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ค ำน ำ 
 

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2563 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ว่าด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงาน             
ผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี                
เพ่ือให้การด าเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 สถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีจ านวนมาตรฐาน 
และตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวมทั้งสิ้น 5 องคป์ระกอบ 15 ตัวบ่งชี้  
 

  คณะผู้จัดท าขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจนท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  

 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

  ปีการศึกษา 2563  
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1.1 หลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 
ชื่อสถานศึกษา หลักสูตร 

1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) 

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

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

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

5. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
  

1.2 จ านวนบุคลากร 

สถาบัน/สถานศึกษา 

ประเภท 

ผู้บริหาร
สถาบัน 

ผู้บริหาร 
สถานศึกษา 

อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารย์ 
ผู้สอน 

อื่นๆ 
รวม 
(คน) 

1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 6 - - - 11 17 

2. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  - 5 15 16 5 41 

3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ - 5 5 4 5 19 

4. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร - 5 15 6 6 32 

5. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร - 5 5 3 4 17 

6. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - 5 10 7 5 27 

รวมท้ังสิ้น 6 25 50 36 36 153 

*หมายเหตุ : จ านวนบุคลากรท่ีน ามากรอกข้อมูลจะต้องไมน่ับซ  า 
*ผู้บริหารสถานศึกษา : ผอ.สถาบันฯ,รอง ผอ.สถาบันฯ,ผู้ช่วย ผอ.สถาบันฯ,ผอ.ส านัก 
*ผู้บริหารวิทยาลัย : ผอ.วิทยาลัย,รอง ผอ.วิทยาลัย 
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรตามท่ีระบุในองค์ประกอบท่ี 1 
*อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีสอนในระดับปริญญาตรี ในสถาบันนั นๆ 
*อื่น ๆ :บุคลากรฝ่ายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถาบันฯ/บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนระดับปริญญา
ตรีในวิทยาลัยฯ 
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 1.3 จ านวนนักศึกษา 

สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 

รวมท้ังสิ้น ระดับ ป.ตรี 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 76 55 131 

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 46 27 73 

3. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ - - - 

4. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 41 48 89 

5. วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 34 55 89 

6. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 25 24 49 

รวมท้ังสิ้น 222 209 431 

1.4 ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐาน จ านวนตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 7 
  

3.70 3.70 การด าเนินงานระดับดี 

2 ด้านการวิจัย              
และนวัตกรรม 

3 
 

4.50 1.80 3.66 การด าเนินงานระดับดี 

3 ด้านการบริการ 
วิชาการ 

1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 ด้าน ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 ด้านการบริหาร 
จัดการ 

3 
 

4.33 
 

4.33 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 15 - 4.70 2.75 3.98 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน - 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช ้

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
 

  

 
ผลการประเมินระดับสถาบัน 
คะแนนเฉลี่ย:  3.98 
ระดับคุณภาพ:  การด าเนินงานระดับดี 
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จุดเด่น 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีแผนพัฒนาสถาบันท่ีเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ                   

การบริหารงานทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั งระดับ
หลักสูตร และระดับสถาบัน ซ่ึงการด าเนินงานตั งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 
สถาบันและสถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริการวิชาการแก่สังคม ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ตลอดจนการบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันได้อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/

กิจกรรม ดังนี  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ การศึกษา  นักศึกษา             
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  ผลงานทางวิชาการ               
ของอาจารย์ ประจ าสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ 
 -  
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

  
2.1 ข้อมูลท่ัวไปของสถาบัน 

2.1.1 ท่ีต้ังและบริบทสภาพแวดล้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

สถานศึกษา :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Institute of Vocational Education, Northern Region 4 

ท่ีต้ังสถานศึกษา :  155/1 หมู่ 1 

โทรศัพท์ :  056-255163  โทรสาร:  056-255164 

เว็บไซต์ :  www.venr-4.ac.th 

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

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นองค์กรท่ีผลิตนวัตกรและพัฒนาสมรรถนะคน ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ 

 
พันธกิจ 

  พันธกิจ 1 จัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานทั งในประเทศและต่างประเทศ 
  พันธกิจ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และจัดองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ 
  พันธกิจ 3 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ สู่ความเป็นเลิศ 
  พันธกิจ 4 ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  พันธกิจ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  พันธกิจ 6 สร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชนทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  พันธกิจ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพ 
  

เอกลักษณ์ 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นสถาบันแห่งความเช่ียวชาญในอาชีพ และสร้างสรรค์ พัฒนา
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ 
  

อัตลักษณ์   
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในอาชีพอย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม 

 
เป้าประสงค์  

1) นักศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั งในประเทศและต่างประเทศ 
2) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์ 
3) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
4) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ส่ิงแวดล้อม 
5) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
6) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีเครือข่ายการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั งในประเทศ                     

และต่างประเทศ 
7) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ                       

และประสิทธิผล 
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2.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร  
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ผังบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
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2.4 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี และท่ีต้ัง 
  สถานท่ีตั งของส านักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เลขท่ี 155/1 หมู่ 1 ถนนพลโยธิน 
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5625-5163 
โทรสาร       0-5625-5164 โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 08-8278-9676 เว็บไซต์ http://www.venr-4.ac.th 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จัดตั งขึ นโดยความร่วมมือของสถานศึกษาจาก 4 กลุ่มจังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีสถานศึกษา เข้าร่วม
จ านวน 6 แห่ง ดังนี   

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

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ตั งอยู่เลขท่ี 193 ถนนมาตุลี ต าบลปากน  าโพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5622-1360 โทรสาร 0-5622-1086 เว็บไซต์: www.nwvoc.ac.th  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานท่ี 

รายการ 

อา
คา

รเร
ียน

แล
ะป

ฏิบ
ัติก

าร
 

อา
คา

รศ
ูนย์

วิท
ย

บร
ิกา

ร 
หอ

ปร
ะช

ุม แ
ละ

โรง
อา

หา
ร 

อา
คา

ร
อเน

กป
ระ

สง
ค ์

ส า
นัก

งาน
/

อ า
นว

ยก
าร

 

อา
คา

รอ
ื่นๆ

 

รวม 

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

รวม 74 6 6 7 8 43 144 

งบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

ท่ี 
งาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงินท่ีใช้ 

งบรายจ่าย/รายการ เงินงบประมาณ 
อื่นๆ

* 
  รวมท้ังสิ้น 27,745,835.88   

 รวมเงินงบประมาณ 20,805,560   

 รวมเงินรายได้ 6,940,275.88 

เงินงบประมาณ 20,805,560 

1 งบบุคลากร 1,629,720   

2 งบด าเนินงาน 10,061,840 

  2.1 ค่าตอบแทน 3,657,840 

2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 468,600 

 2.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 566,400 

 2.4 ค่าใช้สอย 2,787,600 

 
2.5 ค่าวัสดุ 960,000 

 2.6 ค่าวัสดุการศึกษา (รายหัวนักศึกษา ป.ตรี) 1,199,000 

 
2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 422,400 

3 งบลงทุน 7,915,000 

4 งบรายจ่ายอื่น 1,199,000   
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 10 หลักสูตร 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในสถาบัน 33.95  คะแนน 

คะแนนที่ได้ 3.39  คะแนน 
  

ล าดับ สาขาวิชา ค่าคะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

1 การจัดการงานคหกรรม 3.70 ดี 

2 เทคโนโลยีการผลิต 3.35 ดี 

3 เทคโนโลยีเครื่องกล 3.43 ดี 

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3.34 ดี 

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3.50 ดี 

6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 3.50 ดี 

7 เทคโนโลยียานยนต์ 2.96 ปานกลาง 
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3.06 ดี 

9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 3.43 ดี 

10 เทคโนโลยียานยนต์ 3.68 ดี 

เฉลี่ย 33.95 ดี 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561           
และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 9 หลักสูตร 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

38.79 คะแนน 

คะแนนที่ได้ 4.31  คะแนน 
  

ล าดับ สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา
(คน) 

ค่าคะแนนประเมิน 
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับคุณภาพ 

1 การจัดการงานคหกรรม 22 5.00 ดีมาก 

2 เทคโนโลยีการผลิต 0 0.00 ไม่ประเมินตัวบ่งชี  
3 เทคโนโลยีเครื่องกล 17 5.00 ดีมาก 

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 4.71 ดีมาก 
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ล าดับ สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา
(คน) 

ค่าคะแนนประเมิน 
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับคุณภาพ 

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า 15 5.00 ดีมาก 

6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 13 4.62 ดีมาก 

7 เทคโนโลยียานยนต์ 24 3.00 ปานกลาง 
8 เทคโนโลยีไฟฟ้า 13 3.46 ดี 

9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 35 5.00 ดีมาก 

10 เทคโนโลยียานยนต์ 7 3.00 ปานกลาง 
รวม 183 38.79 ดีมาก 

  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 159  คน 

จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ 25 ผลงาน 

จ านวนผลงานนวัตกรรม 60 ผลงาน 

จ านวนผลงานวิจัย 40 ผลงาน 

คะแนนที่ได้ 0.11  คะแนน 
  

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในคร้ังแรก 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าสอบ 197 คน 

จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบมาตรฐาน
วิชาชีพผา่นคร้ังแรก 

195  คน 

คะแนนที่ได้ 4.94  คะแนน 

  
  

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าสอบ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
สอบผ่าน 

มาตรฐานวิชาชีพใน
คร้ังแรก (คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการงานคหกรรม 27 27 100.00 

2 เทคโนโลยีการผลิต 14 14 100.00 

3 เทคโนโลยีเครื่องกล 14 14 100.00 

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 27 27 100.00 

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 100.00 

6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 16 14 87.50 

7 เทคโนโลยียานยนต์ 23 23 100.00 

8 เทคโนโลยีไฟฟ้า 24 24 100.00 

9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 20 20 100.00 
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ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่เข้าสอบ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
สอบผ่าน 

มาตรฐานวิชาชีพใน
คร้ังแรก (คน) 

ร้อยละ 

10 เทคโนโลยียานยนต์ 16 16 100.00 

รวม 197 195 98.98 
 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบท้ังหมด 183 คน 

จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ 

180  คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน 

  
  

ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่
เข้าสอบทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
สอบผ่านสมิทธ ิ

ภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ 

B2 
หรือเทียบเทา่ (คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการงานคหกรรม 23 23 100.00 

2 เทคโนโลยีการผลิต 13 13 100.00 

3 เทคโนโลยีเครื่องกล 13 13 100.00 

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 27 27 100.00 

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า 9 8 88.89 

6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 15 15 100.00 

7 เทคโนโลยียานยนต์ 23 21 91.30 

8 เทคโนโลยีไฟฟ้า 24 24 100.00 

9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 20 20 100.00 

10 เทคโนโลยียานยนต์ 16 16 100.00 

รวม 183 180 98.36 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบท้ังหมด 193 คน 

จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการ
ประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

193  คน 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน 
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ล าดับ สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาที่
เข้าสอบทั้งหมด 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
สอบผ่านการ 

ประเมินมาตรฐาน
ด้านเทคโนโลย ี
ดิจิทัล (คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการงานคหกรรม 23 23 100.00 

2 เทคโนโลยีการผลิต 14 14 100.00 

3 เทคโนโลยีเครื่องกล 14 14 100.00 

4 เทคโนโลยีไฟฟ้า 27 27 100.00 

5 เทคโนโลยีไฟฟ้า 16 16 100.00 

6 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 16 16 100.00 

7 เทคโนโลยียานยนต์ 23 23 100.00 

8 เทคโนโลยีไฟฟ้า 24 24 100.00 

9 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 20 20 100.00 

10 เทคโนโลยียานยนต์ 16 16 100.00 

รวม 193 193 100.00 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมือง 
ท่ีเข้มแข็ง 
จ านวนสาขาวิชาทีเ่ปิดสอนทั้งหมด 10   

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 431 คน 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 277 คน 

คะแนนที่ได้ 3.21  คะแนน 
  

ผลประเมินมาตรฐานที่ 1 3.70  
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยง           
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย              
จากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร การเงิน เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญก าลังใจแก่อาจารย์
อย่างเหมาะสม  

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ และในประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี  

- สถาบันจัดท าแผนการส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ 

- สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ 

- สถาบันด าเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ 

- สถาบันมีการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความร่วมมือสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศ 

- สถาบันมีการน าผลจากการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยผลงานทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ในประเทศโดยการเขียนโครงการ/กิจกรรมบรรจุลงในแผนของ
ปี 2564  

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 
 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 50 คน 

จ านวนผลงานทางวิชาการ: 13  ช้ิน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าสถาบัน 

3.60   

คะแนนที่ได้ 1.80  คะแนน 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน 
จ านวนนักศึกษา

(คน) 

1. 
อุมาพร ธัญญาภรณ์.(2563), “การพัฒนาน  าซุปก๋วยเต๋ียวคลอโรฟิลล์เพ่ือสุขภาพ”การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 
2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

0.2 

2. 
รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์.(2563), “กาพัฒนาสุวรรณมัจฉาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายไทย” การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั งที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 
2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

0.2 

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

4. 
นายณัฐดนัย เรือนค า. (2563). การสร้างแบบจ าลองแขนกล 5 แกน หยิบจับชิ นงานด้วยระบบ
นิวเมติกส์. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 3 ครั งที่ 4. 4-5 กันยายน2563. 45-46. 

0.2 

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร ประสบการณก์ารท างาน 13 ปี 8 เดือน 26 วัน 0.0 

6. 

จิตรกร มะเมียเมือง.(2563).การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้างถ่ัวลิสงแบบตั งเวลา.
บทความวิจัย.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ครั งที่ 4 The 4th 
National Conference on Vocational and Technology 4-5 กันยายน 2563. สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 837-842. 

0.2 

7. 

ฉัตรชัย งาหอม รัตนา ลีลาชัย พิสุทธิศักด์ิ กล่อมนาค และสิทธิพร ไกรยวงศ์.(2563). “การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการตรวจจับสเปกตรัมสมัยใหม่สี่แบบภายใต้ความไม่
แน่นอนของเสียงรบกวนและเวลาการเข้าถึงของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน,” INTERNATIONL 
ELECTRICAL ENGINEERING CONGRESS (IEECON) ,2020 8th ,หน้า 44 , มีนาคม, 2020 . 

0.4 

8. 

เกษตร เมืองทอง, บุญธรรม อุดมศิลป์, จิตกร มะเมียเมือง และธนกาญจน์ แพลอย. (2563). 
การสร้างและหา สมรรถนะเครื่องท าน  าเย็นพร้อมห้องแช่เย็น. รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและ นวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั งที่ 4 (หน้า 137-145). พิษณุโลก: 
โรงแรมท็อปแลนด์. 

0.4 

9. 

สมศักด์ิ หมอแสง, นายบุญธรรม อุดมศิลป์, และนายเกษตร เมืองทอง. (2563). การสร้างชุด
ก าจัดกลิ่นในรองเท้า ด้วยแสง ยูวี-ซี จากพลังงานแสงอาทิตย์. รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั งที่ 4 (หน้า 119-127). พิษณุโลก: 
โรงแรมท็อปแลนด์. 

0.4 

10. 
กมล รักกสิกรรณ,์ เกชา อยู่แก้ว, ธวัช พรมมาศ. (2563). การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบ
เปิด ปิด เครื่องปรับอากาศในบ้านด้วย IoT. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั งที่ 4, 371-379. 

0.2 

11. 
ฉัตรชัย โกสุม, สุทิน นกพุ่ม, รตันา ลีลาชัย. (2563). การพัฒนาวิธีปรับแรงดันเอาต์พุตของไอซี 
LM317 ด้วยสมาร์ตโฟน. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ 
ครั งที่ 4, 154-160. 

0.2 

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

0.6 
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ล าดับ ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน 
จ านวนนักศึกษา

(คน) 

13. 
ธีรพงศ์ วรรจง, พงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม, ฉัตรชัย โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัย
วานิช. (2563). ระบบแสดงสถานะแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. การประชุม
วิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั งที่ 17, 17-28. 

0.6 

รวม 3.60 
  

 

ผลประเมินมาตรฐานที่ 2 3.66   
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

อธิบายขั นตอนการด าเนินการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน 
- ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการแก่สังคมโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน 
- จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสงัคม 
- ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด  

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานที่ 3 5.00   
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

บรรยายอธิบายขั นตอนการด าเนินการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน 
- จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและก าหนดตัวบ่งชี วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
- ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
- ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
- น าผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานที่ 4 5.00   
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ได้ท าแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พ.ศ. 2562 - 2566 มีการ

วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลง มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั ง 10 ประการ มีการก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบัน 

คะแนนที่ได้ 5.00 คะแนน 

  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีความร่วมมือกับภาคประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด าเนินการ

จัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับเทคโนโลยีให้มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี   

1. สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
3. สถาบันก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัด

การศึกษาระบบทวิภาค ี
4. สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั งระดับหลักสูตรและสถาบัน โดยมีการ
ด าเนินการตั งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี และเกณฑ์
การประเมิน ดังนี   

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบันให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน 

3. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

4. มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ นอย่างต่อเน่ือง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานที่ 5 4.33   
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการประเมินตนเองสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 
  

มาตรฐานในการประกันคุณภาพ
สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ เป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และเป็น พลเมืองที่
เข้มแข็งประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี  

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.39 

1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

4.31 

1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

0.11 

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านใน 
ครั งแรก 

4.94 

1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

5.00 

1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมนิมาตรฐานด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.00 

1.7 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝงั จิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้าง 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

3.21 

2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี  

2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4.00 

2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5.00 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าสถาบัน 1.80 

3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ 
วิชาการ 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี  

3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 5.00 

4. มาตรฐานที่ 4 ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี  

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

5.00 

5. มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร 
จัดการ 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี  

5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบัน 5.00 

5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 4.00 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 

คะแนนรวม 59.76 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.98 
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
  

มาตรฐาน จ านวนตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 7 
  

3.70 3.70 การด าเนินงานระดับดี 

2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

3 
 

4.50 1.80 3.66 การด าเนินงานระดับดี 

3 ด้านการบริการ 
วิชาการ 

1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 ด้าน ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

1 
 

5.00 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 ด้านการบริหาร 
จัดการ 

3 
 

4.33 
 

4.33 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 15 - 4.70 2.75 3.98 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน - 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับ
พอใช ้

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 
 

  

ผลการประเมินระดับสถาบัน 
คะแนนเฉลี่ย:  3.98 
ระดบัคณุภาพ:  การด าเนินงานระดบัด ี

 
จุดเด่น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีแผนพัฒนาสถาบันท่ีเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ                   
การบริหารงานทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั งระดับ
หลักสูตร และระดับสถาบัน ซ่ึงการด าเนินงานตั งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 
สถาบันและสถานศึกษาในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบริการวิชาการแก่สังคม ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ตลอดจนการบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันได้อย่างมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/

กิจกรรม ดังนี  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ การศึกษา  นักศึกษา             
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ผลงานทางวิชาการ               
ของอาจารย์ ประจ าสถาบัน 

ข้อเสนอแนะ 
 -  
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บัญชีลงช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  ผ่านระบบออนไลน์ 
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                                  
ที ่ ชื่อ-สกุล ท ำหน้ำที่ ลงช่ือ เวลำมำ ลงช่ือ เวลำกลับ หมำยเหตุ 
๑ นายวัชรพงศ์  ฝั้นต๊ิบ ประธานกรรมการ 

 

๐๘.๐๐น. 
 

๑๖.๓๐น.  

๒ นายสุรศักด์ิ  เทียบรัตน์ กรรมการ 

 

๐๘.๐๐น. 

 

๑๖.๓๐น.  

๓ นายชรันยุทธ์  บุญยง กรรมการ 

 

๐๘.๐๐น. 
 

๑๖.๓๐น.  

๔ นางจันทิมา  สัตยาภรณ์ กรรมการ 

 

๐๘.๐๐น. 
 

๑๖.๓๐น.  

๕ นายสมฤทธ์ิ  โกมิตร์ กรรมการและเลขานุการ 

 

๐๘.๐๐น. 

 

๑๖.๓๐น.  

        

        

        

        

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

การประเมิน มาตรฐานที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน มาตรฐานที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

การประเมิน มาตรฐานที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน มาตรฐานที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

การประเมิน มาตรฐานที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน ทั้ง 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑  ตรวจประเมิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   
ผ่านระบบออนไลน์ 

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


