการณจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพสอดคลองกับงานอาชีพโดยใชกระบวนการงานวิจัยเปนฐาน  

การค านวณ   
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน    
 2. สูตรค านวณ 
 

x 100 

ประเด็นการพิจารณา   
 ร้อยละของจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เผยแพร่ เทียบกับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท้ังหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา
และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา   
  1. รายช่ือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา 
และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน จากงานทะเบียนของสถาบัน   
  2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมดและรายช่ือนักศึกษาผู้รับผิดชอบ   
  3. ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่พร้อม
เอกสารหลักฐาน   
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยื ดหยุ่น 
เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และ
การสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการ
งานวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 

   

ความตระหนัก 
สถาบันมีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์            

และเผยแพร่ต่อสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องเทียบร้อยละ               
กับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมดของนักศึกษาในแต่สาขาวิชา 

ความพยายาม  
สถาบันจัดท าผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี เกิดผลส า เร็จตามวัตถุประสงค์และ

เผยแพร่เทียบกับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท้ังหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา
และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ 
 จากความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยมีการจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่น เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้
และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้
ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี



112 
 

เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยคิดเป็นร้อยละของผลงานโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ จ านวน 16 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 100 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุ่น 
เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการท่ี
หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และ
การสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการ
งานวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 

   
 
จุดเด่น 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ต่อสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องเทียบร้อยละกับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท้ังหมดของนักศึกษาทุก
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ 

 

จุดด้อย 
          -  

 
จุดที่ต้องพัฒนา 
 -  
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 19 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 

ในภาพรวมของสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ร้อยละ 90.00  ขึ้นไป 5 
 ดี ร้อยละ 80.00 – 89.99  4 
 พอใช้ ร้อยละ 70.00 – 79.99  3 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 60.00 – 69.99  2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  60.00  1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 19 
 ร้ อยละของผลง าน โครงก ารพัฒนาทักษะวิ ชา ชีพ ท่ี เ กิ ดผลส า เ ร็ จต ามวั ตถุปร ะสง ค์                    
และเผยแพร่ รวมจ านวน......97......ผลงานคิดเป็นร้อยละ.....100....ระดับผลการประเมิน.....ดีมาก...... 

การค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เผยแพร่ 

จ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมด 
 

x 100 
 

ร้อยละ = 

97 
x 100 

 

ร้อยละ 
= 

97 
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3.20 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 20 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีส านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจากการประเมินครั้งแรกเทียบร้อยละกับจ านวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจากการประเมินครั้งแรก เทียบกับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการ
สอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. รายช่ือนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอนจากงานทะเบียนของ
สถาบัน 
 2. รายช่ือนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ท่ีลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา จากงานทะเบียนของสถาบัน 
 3. รายช่ือนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก 

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ดี 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ

ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ
พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 20 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  

ความตระหนัก  
สถาบันได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรียนให้เกิด

คุณภาพ มีสมรรถนะอาชะตรงกับมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา  เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน  รวมท้ัง
การจัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาให้ผู้เรียนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
และตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2556   

ความพยายาม  
สถาบันได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรี          

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)  ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ในทุกสาขาวิชาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา  2558  โดยใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพจากสถาบัน  เพื่อให้ ผู้ เรียนมี คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556   

ความส าเร็จ  
จากความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามข้อก าหนด  โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการ

ท่ีด าเนินงานน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  ท าให้เกิดผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสถานศึกษาได้
ด าเนินการให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  186  คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  จ านวน  185  คน  คิด
เป็นร้อยละ  100 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ

ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ
พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 20 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  
 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
ในภาพรวมของสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ล าดับ 
ที่ สาขาวิชา สถานศึกษา 

จ านวน 
นักศึกษา 

ที่ลง 
ทะเบียน 

จ านวน
นักศึกษา 
ที่ผ่านการ
ประเมิน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 2 2 100 
2 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 17 17 100 
3 เทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 10 10 100 
4 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 16 16 100 
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 18 18 100 
6 การจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 14 14 100 
7 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 12 12 100 
8 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพงเพชร 21 21 100 
9 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคแพงเพชร 29 28 96.55 
10 เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 20 20 100 
11 เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 11 11 100 
12 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 16 16 100 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 186 185 99.71 
 

จุดเด่น 
สถาบันมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในเกณฑ์ท่ีสูง  

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีสูง 
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จุดที่ต้องพัฒนา 
- 
แนวทางการพัฒนา 
- 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 20 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ล าดับ 

ท่ี 
สาขาวิชา สถานศึกษา 

ค่า 
คะแนน 

อยู่ในระดับ
คุณภาพ 

หมายเหตุ 

1 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.นครสวรรค์ 5 ดีมาก  
2 เทคโนโลยียานยนต์ วท.นครสวรรค์ 5 ดีมาก  
3 เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.นครสวรรค์ 5 ดีมาก  
4 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.นครสวรรค์ 5 ดีมาก  
5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วอศ.นครสวรรค ์ 5 ดีมาก  
6 การจัดการงานคหกรรม วอศ.นครสวรรค ์ 5 ดีมาก  
7 การออกแบบผลิตภัณฑ์ วอศ.นครสวรรค ์ 5 ดีมาก  
8 เทคโนโลยียานยนต์ วท.ก าแพงเพชร 5 ดีมาก  
9 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.ก าแพงเพชร 5 ดีมาก  
10 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.พิจิตร 5 ดีมาก  
11 เทคโนโลยียานยนต์ วท.อุทัยธานี 5 ดีมาก  
12 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.อุทัยธานี 5 ดีมาก  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป 5 
 ดี ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 
 พอใช้ ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 

 
 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 20 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

() ดีมาก  (   ) ดี (   ) พอใช้ (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.21 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 21 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ประโยชน์ 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละ

สาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ตามเกณฑ์คือรวมเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง/ปี/คน โดยการศึกษารายวิชา 
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานท่ีตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และได้น ามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี เทียบร้อยละ
กับจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ า หมายถึง คณาจารย์และครูท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในส่วนราชการสังกัดสถาบันและรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ี
ท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
การค านวณ 

1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
2. สูตรค านวณ 

 
ร้อยละ =        จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้นามาใช้ประโยชน์ 
                                           จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด                                                                

 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้นามาใช้ประโยชน์ เทียบ
กบัจานวนอาจารย์ประจาท้ังหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการ
สอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 

1. รายช่ืออาจารย์ประจาท้ังหมดท่ีรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่
ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

2. รายช่ืออาจารย์ประจาท่ีได้รับการพัฒนา รวมท้ังเอกสารหลักฐานรายละเอียดการพัฒนา
และการนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี 

3. รายช่ืออาจารย์ประจาท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้นามาใช้ประโยชน์  ในแต่ละ
สาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

X 100 
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เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 90.00  5 ดีมาก 
ร้อยละ 80.00 – 89.99  4 ดี 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  3 พอใช้ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60.00  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 

 

มาตรฐานที่  2 
 

ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 
  การอาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ที่  (1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ 
ความต้องการท่ีหลากหลายของสถาบันการอาชีวศึกษา 
และสังคม  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี 
อิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  21 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาและน ามาใช้
ประโยชน์ 

    
 
ความตระหนัก 
        สถาบันมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ประจ าให้ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และน ามาใช้ประโยชน์ 

ความพยายาม  
       สถาบันจัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์โดยการศึกษารายวิชา 
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานท่ีตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบ และได้น ามาใช้
ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียน การสอน  การวิจัย  การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโ ลยี                
และสถาบันได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ท่ีรับผิดชอบการสอนเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถประการณ์และน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

ความส าเร็จ 
สถาบันได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ท่ีรับผิดชอบการสอนเข้ารับการพัฒนาเพิ่มพู นความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์และน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนพิจารณาตาม
ประเด็นการพิจารณา และมีการนไปใช้ประโยชน์ 

สรุป ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ประโยชน์รวมจ านวน.......คน คิดเป็นร้อยละ....... 

การค านวณ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้น ามาใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 
 

x 100 
 

ร้อยละ = 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 5 
 ดี ร้อยละ 80.00 – 89.99 4 
 พอใช้ ร้อยละ 70.00 – 79.99 3 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 60.00 – 69.99 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 1 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 10 
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ..........4.................  
อยู่ในระดับคุณภาพ  (  ) ดีมาก  () ดี  (  ) พอใช้  (  ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.22 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 22 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบ่งช้ี (2) 

วัดความส าเร็จจากจ านวนผลงานการวิจัยท่ีสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า ท่ี ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และได้ เผยแพร่ ต่อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นสถานประกอบการ ชุมชน ท่ีเกี่ยวข้อง เทียบร้อยละกับจ านวนผลงานท้ังหมดของ
อาจารย์ประจ าในแต่ละ 

อาจารย์ประจ า หมายถึง คณาจารย์และครูท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าท่ี  
ในส่วนราชการสังกัดสถาบันและรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละสถานท่ี
ท่ีจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือ          
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า            
หรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค ์หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้า 
ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ 

การค านวณ 
 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน    
 2. สูตรค านวณ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของจ านวนผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่เทียบกับ

จ านวนผลงานท้ังหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับอนุมัติ

หรือได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน 
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์และรายช่ือผู้รับผิดชอบ 
3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์และรายช่ือผู้รับผิดชอบของผลงาน         

ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงการน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  90.00 ขึ้นไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ 80.00-89.99 4 ดี 
ร้อยละ 70.00-79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ 60.00-69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ (2) มีการวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์               
งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี             
ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม            
และส่ิงแวดล้อม ตามศักยภาพของสถาบันการ
อาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ             
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 22 ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 

    
 
ความตระหนัก  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์และการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน รวมท้ังจัดท าโครงการให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการวิจัย 1 คน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 ปี หรือ โครงการจัดอบรมครูในการ
ท างานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ .ศ. 2557 – 2561                    
และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท า
งานวิจัยและจัดให้มีการแสดง และเผยแพร่ผลงาน รวมท้ังการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ใสถานศึกษา 
งานวิจัยของครูต้องครอบคลุมกระบวนการ ดังนี้ มีการระบุปัญหามีเป้าประสงค์ มีวิธีการด าเนินการ มีการ
เก็บและบันทึกข้อมูล มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 

ความพยายาม  
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ของสถาบันและสถานศึกษาในสังกัดท่ีเช่ือมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
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สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ของสังคมและประเทศชาติ พร้อมท้ังมีการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนด และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
ฯ อาจารย์ได้จัดท างานวิจัยและผลงานวิจัยท่ีจัดท าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และชุมชน 
เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯ ทางเว็บไซต์  
www.skntc.ac.th 

ความส าเร็จ  
จากความตระหนักและความพยายามในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ 4 มีการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์และการจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบันน าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  ท าให้เกิดผลการพัฒนาครู คณาจารย์  
และผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ได้แก่ อาจารย์ได้จัดท างานวิจัย                 
และผลงานวิจัยท่ีจัดท าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และชุมชน เผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯ ทางเว็บไซต์ www.skntc.ac.th 
และในการจัดการเรียนการสอน จ านวน  3 คน ท าผลงานวิจัยจ านวน 3 ช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ  100 

จุดเด่น 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ไ ด้ก าหนดโครงการตามแผนพัฒนาสถาบัน                 
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ในการให้สถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันฯ โดยอาจารย์ได้จัดท างานวิจัย และผลงานวิจัยท่ีจัดท าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา และชุมชน เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์จัดให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ฯ ทางเว็บไซต์ www.skntc.ac.th เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผล 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรน าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคม การสนับสนุนงบประมาณ องค์
ความรู้จากแหล่งภายนอก เช่น การสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพและตรงกับความต้องการ             
ของสถานประกอบการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดหาเงินทุน หรือจัดสรรเงินทุน
เพื่อสนับสนุนในการต่อยอดโครงการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ให้แก่วิทยาลัยฯในสังกัดสถาบันฯ 
ท าบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการวิจัย และน าเสนอ เผยแพร่ผลงาน  
 

http://www.skntc.ac.th/
http://www.skntc.ac.th/
http://www.skntc.ac.th/
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แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 และผู้บริหารทุกระดับ 
ครู คณาจารย์ ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนเองในการพัฒนาตนเองท้ังทางด้านงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ            
งานสร้างสรรค์ ฯลฯ ในทุกๆ ปีการศึกษา และจัดด าเนินงานตามโครงการวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์            
ท่ีมีอยู่ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคม การสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้จากแหล่ง
ภายนอก เช่น การสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีตรงกับสาขาวิชาชีพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดหาเงินทุน หรือจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนในการต่อยอดโครงการวิจัย
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ สถาบันฯควรจัดท าโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และสถาบันฯ ควรจัดเวทีส าหรับน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ จัดท าโครงการสร้างความ
ร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ กับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน อย่างต่อเนื่อง 

สรุป   ร้อยละของผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ของอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาต่อครูจ านวน.....3......คน จัดท าผลงาน....10...ช้ิน ได้รับประโยชน์..10....ช้ิน            
จ านวนการเผยแพร่ น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน......10...ช้ิน 

การค านวณ 
 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของจ านวนผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่เทียบกับ
จ านวนผลงานท้ังหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียน การสอน 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ร้อยละ  90.00  ขึ้นไป 5 
 ดี ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 
 พอใช้ ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 

 
 
 



126 
 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 22 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    
(  ) ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (    ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.23 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 23 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)  ตามมาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ี (1) 

วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะ  
ท่ีพึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยท่ีดี มีทักษะทางปัญญา 
ตลอดจนสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณ์ 

ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 

2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของบัณฑิต 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง

และพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (1) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 

ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา รวมท้ังสุขภาพกาย ใจท่ี
สมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิต 

  

ความตระหนัก  
  สถาบันมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์         
ของบัณฑิต โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต    

ความพยายาม  
สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการ

พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณ์ 
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน  มี
การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีก าหนด มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการ 

ความส าเร็จ  
สถาบันมีการปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

บัณฑิต กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ครอบคลุมท้ังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา 
ตลอดจนสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ               
4  ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4 มีระดับคุณภาพ ดี 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (1) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 

ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา รวมท้ังสุขภาพกาย ใจท่ี
สมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บัณฑิต 

  
 
จุดเด่น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  ควรจัดท าโครงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของบัณฑิตให้ครอบคลุมทุกด้าน 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 23 

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ 
ความรับผิดชอบ ในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต   

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต ครอบคลุม
ท้ังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณ์ โดยการมี
ส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง อย่าง
เหมาะสมทุกภาคเรียน 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ก าหนด   

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 

ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่  23 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 4 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

 (   ) ดีมาก  () ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.24 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 24 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป
ของบัณฑิต 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)  ตามมาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ี (2) 
วัดความส าเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป            

ของบัณฑิตเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนานักศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                      
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานการท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์         
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียนสถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีก าหนด 

3. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
4. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง

และพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (2) บัณฑิตมีความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ  การพัฒนางาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 24 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไปของบัณฑิต 

  
 
ความตระหนัก  
  สถาบันมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป
ของบัณฑิตโดยแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 

ความพยายาม  
 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะ
การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน โดย
การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงานชุมชนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน มีการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีก าหนด มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการ 

ความส าเร็จ  
 สถาบันมีการปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ท่ัวไปของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไป
ของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ เมื่อพิจารณาตาม
ประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้ครบ 4 ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4 มีระดับคุณภาพ  ดี 
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จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนา

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิตโดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 

จุดที่ต้องพัฒนา 
 สาขาวิชายังไม่มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนา

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิตโดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ 

แนวทางการพัฒนา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  ควรเพิ่มพูนความรู้ของบัณฑิตในเรื่องทักษะการส่ือสาร  

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 24 

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต   

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต ครอบคลุม 
ท้ังความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา 
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน 

  

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร           
ท่ีก าหนด   

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
  

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
 
ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่  24 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 4 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

   (   ) ดีมาก  () ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.25 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 25 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)  ตามมาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต เกี่ยวกับ 

การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สูอาชีพ พัฒนาสังคมให้
สามารถแข่งขันไดในระดับสากล 

ประเด็นการพิจารณา 
พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน 

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนด 
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุง

และพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน

สาขาวิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริงรวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนา
สังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 
  
 
ความตระหนัก  
  สถาบันมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต             
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของบัณฑิต 

ความพยายาม  
 สถาบันมีการแต่งต้ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิตมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน  มี
การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีก าหนด มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการ 

ความส าเร็จ 
 สถาบันมีการปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต ครอบคลุมท้ัง
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ       
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ เมื่อพิจารณาตามประเด็นการพิจารณา สถาบันปฏิบัติได้
ครบ 4  ประเด็น ค่าคะแนนเท่ากับ 4 มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  4  มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพ
สู่การปฏิบัติจริง 
 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ควรจัดโครงการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับบัณฑิต  
ให้มีความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  25 

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา 
ปฏิบัติ 
() 

ไม่ปฏิบัติ 
() 

1 สถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต  

 

2 สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความสามารถ             
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ัง
ประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล            
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการหน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน 

 

 

3 สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร           
ท่ีก าหนด  

 

4 สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ   
5 สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการต่อไป   

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 
 ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3, 4 และ 5 5 
 ดี ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2, 3 และ 4 4 
 พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 1, 2 และ 3 3 
 ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 1 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่  25 

ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน  ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

   () ดีมาก  (   ) ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.26 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 26 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี (1) 
วัดความส าเร็จจากความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต  จากสถาน

ประกอบการหน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ประกอบอาชีพอิสระ โดยสถาบันมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับท่ีครอบคลุมท้ังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญาตลอดจนสุขภาพกายใจ 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้าน

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. หลักฐานการจัดส่ง และการรับแบบสอบถาม ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ 

หน่วยงานชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน 

ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องการค านวณค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ และการสรุปผล 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช้ 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (1) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 

ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญารวมท้ังสุขภาพกาย 
ใจท่ีสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะ            
ท่ีพึงประสงค์  

  
 
ความตระหนัก (Awareness) 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ซึ่งเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า และวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร              
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ มีความ
ตระหนักถึงความคิดเห็นหรือผลสะท้อนท่ีมาจากหน่วยงาน ชุมชน และสถานประกอบการที่มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จึงมีการจัดเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เนื่องจากความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์นั้น  เป็นผลการสะท้อนต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา เพื่อแสดงถึงคุณภาพบัณฑิต
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีดีตามสาขาวิชาชีพ 

ความพยายาม (Attempt) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ซึ่งสถาบันได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
เพื่อการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร การตอบรับแบบสอบถาม และการส่ง
เอกสารกลับคืนสถาบัน ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และน าหลักฐานการ
วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมาค านวณ
ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจพร้อมสรุปผล ซึ่งการด าเนินงานสถาบันยึดหลักตามเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในปีต่อๆไป  
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ความส าเร็จ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมา
ค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ ของบัณฑิต
จ านวน 179 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษะท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามประเด็นพิจารณา 

     
จุดเด่น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ เพื่อก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และน าหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมาค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจพร้อมสรุปผล โดยยึด
หลักตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 ซึ่งผลท่ีได้จากแบบสอบถาม
และข้อเสนอแนะนั้น สถาบันฯ จะน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการเรียน
การสอนรวมกับสถานประกอบการ เพื่อน ามาสู่คุณภาพบัณฑิตท่ีตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกๆ 
ด้านในทุกๆปีการศึกษา 

จุดที่ต้องพัฒนา 
- 

แนวทางการพัฒนา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดโครงการระดมความคิดเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ

สถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะใหม่ท่ีทันต่อเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชนและส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง และควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการศึกษา เอให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 
สรุป   ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จากสถานประกอบการ  
หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ผลความพึงพอใจเฉล่ีย…4.40..ระดับผลการประเมิน...ดี...... 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
 ดีมาก 4.51-5.00 
 ดี 3.51-4.50 
 พอใช้ 2.51-3.50 
 ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 26 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน ด้านระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะ           

ท่ีพึงประสงค์จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ผลความพึงพอใจเฉล่ีย  
……4.40...…. 

อยู่ในระดับคุณภาพ    

(   ) ดีมาก  () ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.27 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 27 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะท่ัวไป 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี (2) 
วัดความส าเร็จจากความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต                     

จากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ประกอบอาชีพอิสระ โดยสถาบัน                
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลขการจัดการและการพัฒนางาน 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะท่ัวไป 
3. หลักฐานการจัดส่ง และการรับแบบสอบถาม ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ 

หน่วยงานชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน 

ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องการค านวณค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ และการสรุปผล 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช้ 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (2) บัณฑิตมีความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  
การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลขการจัดการและการพัฒนางาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป 

  
 
ความตระหนัก  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) , หลักสูตรเทคโนโลยี
ยานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) , หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) , หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) , 
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) , หลักสูตร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มีความตระหนักถึงความคิดเห็น หรือผลสะท้อนท่ีมาจากหน่วยงาน 
ชุมชน และสถานประกอบการท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไป จึงมีการจัดเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ท่ัวไปท่ีพึงประสงค์ เนื่องจากความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปนั้น 
เป็นผลการสะท้อนต่อคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเพื่อแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไปท่ีดีตามสาขาวิชาชีพ 

ความพยายาม  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป ซึ่งสถาบันได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  เพื่อการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร การตอบรับแบบสอบถาม 
และการส่งเอกสารกลับคืนสถาบัน ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และน า
หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง
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มาค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจพร้อมสรุปผล ซึ่งการด าเนินงานสถาบันยึดหลักตามเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในปีต่อๆไป 

ความส าเร็จ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมา
ค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป จ านวน 179 คน 
อยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉล่ีย 4.26) โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามประเด็นพิจารณา  

จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการ เพื่อก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และน าหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับ            
จากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมาค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจพร้อม
สรุปผล โดยยึดหลักตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 ซึ่งผลท่ีได้
จากแบบสอบถามและข้อเสนอแนะนั้น สถาบันฯ จะน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน              
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ เพื่อน ามาสู่คุณภาพบัณฑิตท่ีตรงสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไปตามท่ีหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องการ                
เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกๆด้านในทุกๆปีการศึกษา 

จุดที่ต้องพัฒนา 
- 

แนวทางการพัฒนา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดโครงการระดมความคิดเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ

สถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป เพื่อให้ได้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะใหม่ท่ีทันต่อเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการ 
ชุมชนและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการศึกษา 
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
สรุป   ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปจากสถาน
ประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ความพึงพอใจเฉล่ีย……4.26...…..ระดับผลการ
ประเมิน......ดี........ 
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ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ  

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
 ดีมาก 4.51-5.00 
 ดี 3.51-4.50 
 พอใช้ 2.51-3.50 
 ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 27 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน ด้านระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะท่ัวไป จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ
เฉล่ีย  ……4.26...….. 

อยู่ในระดับคุณภาพ    
(   ) ดีมาก  () ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง  (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.28 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 28 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต จากสถานประกอบการ

หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ประกอบอาชีพอิสระ โดยสถาบันมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบการส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมท้ัง
ประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ ในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
1. ค าส่ังสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

ส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ 
3. หลักฐานการจัดส่ง และการรับแบบสอบถาม ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ 

หน่วยงานชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน 

ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง การค านวณค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ และการสรุปผล 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช้ 
1.51-2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00-1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 

 

มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่  (3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 

ในสาขาวิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ 
พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

  
 
ความตระหนัก  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) , หลักสูตรเทคโนโลยี
ยานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีการก่อสร้าง  (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรงานคหกรรม (ต่อเนื่อง) , หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) , หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) , 
หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) , หลักสูตร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มีความตระหนักถึงความคิดเห็น หรือผลสะท้อนท่ีมาจากหน่วยงาน 
ชุมชน และสถานประกอบการท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ จึงมีการจัดเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
เนื่องจากความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ นั้น เป็นผลการสะท้อนต่อคุณภาพ           
ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาเพื่อแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีดีตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

 

ความพยายาม  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งสถาบันได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม พร้อมท้ังจัดส่งเอกสาร การตอบรับ
แบบสอบถาม และการส่งเอกสารกลับคืนสถาบัน ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
และน าหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ี



152 
 

เกี่ยวข้องมาค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจพร้อมสรุปผล ซึ่งการด าเนินงานสถาบันยึดหลักตาม
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในปีต่อๆไป  

ความส าเร็จ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามท่ีได้รับจากสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมา
ค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ จ านวน 179 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉล่ียรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยมีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามประเด็นพิจารณา  

จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการ เพื่อก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิต  ด้านสมรรถนะด้านสมรรถนะวิชาชีพ และการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และน าหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับจาก
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องมาค านวณค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจพร้อมสรุปผล 
โดยยึดหลักตามเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 ซึ่งผลท่ีได้จาก
แบบสอบถามและข้อเสนอแนะนั้น สถาบันฯ จะน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ เพื่อน ามาสู่คุณภาพบัณฑิตท่ีตรงสมรรถนะวิชาชีพตามท่ี
หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน และส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตทุกๆด้าน
ในทุกๆปีการศึกษา 

จุดที่ต้องพัฒนา 
- 

แนวทางการพัฒนา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรมีการจัดโครงการระดมความคิดเชิงปฏิบั ติการ                  

ร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น            
และข้อเสนอแนะใหม่ ท่ีทันต่อเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน              
และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  และควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการศึกษา              
เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
สรุป   ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพจากสถานประกอบการ  หน่วยงาน 
ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ความพึงพอใจเฉล่ีย……4.23...…..ระดับผลการประเมิน......ดี........ 
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ประเด็นการพิจารณา 
ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ  

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
 ดีมาก 4.51-5.00 
 ดี 3.51-4.50 
 พอใช้ 2.51-3.50 
 ต้องปรับปรุง 1.51-2.50 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00-1.50 

ผลการประเมินตัวชีวัดความส าเร็จที่ 28 
ระดับในการพัฒนาคุณภาพภายใน ด้านระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน ความพึงพอใจเฉล่ีย  ……4.23...….. 
อยู่ในระดับคุณภาพ    

(   ) ดีมาก  () ดี  (   ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (   ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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3.29 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 29 
  ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีมีการพัฒนา เทียบร้อยละกับจ านวนตัวช้ีวัด

ความส าเร็จท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 1-28)  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีมีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
1. ตัวช้วัดความส าเร็จท่ีมีค่าคะแนน หรือมีผลจากประเด็นการพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินใน

ปัจจุบันสูงกว่าในปีท่ีผ่านมา ถือว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จนั้นมีการพัฒนา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีมีผลตามเกณฑ์การตัดสินในปีท่ีผ่านมาระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีผล

ตามเกณฑ์การตัดสินในปีปัจจุบัน ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ถือว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จนั้นมีการพัฒนา 

การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน โดยตัวช้ีวัด
ความส าเร็จท่ี 1-14 รวม 14 ตัวชี้วัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน    
 2. สูตรค านวณ 
 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีมีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท้ังหมด 28 

ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี  1-28 รวม 28 ตัวช้ีวัดของปี

ปัจจุบันและปีท่ีผ่านมา 
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  90.00 ขึ้นไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ 80.00-89.99 4 ดี 
ร้อยละ 70.00-79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ 60.00-69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 

 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

    

ความตระหนัก (Awareness) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีสถาบันจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ             

“ดีมาก” เทียบร้อยละกับจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จท้ังหมด 28 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 1 - 28) 
โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม (Attempt) 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบกับ
จ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ี            
ท่ีจัดการเรียนการสอน   

ความส าเร็จ (Succeed) 
จากความตระหนักและความพยายามในการจัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

เทียบกับจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานท่ี ท่ีจัดการเรียนการสอน และของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดระดับคุณภาพใน
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ท่ีอยู่ในระดับ ดี  
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ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีมีผลระดับคุณภาพดีมาก
จ านวน…............24...........…….ตัวชี้วัด ระดับผลการประเมิน...................ดี........................ 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดี” เทียบกับจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ท้ังหมด 28 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
การค านวณ 
 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

 ดีมาก ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 
 ดี ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 
 พอใช้ ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 1 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 29 

ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ  4       
อยู่ในระดับคุณภาพ  (  ) ดีมาก  () ดี  (  ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

3.30 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 30 
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

ค าอธิบาย 
เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 2 ก. ตัวบ่งช้ี (3) 
วัดความส าเร็จจากจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบร้อยละกับจ านวน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท้ังหมด 29 ตัวชี้วัด (ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 1-29) โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา        
และแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน โดยตัวช้ีวัด
ความส าเร็จท่ี 1-14 รวม 14 ตัวชี้วัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน    
 2. สูตรค านวณ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบกับจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ท้ังหมด 29 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 1-29 รวม 29 ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  80.00 ขึ้นไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดี 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ 50.00-59.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

 
 

 

มาตรฐานที่  2 ด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา 

ตัวบ่งชี้ (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

    

ความตระหนัก (Awareness) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีสถาบันจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ             

“ดีมาก” เทียบร้อยละกับจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จท้ังหมด 29 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 1 - 29) 
โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 

ความพยายาม (Attempt) 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบกับ
จ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท้ังหมด 29 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ี ท่ี
จัดการเรียนการสอน   

ความส าเร็จ (Succeed) 
จากความตระหนักและความพยายามในการจัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

เทียบกับจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จท้ังหมด 29 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานท่ี ท่ีจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 8 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และสถาบันฯ จ านวน 16 ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ รวมท้ังส้ิน 24 ตัวชี้วัดความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 85.71 ท่ีอยู่ในระดับ ดี  
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ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 
ในภาพรวมของสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ตัวชี้วัดที่ 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 
() 

ต้อง 
ปรับปรุง 

() 

พอใช ้
() 

ดี 
() 

ดีมาก 
() 

ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 1       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 2       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี3       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 4       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 5       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 6       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 7       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 8       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 9       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 10       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 11       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 12       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 13       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 14       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 15       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 16       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 17       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 18       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 19       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 20       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 21       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 22       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 23       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 24       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 25       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 26       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 27       
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ตัวชี้วัดที่ 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 
() 

ต้อง 
ปรับปรุง 

() 

พอใช ้
() 

ดี 
() 

ดีมาก 
() 

ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 28       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 29       
ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 30       

รวมทั้งสิ้น    14 16  
** หมายเหตุ : รวมตัวช้ีวัดของสถานศึกษา จ านวน 8 ตัวช้ีวัด 

ผลสัมฤทธิ์   ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีมีผลระดับคุณภาพดีมาก
โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ี ท่ีจัดการเรียนการสอน มีจ านวน 8 ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ และสถาบันฯ จ านวน 16 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ รวมท้ังส้ิน 24 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 ท่ีอยู่ในระดับ ดี  

 
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบกับจ านวนตัวช้ีวัด
ความส าเร็จท้ังหมด 29 ตัวช้ีวัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
การค านวณ 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลการตัดสิน ระดับคุณภาพ ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน 

 ดีมาก ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 5 
 ดี ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 
 พอใช้ ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 
 ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 1 

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 30 

ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ค่าคะแนนท่ีได้รับคือ  2       
อยู่ในระดับคุณภาพ  (    )ดีมาก  ( ) ดี  (  ) พอใช้  (   ) ต้องปรับปรุง (  ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จระดับคุณภาพดีมาก 
29 
 
 

x 100 
 

ร้อยละ = 
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สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถาบนัการอาชีวศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2558 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าคะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

1 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดีมาก 5   
2 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตาม    

หลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหาร      
ทุกระดับของสถาบัน 

ดีมาก 5   

3 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน 
งบประมาณและรายได้ 

ดีมาก 5   

4 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

ดีมาก 5   

5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ดี 4   
6 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ดีมาก 5   
7 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค ์
ดี 4   

8 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและ 
เทคโนโลยี 

ดีมาก 5   

9 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ดี 4   
10 ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ดี 4   

11 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างใหส้ถาบันเป็นสังคม
ฐานความรู้ 

ดี 4   

12 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบัน       
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

ดีมาก 5   

13 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

ดีมาก 5   

14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน ดี 4   
15 ระดับการปฎิบัติในการพัฒนาหลักสูตร ดีมาก 5   
16 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดีมาก 5   
17 ระดับการปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

หรือการฝึกอาชีพ 
ดีมาก 5   

18 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

ดีมาก 5   

19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
 

ดีมาก 5   
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(ต่อ) 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าคะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

20 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดีมาก 5   

21 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาและน ามาใช้
ประโยชน์ 

ดี 4   

22 ร้อยละของผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ไ ด้
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 

ดีมาก 5   

23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตแยกตามประเด็น 

ดี 4   

24 ระดับการปฏิบั ติ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 

ดี 4   

25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
บัณฑิต 

ดีมาก 5   

26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

ดี 4   

27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 

ดี 4   

28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ดี 4   

29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ดี 4   
30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ดี 4   

 รวมเฉลี่ย ดี 4.43   
 ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี   

จุดเด่น 
สถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ 4 ไ ด้ก าหนดโครงการตามแผนพัฒนาสถาบัน                 

ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่
มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ในการให้สถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันฯ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจุดเด่นท่ีส าคัญ
ได้แก่  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 1 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 2 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิ

บาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 3 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน

งบประมาณและรายได้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 4 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 6 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 8 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 12 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคม

แห่งการเรียนรู ้
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 13 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 16 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 17 ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะ

วิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 18 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกิดผล

สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 20 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 22 ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีได้

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ

บัณฑิต 
 

จุดที่ต้องพัฒนา 
ผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประจ าปี

การศึกษา 2558 จ านวน 3 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งช้ี 30 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และจุดท่ีต้องพัฒนาต่อไป 
ได้แก่  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 7 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้าง

งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 9 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 10 ระดับการปฏิบัติในการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 11 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคม

ฐานความรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 21 ร้อยละของอาจารย์ประจาท่ีได้รับการพัฒนาและนามาใช้
ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 24 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 

แนวทางการพัฒนา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ควรน าโครงการอบรมครูในการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับช้ัน เพื่อให้ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 4 รู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตาม เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมาย ของ
แผนพัฒนาสถาบันตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล พ.ศ. 2557 – 2561  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี 
รวมถึงส่งเสริมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร 
พร้อมขับเคล่ือนการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพ  
 



ตอนท่ี 4 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2561 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดบั

คณุภาพ 
ค่าคะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน

เกณฑ ์
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

1* ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดีมาก 5   
2* ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตาม    

หลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหาร      
ทุกระดับของสถาบัน 

ดีมาก 5   

3* ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน 
งบประมาณและรายได้ ดีมาก 5   

4* ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ดีมาก 5   

5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ดี 4   
6* ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ดีมาก 5   
7 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค ์ ดี 4   

8* ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและ 
เทคโนโลยี 

ดีมาก 5   

9 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ดี 4   
10 ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ดี 4   

11 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างใหส้ถาบันเป็นสังคม
ฐานความรู้ ดี 4   

12* ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบัน       
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ ดีมาก 4   

13* ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

ดีมาก 4   

14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน ดี 4   
15* ระดับการปฎิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  ดีมาก 5   
16* ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดีมาก 5   
17* ระดับการปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

หรือการฝึกอาชีพ ดีมาก 5   

18* ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ดีมาก 5   

19* ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
 

ดีมาก 5   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระดบั

คณุภาพ 
ค่าคะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
ผ่าน

เกณฑ ์
ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

20* ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดีมาก 5   

21 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาและน ามาใช้
ประโยชน์ ดี 4   

22* ร้อยละของผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ไ ด้
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ดีมาก 5   

23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตแยกตามประเด็น 

ดี 4   

24 ระดับการปฏิบั ติ ในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 

ดี 4   

25* ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
บัณฑิต ดี  4   

26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ดี 4   

27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 

ดี 4   

28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ดี 4   

29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ดี 4   
30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ดี 4   

 รวมเฉลี่ย ด ี 4.43   
 ผลการประเมิน อยู่ในระดบัด ี
**หมายเหตุ : (*) หมายถึง ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา 

4.2 แนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาในอนาคต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วางแนวทางการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาสถาบัน ปีต่อไป ซึ่งได้แก่เรื่อง การบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้าง
งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ กับครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้แสดง
ความรู้ ความสามารถในเวทีต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ได้รับการพัฒนาและน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมท้ังการพัฒนาคุณลักษณะ คุณภาพบัณฑิต           
ท่ีสถานประกอบการต้องการ เพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมาย ของแผนพัฒนาสถาบันตามวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  นโยบาย เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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พ.ศ. 2562 – 2566  และแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึงส่งเสริมการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหาร เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร อย่างประสิทธิภาพต่อไป  

4.3 ความต้องการสนับสนุนจากเครือข่ายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ความต้องการสนับสนุนจากเครือข่ายและหน่วยงานด้านงบประมาณในการบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ เช่นการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน และโครงการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู 
คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน จึงส่งผลต่อความร่วมมือ
และกานพัฒนาท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน และการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีในการจัดการเรียนการสอนท่ีทันต่อ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน และความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


