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 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษา              

พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบัน  โดยคณะกรรมการก ากับติดตามการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  มหาวิ ทยาลั ยนครพนม ได้ จั ดท าคู่ มื อการประกันคุณภาพการศึกษา                            

ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่มีการออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการไป

ตามกฎกระทรวงฯ นี ้เมื่อมีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การจัดท าคู่มือฉบับนี้  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม                        

ระดับอาชีวศึกษา ใช้ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใช้ประกอบ

ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มี  ๔ มาตรฐาน                                 

๑๒ ประเด็นการประเมิน ๒๕ ตัวบ่งชี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม มีความ

เข้าใจและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ใช้เป็นคู่มือการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดคุณภาพในมหาวิทยาลัยนครพนมและได้รับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา และรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับในระดับสากล                  

บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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๒ 

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับ ๖ คณะและวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนครพนม       

ระดับอำชีวศึกษำ                  

 

 มหำวิทยำลัยนครพนม  ที่ตั้ง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนครพนม                

เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยำงกูร ต ำบลขำมเฒ่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

หมำยเลขโทรศัพท์  : 0 4253 2477หมำยเลขโทรสำร : 0 4253 2479 

 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ ควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยนครพนม มหำวิทยำลัย

นครพนมเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐที่เกิดจำกกำรหลอมรวมสถำนศึกษำในจังหวัดนครพนม                            

ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหำวิทยำลัยนครพนม 

ได้รับกำรยกฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยนครพนม”ตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2548 โดย

มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัตินั้นให้รวม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครพนม , มหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม วิทยำเขตนครพนม, วิทยำลัยเทคนิคนครพนม, วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครพนม, วิทยำลัยกำรอำชีพธำตุพนม, วิทยำลัยกำรอำชีพนำหว้ำ และ วิทยำลัยพยำบำล

บรมรำชชนนีนครพนม  มำจัดตั้งเป็นมหำวิทยำลัยนครพนม และให้มหำวิทยำลัยนครพนม 

เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศกึษำ                                           

 มหำวิทยำลัยนครพนมด ำเนินภำรกิจภำยใต้ภำรกิจเดิมของสถำนศึกษำที่น ำมำ               

หลอมรวมจัดกำรศึกษำทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

หลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญำ ภำยใต้ภำรกิจกำรหลอมรวม

สถำนศกึษำต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน ซึ่งแตกต่ำงจำกสถำบันอุดมศึกษำเดิมที่จัดตัง้สถำบันขึน้มำใหม่ 

 

 เอกลักษณ์ /อัตลักษณ ์

 เอกลักษณ์ 

  มหำวิทยำลัยแหง่กำรสร้ำงสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม  (University of Societal 

Creativity) 

 อัตลักษณ์ 

  พัฒนำตน ตื่นรู้ สูง้ำน เช่ียวชำญเทคโนโลย ี
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 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม ที่ตั้ง  เลขที่  ๒๑๔                   

หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนภูเขำทอง ถนนนิตโย ต ำบลหนองญำติ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๔๒๕0-3777 โทรสำร ๐-๔๒๕0-3777 มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๐๖ ไร่ ซึ่งอยู่

หำ่งจำกตัวเมืองเป็นระยะทำง ๔ กิโลเมตร  

 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม 

ประกำศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ในนำมโรงเรียนช่ำงไม้นครพนม พ.ศ. ๒๕๐๓ เปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนกำรช่ำงนครพนม ผลติช่ำงฝีมอืในโครงกำร สปอ. พ.ศ. ๒๕๑๙ ยกฐำนะเป็นวิทยำลัย

อำชีวศึกษำนครพนม (วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๙) และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยำลัยเทคนิค

นครพนม  เมื่อวันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๒  และได้ถูกหลอมรวมเป็นส่วนรำชกำรในสังกัด

มหำวิทยำลัยนครพนม ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน 

๒๕๔๘ ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๖ 

 ประเภทวชิำและสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

   แหลง่ที่มำของข้อมูล งำนหลักสูตร  

ประเภทวิชำ ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำ 

๑. อุตสำหกรรม ๑. ช่ำงยนต์ 

๒. ช่ำงกลโรงงำน 

๓. ช่ำงเชื่อมโลหะ 

๔. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 

๕. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๖. ช่ำงก่อสร้ำง 

๗. สถำปัตยกรรม 

๑. เทคนิคเครือ่งกล 

๒. เทคนิคกำรผลติ 

๓. เทคนิคโลหะ 

๔. ไฟฟ้ำ 

๕. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๖. ช่ำงก่อสร้ำง 

๗. เทคนิคสถำปัตยกรรม 

๒. พำณิชยกรรม ๑. กำรบัญชี 

๒. กำรตลำด 

๓. กำรจัดกำรส ำนักงำน 

๔.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑. กำรบัญชี 

๒. กำรตลำด 

๓. กำรจัดกำรส ำนักงำน 

๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๓. กำรท่องเที่ยวและ

อุตสำหกรรมบริกำร 

๑. กำรโรงแรม ๑. กำรโรงแรม 

จ ำนวน 3 ประเภทวิชำ จ ำนวน ๑๒  สำขำวิชำ จ ำนวน ๑๒  สำขำวิชำ 
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๔ 

จ ำนวนอำจำรย์ (สำยวิชำกำร) และบุคลำกร (สำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน)               

ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑   
 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- คณบดี - - - 1 1 

- รองคณบดี - 1 3 - 4 

รวม - 1 3 1 5 

๒. ผู้สอน 

- ข้ำรำชกำร - 11 16 - 27 

- พนักงำนรำชกำร - 1 - - 1 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - - 13 - 13 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - 0 

- ตำมสัญญำ - 24 2 - 26 

รวม - 36 31 - 67 

๓. บุคลำกรสำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - 1 1 - 2 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - 7 3 - 10 

- ลูกจำ้งประจ ำ - 2 1 - 3 

- ตำมสัญญำ - 10 - - 10 

      รวม - 20 5 - 25 

รวมทั้งสิ้น - 57 39 1 97 

     แหลง่ที่มำของขอ้มูล งำนบุคคล  
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๕ 

 จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ                     

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม 

๑. อุตสำหกรรม ๑. ช่ำงยนต์/เทคนิค

เครื่องกล 
88 55 50 193 61 50 111 

๒. ช่ำงกลโรงงำน 

/เทคนิคกำรผลิต 
37 26 32 95 60 48 108 

๓. ช่ำงเชื่อมโลหะ 

/เทคนิคโลหะ 
6 2 6 14 8 1 9 

๔. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง/

ไฟฟ้ำ 
43 41 24 108 72 81 153 

๕. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 14 9 26 49 27 28 55 

๖. ช่ำงก่อสร้ำง 24 20 15 59 28 22 50 

๗. สถำปัตยกรรม/

เทคนิคสถำปัตยกรรม 
10 2 4 16 9 1 10 

๒. บริหำรธุรกิจ พำณชิยกรรม**        

๑. กำรบัญชี 32 17 27 76 101 97 198 

๒. กำรตลำด 7 8 6 21 14 19 33 

๓. กำรจัดกำร

ส ำนกังำน 
7 8 6 21 14 19 33 

๔. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 25 25 67 47 36 83 

๓. ท่องเที่ยวและ

อุตสำหกรรม

บริกำร 

๑. กำรโรงแรมและ

บริกำร 12 8 6 26 17 9 26 

 รวมทั้งสิ้น  รวม ปวช. และ 

ปวส. จ ำนวน 

1,664 คน 

303 220 233 756 480 428 908 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวำคม 2561)   แหล่งที่มำของข้อมูล งำนทะเบียน  
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๖ 

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนครพนม ที่ตั้งเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓                           

บ้ำนกุดข้ำวปุ้น ต ำบลขำมเฒ่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ติดกับทำงหลวงแผ่นดิน

หมำยเลข ๒๑๒ (ถนนชยำงกูร) สำยนครพนม-ธำตุพนม-มุกดำหำร  ห่ำงจำกตัวจังหวัด ๑๔ 

กิโลเมตร ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ๗๕๐ กิโลเมตร 
 

 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนครพนม 

จัดตั้งเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม” เมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๑๗ ในพื้นที่

สำธำรณประโยชน์ ดงค ำไฮ โคกหนองบัว มีพื้นที่ ๘๗๕ ไร่ วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๑๗ กรม

อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้พิจำรณำเห็นชอบตำมข้อเสนอของจังหวัดนครพนม 

ประกำศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร วันที่ ๒๖ 

กันยำยน ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อวิทยำลัยเกษตรกรรมนครพนมเป็น

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สังกัดกองวิทยำลัยเกษตรกรรม กรมอำชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร วันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๔๘ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม                 

ถูกหลอมรวมเพื่อจัดตั้งเป็นมหำวิทยำลัยนครพนม ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนครพนม 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหำวิทยำลัย

นครพนม” วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อวิทยำลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม เป็นคณะเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดมหำวิทยำลัยนครพนม 

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   

 ประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล งำนทะเบียนนักศึกษำ 

 

 

ประเภทวิชำ ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำ 

๑. เกษตรกรรม ๑. เกษตรศำสตร์ 

 

๑. สัตวศำสตร์ 

๒. พืชศำสตร์ 

๓. อุตสำหกรรมเกษตร 

๔. ช่ำงกลเกษตร 

๒. ประมง - ๑. เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

จ ำนวน ๒ ประเภทวิชำ                      จ ำนวน ๑  สำขำวิชำ จ ำนวน ๕  สำขำวิชำ 
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๗ 

 จ ำนวนอำจำรย์ (สำยวิชำกำร) และบุคลำกร (สำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน)               

ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   
 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- คณบดี - - 1 - 1 

- รองคณบดี - - 2 1 3 

รวม - - 3 1 4 

๒. ผู้สอน 

- ข้ำรำชกำร - 3 8 2 13 

- พนักงำน

รำชกำร 

- 2 - - 2 

- พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

- - 7 1 8 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - - 

- ตำมสัญญำ - - - - - 

รวม - 5 15 3 23 

๓. บุคลำกรสำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำน

รำชกำร 

1 4 - - 5 

- พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

- 9 - - 9 

- ลูกจำ้งประจ ำ 6 1 - - 7 

- ตำมสัญญำ 10 3 - - 13 

      รวม 17 17 - - 34 

รวมทั้งสิ้น 17 22 18 4 61 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล งำนบุคลำกร 
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๘ 

 จ ำนวนนักศกึษำทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ                     

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

  

 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2561)  แหลง่ที่มำของขอ้มูล งำนทะเบียนนักศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม 

๑. เกษตรกรรม ๑. เกษตรศำสตร์ 36 84 43 163 - - - 

๒. พืชศำสตร์ - - - - 13 11 24 

๓. สัตวศำสตร์ - - - - 18 8 26 

๔. ช่ำงกลเกษตร - - - - 3 10 13 

๕. อุตสำหกรรมเกษตร - - - - 5 3 8 

  ๒. ประมง ๖. เพรำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ - - - - 12 14 26 

รวม 36 84 43 163 51 46 97 

รวมทั้งสิ้น รวม ปวช. และ ปวส.  260 
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๙ 

 วิทยำลัยธำตุพนม มหำวิทยำลัยนครพนม ที่ตั้ง เลขที่ ๔๕๗ หมู่ ๓ ถนนพนมพนำ

รักษ์ ต ำบลธำตุพนม อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐  

 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ วิทยำลัยธำตุพนม มหำวิทยำลัยนครพนม เดิมมีชื่อว่ำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพธำตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต่อมำได้หลอม

รวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกำศ

ลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ก สังกัดส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ปัจจุบันมีเนื้อที่    มีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๒ งำน ๗๖ ตำรำงวำ  ตั้งอยู่เลขที่ 

๔๕๗ ถนนพนมพนำรักษ์ อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวำคม ๒๕๕๕ 

กระทรวง  ศึกษำธิกำรได้ประกำศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยนครพนม

กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยำลัยธำตุพนม” และใน

ปัจจุบันมกีำรจัดกำรศกึษำในระดับอำชีวศกึษำ ประกอบด้วย หลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ 

และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง จ ำนวน ๕ สำขำวิชำ ได้แก่  สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

สำขำวิชำไฟฟ้ำ สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำกำรบัญชี และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

และระดับอุดมศึกษำ  มีหลักสูตรระดับปริญญำตรี ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน  และหลักสูตรบริหำรธุรกิจ

บัณฑติ (บธ.บ.) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม ่  
 

 ประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

ประเภทวิชำ ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำ 

๑. อุตสำหกรรม ๑. ช่ำงยนต์ ๑. เทคนิคเครื่องกล 

๒. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  ๒. ไฟฟ้ำ  

๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. พำณิชยกรรม ๑. กำรบัญชี - 

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 

๓. บริหำรธุรกิจ - ๑. กำรบัญชี 

- ๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จ ำนวน ๓ ประเภทวิชำ จ ำนวน ๕ สำขำวิชำ จ ำนวน  ๕ สำขำวิชำ 

 

      แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนหลักสูตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1


หน้า 1 

 

๑๐ 

 จ ำนวนอำจำรย์ (สำยวิชำกำร) และบุคลำกร (สำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน) 

ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  

 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- ผูอ้ ำนวยกำร - - - ๑ ๑ 

- รองผู้อ ำนวยกำร - - ๓ - ๓ 

- ผูช่้วยผู้อ ำนวยกำร - - ๑ - ๑ 

- รก.หัวหน้ำส ำนักงำนฯ - - ๑ - ๑ 

รวม - - ๕ ๑ ๖ 

๒. ผู้สอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - ๕ ๑ - ๖ 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - - ๑๑ - ๑๑ 

- พนักงำนตำมสัญญำ - ๑๓ ๑ - ๑๔ 

รวม - ๑๘ ๑๓ - ๓๑ 

๓. บุคลำกรสำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - ๔ - - ๔ 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - ๗ ๒ - ๙ 

- ลูกจำ้งประจ ำ ๑ - - - ๑ 

- พนักงำนตำมสัญญำ ๘ ๒ - - ๑๐ 

- เจ้ำหน้ำที่ - ๒ - - - 

- แมบ่้ำน ๒ - - - - 

- นักกำรภำรโรง ๓ - - - - 

- ยำมรักษำกำรณ์ ๓ - - - - 

รวม ๙ ๑๔ ๒ - ๒๕ 

รวมทั้งสิ้น ๖๒ 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนบุคลำกร  
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๑๑ 

 จ ำนวนนักศกึษำทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม 

๑. อุตสำหกรรม 

 

๑. ช่ำงยนต์ ๖๖ ๔๖ ๔๑ ๑๕๓ ๒๙ ๔๐ ๖๙ 

๒. ช่ำงไฟฟ้ำ  ๓๖ ๓๔ ๕๒ ๑๒

๒ 

๖๖ ๔๖ ๑๑๒ 

๓. อิเล็กทรอนิกส์ ๒๖ ๓๗ ๒๒ ๘๕ ๒๒ ๒๑ ๔๓ 

๒. พำณิชยกรรม ๑. กำรบัญชี ๓๔ ๒๐ ๓๖ ๙๐ - - - 

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๘ ๒๘ ๒๑ ๗๗ - - - 

๓. บริหำรธุรกิจ ๑. กำรบัญชี - - - - ๗๘ ๖๒ ๑๔๐ 

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - - ๓๖ ๒๖ ๖๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ๑๖๕ ๑๗

๒ 

๕๒

๗ 

๒๓

๑ 

๑๙๕ ๔๒๖ 

รวมนักศึกษำ 

ระดับ ปวช.และ ปวส. 

๙๕๓ คน 
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๑๒ 

 วิทยำลัยนำหว้ำ มหำวิทยำลัยนครพนม ที่ตั้ง เลขที่  ๓๓๐ หมู่ ๔ ถนนนำหว้ำ-

หว้ยไห  ต ำบลนำหว้ำ อ ำเภอนำหว้ำ  จังหวัดนครพนม   

 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ วิทยำลัยนำหว้ำ มหำวิทยำลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒๔ 

กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๔๐โดยได้ใชบ้ริเวณพื้นที่ที่เป็นสำธำรณประโยชน์ จำกที่ดนิอ ำเภอ

นำหว้ำ จังหวัดนครพนม จ ำนวน ๒๐๐ ไร่ ใช้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงและได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกกรมอำชีวศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๑ เปิดให้มีกำร

เรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกกำรบัญชี และแผนกช่ำงยนต์       

ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๒ เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

แผนกช่ำง ไฟฟ้ำ ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๔เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกกำรบัญชี และแผนกช่ำงยนต์ ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๕ เปิดให้มีกำร

เรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกช่ำงไฟฟ้ำ ปีพุทธศักรำช  

๒๕๔๗ เปิดให้มกีำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยำยน ถูกหลอมรวมเป็นมหำวิทยำลัยนครพนม 

โดยใช้ชื่อ เดิมเป็น “วิทยำลัยกำรอำชีพนำหว้ำ มหำวิทยำลัยนครพนม” ปีพุทธศักรำช ๒๕๔๙ 

ศูนย์ศรีสงครำม วิทยำลัยเทคนิคนครพนม ได้มีกำรย้ำยมำสังกัดวิทยำลัยกำรอำชีพนำหว้ำ                           

ปีพุทธศักรำช ๒๕๕๐ เปิดให้มกีำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)                     

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๑ วิทยำลัยกำรอำชีพนำหว้ำ ได้มีกำรย้ำย                               

ศูนย์ศรีสงครำมไปสังกัด วิทยำลัยเทคนิคนครพนม ปีพุทธศักรำช  ๒๕๕๕  วิทยำลัยกำรอำชีพ

นำหว้ำได้ เปลี่ยนชื่อตำมกฎกระทรวงจัดตั้ งส่วน รำชกำรในมหำวิทยำลัยนครพนม

กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น “วิทยำลัยนำหว้ำ มหำวิทยำลัยนครพนม” 

ปัจจุบันวิทยำลัยนำหว้ำ ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)                  

มี ๕ สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง 

(ปวส.) มี ๕ สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำช่ำงยนต์ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำสำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

สำขำวิชำกำรบัญชี และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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๑๓ 

 

 ประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

ประเภทวิชำ ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำ 

๑. อุตสำหกรรม ๑. ช่ำงยนต์ ๑. ช่ำงยนต์ 

๒. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  ๒. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  

๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. พำณิชยกรรม ๑. กำรบัญชี ๑. กำรบัญชี 

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๓.กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก 

จ ำนวน ๒ ประเภทวิชำ จ ำนวน ๕ สำขำวิชำ จ ำนวน  ๖ สำขำวิชำ 

 

  แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนหลักสูตร ฝำ่ยวิชำกำร  
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๑๔ 

 จ ำนวนอำจำรย์ (สำยวิชำกำร) และบุคลำกร (สำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน) 

ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  

 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- ผูอ้ ำนวยกำร - - ๑ - ๑ 

- รองผู้อ ำนวยกำร - - ๓ - ๓ 

รวม - - ๔ - ๔ 

๒. ผู้สอน 

- ข้ำรำชกำร - - ๑ ๑ ๒ 

- พนักงำนรำชกำร - ๓ ๒ - ๕ 

- พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

- - ๑๕ - ๑๕ 

- พนักงำนตำมสัญญำ - ๕ - - ๕ 

รวม - ๘ ๑๘ ๑ ๒๗ 

๓. บุคลำกรสำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - ๑ ๑ - ๒ 

- พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

- ๕ ๒ - ๗ 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - - 

- พนักงำนตำมสัญญำ ๖ - - - ๖ 

รวม ๖ ๖ ๓ - ๑๕ 

รวมทั้งสิ้น ๔๖ 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนบุคลำกร ฝ่ำยบริหำร  
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๑๕ 

 จ ำนวนนักศกึษำทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ               

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

๑ ๒ ๓ รวม ๑ ๒ รวม 

๑. อุตสำหกรรม 

 

๑. ช่ำงยนต์ ๔๓ ๑๙ ๓๔ ๙๖ ๑๘ ๒๔ ๔๒ 

๒. ช่ำงไฟฟ้ำ  ๒๗ ๒๓ ๑๗ ๖๗ ๑๒ ๗ ๑๙ 

๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐ ๑๒ ๑๔ ๔๖ ๑๐ ๔ ๑๔ 

๒. พำณิชยกรรม ๑. กำรบัญชี ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๓๕ ๑๖ ๑๒ ๒๘ 

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๓ ๒๐ ๑๕ ๕๘ ๑๒ ๑๑ ๒๓ 

๓.กำรจัดกำรธุรกิจค้ำ

ปลีก 

    ๕  ๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ ๘๖ ๑๕๒ ๓๐๒ ๗๓ ๕๘ ๑๓๑ 

รวมนักศึกษำ 

ระดับ ปวช.และ ปวส. 

๔๓๓ คน 

  

 (ข้อมูล ณ วันที่ มิถุนำยน ๒๕๖๑)   แหล่งที่มำของข้อมูล : งำนทะเบียน ฝ่ำยวิชำกำร 
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๑๖ 

 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม  มหำวิทยำลัยนครพนม               

ที่ตั้ ง เลขที่๑๒๙ หมู่ที่  ๗  ต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม                         

เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๔๒๕๙-๙๖๔๙   เบอร์โทรสำร : ๐-๔๒๕๙-๙๖๔๙ เว็บไซต์ : 

http://sitc.npu.ac.th 

ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม 

มหำวิทยำลัยนครพนม เดิมช่ือ “ศูนย์บริกำรกำรศกึษำศรสีงครำม” จัดตัง้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ที่ส ำนักงำนประถมศึกษำอ ำเภอศรีสงครำม (เดิม) โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดนครพนม และจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เสนอขอจัดตัง้เป็นวิทยำลัย

เทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม และสภำมหำวิทยำลัยนครพนม ได้มมีิติให้ต้ังเป็นวิทยำลัย

เทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม มีฐำนะเป็นคณะหนึ่งของมหำวิทยำลัยนครพนม เมื่อวันที่ 

๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ และย้ำยมำตัง้อยู่  ณ ที่ตัง้ปัจจุบัน 

 หลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนหลักสูตรและกำรสอน 

 

 

ประเภทวิชำ 

ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) 

ระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำ 

๑. อุตสำหกรรม 

๑. ช่ำงยนต์ ๑. เทคนิคเครื่องกล 

๒. ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ๒. ไฟฟ้ำ 

๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. พณิชยกรรม 
๑. กำรบัญชี  

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

3.บริหำรธุรกิจ  ๑. กำรบัญชี 

 ๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จ ำนวน ๓ ประเภทวิชำ จ ำนวน ๕ สำขำวิชำ จ ำนวน ๕ สำขำวิชำ 



 
 

หน้า 1 

 ๑๗ 

 จ ำนวนอำจำรย์ (สำยวิชำกำร) และบุคลำกร (สำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน)             

ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

- ผูอ้ ำนวยกำร - - ๑ - ๑ 

- รองผู้อ ำนวยกำร - - ๓ - ๓ 

๒. ผู้สอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - - - -  

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - - ๑๖ - ๑๖ 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - - 

- ตำมสัญญำ - ๗ ๔ - ๑๑ 

๓. บุคลำกรสำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - ๖ - - ๖ 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - - 

- ตำมสัญญำ 4 6 - - 10 

รวมทั้งสิ้น 4 19 24 - 47 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 1 

 ๑๘ 

 จ ำนวนนักศกึษำทั้งหมดทุกชั้นปี ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ รวม ปี ๑ ปี ๒ รวม 

๒. อุตสำหกรรม 

 

๑. ช่ำงยนต์ 42 33 17 92 17 19 36 

๒. ช่ำงไฟฟ้ำ  45 36 41 122 13 5 18 

๓. ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 40 36 13 89 31 17 48 

๒. พำณิชยกรรม ๑. กำรบัญชี 67 27 37 131    

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 30 36 109    

๓. บริหำรธุรกิจ ๑. กำรบัญชี     39 21 60 

๒. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     17 9 26 

รวมทั้งสิ้น 237 162 144 543 117 71 188 

รวมนักศกึษำ 

ระดับ ปวช.และ ปวส. 

731 

 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561)   แหล่งที่มำของข้อมูล : งำนทะเบียน 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 1 

 ๑๙ 

 วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม ที่ตั้ง เลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๖ บ้ำนฐำนบิน 

ต ำบลโพธิ์ตำก อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๔๒๕๓-๑๕๗๕-๗               

E-mail : iac@npu.ac.th  Website : http://iac.npu.ac.th 

 ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ มหำวิทยำลัยนครพนม จัดตั้งตำม

มติสภำมหำวิทยำลัยนครพนมให้เป็นหน่วยงำนตำมนโยบำยที่มีระบบบริหำรเป็นอิสระในก ำกับของ

มหำวิทยำลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2550 และได้รับกำรรับรองให้เป็นสถำบันฝึกอบรม

ด้ำนกำรบินจำกกรมกำรบินพลเรือน กระทรวงคมนำคม เมื่อ 15 ตุลำคม 2550 มีรูปแบบ                      

กำรบริหำรกึ่งระบบรำชกำรเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพและสำมำรถพึ่งตนเองได้ 

ด ำเนนิภำรกิจในกำรผลิตบุคลำกรด้ำนกำรบิน ในหลักสูตรระดับมำตรฐำนสำกล จัดระบบกำรศึกษำ

ในหลักสูตรด้ำนกำรบิน เทคโนโลยีกำรบิน และอุตสำหกรรมกำรบินที่เกี่ยวข้อง มีหน้ำที่จัดกำรศกึษำ

ด ำเนินกำรวิจัยและให้บริกำรทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และวิชำชีพ                 

ด้ำนกำรบินและอวกำศ เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรบินช้ันน ำ                   

ในอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  

 ประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕6๑ 
 

ประเภทวิชำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สำขำวิชำ 

๑. ช่ำงอุตสำหกรรม ๑. ช่ำงอำกำศยำน 

จ ำนวน ๑ ประเภทวิชำ จ ำนวน ๑ สำขำวิชำ 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : งำนแผนและงบประมำณ 



 
 

หน้า 1 

 
๒๐ 

 จ ำนวนอำจำรย์ (สำยวิชำกำร) และบุคลำกร (สำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน)                 

ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕6๑  

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ ๒๕6๑ 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - - - - - 

- คณบดี - 1 - - ๑ 

- รองคณบดี - 4 - - ๔ 

รวม - ๕ - - ๕ 

๒. ผู้สอน - - - - - 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - - 2 - ๒ 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - - 

- ตำมสัญญำ - - 1 - ๑ 

รวม - - ๓ - ๓ 

๓. บุคลำกรสำยสนับสนุน

กำรเรียนกำรสอน 

- - - - - 

- ข้ำรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนรำชกำร - - - - - 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย - 5 - - 5 

- ลูกจำ้งประจ ำ - - - - - 

- ตำมสัญญำ 1 2 - - - 

รวม 1 7 - - 5 

รวมทั้งสิ้น 1 12 - - 13 

 

 แหลง่ที่มำของข้อมูล : แผนกบริหำรงำนบุคคล



 
 

 

๒๑ 

จ ำนวนนักศกึษำทั้งหมดระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีกำรศึกษำ ๒๕6๑ 
 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕6๑ 

ระดับ ปวส. 

ปี ๑ ปี ๒ รวม 

๑. ช่ำงอุตสำหกรรม ๑. ช่ำงซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 32 27 59 

รวม 32 27 59 

รวมทั้งสิ้น  32 27 59 

 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนำคม 2562)   แหล่งที่มำของข้อมูล : ระบบบริกำรกำรศึกษำ 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ 

กำรด ำเนนิกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำมหำวทิยำลัยนครพนม  

ระดับอำชีวศึกษำ 

 มหำวิทยำลัยนครพนม เริ่มด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๘                        

มีกำรพัฒนำคุณภำพและน ำเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน                   

มำใช้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมหำวิทยำลัยนครพนม ได้ก ำหนดจุดเน้นให้มหำวิทยำลัย

เป็นสถำบันผลิตบัณฑิตและพัฒนำสังคม ได้ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทุกด้ำนเป็นไปอย่ำงมคีุณภำพและประสิทธิภำพ 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๐ – ๒๕๕๓  มหำวิทยำลัยนครพนม มีกำรน ำคู่มอืกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยนอกมำเป็นกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอำชีวศึกษำ เพื่อแสดงถึงแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในสังกัดเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้ง

แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศกึษำจ ำนวน ๖ มำตรฐำน ๒๕ ตัวบ่งชี ้

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) มำเป็นองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีจ ำนวน               

๗ มำตรฐำน ๔๔ ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) จ ำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ และ ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย (๒๐ ตัวบ่งชี้) รวมทั้งหมด                

๖๔ ตัวบ่งชี ้

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) มำเป็นองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีจ ำนวน                

๗ มำตรฐำน ๒๓ ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) จ ำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ และ ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย (๒๐ ตัวบ่งชี้) รวมทั้งหมด                

๔๓ ตัวบ่งชี ้

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) มำเป็นองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีจ ำนวน            

๗ มำตรฐำน ๓๕ ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) จ ำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ และ ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย  ๒๐ ตัวบ่งชี้ 

รวมทั้งหมด ๕๕ ตัวบ่งชี ้ 



 

 

๒๓ 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) มำเป็นองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีจ ำนวน                 

๗ มำตรฐำน ๓๕ ตัวบ่งชี้ 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) มำเป็นองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีจ ำนวน                

๗ มำตรฐำน ๓๕ ตัวบ่งชี้ 

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มำเป็นองค์ประกอบ

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน มีจ ำนวน ๔ มำตรฐำน ๑๔ ตัวบ่งชี ้

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มหำวิทยำลัยนครพนม ได้น ำมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มำเป็นองค์ประกอบ

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน มีจ ำนวน ๔ มำตรฐำน ๑๔ ตัวบ่งชี ้

 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ตำมที่มีกำรออกกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ        

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหำวิทยำลัยนครพนมจึงมีกำรด ำ เนินกำรตำมกฎกระทรวงฯ ซึ่งประกำศใน                         

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนำยน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน ๙ ประเด็นกำรประเมิน และมหำวิทยำลัยนครพนมได้พัฒนำ

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ ซึ่งจัดท ำมำตรฐำน ประเด็นกำรประเมิน ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์กำร

ประเมินคุณภำพกำรศกึษำ มจี ำนวน ๔ มำตรฐำน ๑๒ ประเด็นกำรประเมิน ๒๕ ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๔ 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ มหำวิทยำลัยนครพนม 

 

   ปรัชญำ          

 พัฒนำตน ตื่นรู ้ผูร้ับใช้สังคม 

    

  วิสัยทัศน์       

 มหำวิทยำลัยนครพนมเป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรสร้ำงสรรค์สังคม พหุวัฒนธรรม                

ช้ันน ำแหง่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงตอนกลำง 

 

   พันธกิจ         

 พันธกิจที่ 1 จัดหลักสูตรกำรสอนและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

คุณธรรม จริยธรรมภำยใต้บริบทควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ                      

กลุ่มอนุภูมภิำคลุ่มน้ ำโขงตอนกลำง 

 พันธกิจที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญต่อกำรสร้ำง        

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของทุกภำคส่วน 

 พันธกิจท่ี 3 ให้บริกำรวิชำกำรและเป็นผู้น ำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ในประเทศ กลุ่ม

อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงตอนกลำงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม ท ำนุบ ำรุง   และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลำกหลำย                 

เพื่อกำรบูรณำกำร กำรอยู่รว่มกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงตอนกลำง 

 พันธกิจท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรที่ดดี้วยหลักธรรมำภิบำล 

 

 

 

 

 
 

 

    

 



 

 

เป้ำประสงค์ 

๒๕ 

 

  

- สร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีควำมรู้ ทักษะ อดทน สู้งำน มีคุณธรรมจริยธรรมและ

สำมำรถปรับตัว ตอบสนองตอ่บริบทควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  

- ผลิตงำนวิจัยและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัย สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถ                      

ในกำรแขง่ขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับใน ระดับนำนำชำติ 

- มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับและมีกำรบริกำรทำงวิชำกำร                   

ให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ ควำมตอ้งกำรของภูมภิำคและประเทศ 

- มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล            

กำรมสี่วนรว่มและพึ่งพำตนเองได้  

- บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ตลอดทั้ ง ไ ด้ รั บก ำ รพัฒนำ  คุณภำพ ชี วิ ต  สวั สดิ ก ำร  สภำพแวดล้ อมและสุ ข ภ ำ ว ะ                                   

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ  

- พัฒนำระบบกำรตลำด เพื่อกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร  

- มีโครงสรำ้งพื้นฐำนทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนและ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖ 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 
 

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (จำกหลักเกณฑ์และ             

แนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของ สอศ. หน้ำ ๑๘-๒๒ ข้อ ๓.๔ และ ข้อ ๓.๕ ซึ่งมีอยู่  

๓ ข้อย่อย) 
      
๓.4 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

     ๓.4.1  ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 กำรจัดกำรศึกษำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเจตนำรมณ หรือเป้ำประสงคที่ก ำหนดไว            

จ ำเป็นตองมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และปัจจัยที่ส ำคัญของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ได้แก กำรวำงแผน ดังนั้น กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 จึงระบุให

สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพื่อใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำป  โดยกำร

ก ำหนดแผนงำน โครงกำร กิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำใหบรรลุเป้ำประสงคที่สถำนศึกษำก ำหนด 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำมีควำมส ำคัญตอสถำนศกึษำ ดังนี้       

  1. เป็นทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำ       

  2. ผู้มีสวนเกี่ยวของทั้งผู้บริหำร ครู คณำจำรย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

นักศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผ  ูปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำน                         

ที่เกี่ยวของได้รับรูและเขำใจในทิศทำง และแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ   

     3.4.2  กรอบแนวคดิในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    

 กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ระบุใหสถำนศึกษำจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งแสดงควำม

สัมพันธกัน  ดังภำพที่ 3.4  

  

  

  

  

 

 

 

 

ภำพท่ี ๓.๔ แสดงกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  

  

 



 

 

๒๗ 

     ๓.4.3  กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ       

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จะตองจัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ 

บนพื้นฐำนขอมูลของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ  แผนงำน โครงกำร                      

แนวปฏิบัติที่ ชัดเจนครอบคลุมทุกกิจกรรม ที่มุ่งพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ                            

ของสถำนศึกษำ โดยกำรมีสวนร่วมขอผู้มีสวนได้สวนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยในและ

ภำยนอกสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติให บรรลุเป้ำประสงคที่ก ำหนดไว ได้                  

อย่ำงมีประสิทธิภำพ กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ                                             

ดังแสดงในภำพที่ 3.5   

  

  

 ภำพท่ี 3.5  แสดงกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  

  

 



 

 

๒๘ 

  

        กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีขั้ นตอน                    

ในกำรด ำเนินกำรดังนี้     

     ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษำและวิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่อสรุปประเด็น                

ควำม  ตองกำร ในกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละมำตรฐำน                  

และวิเครำะห์สภำพกำรณของสถำนศึกษำ  ซึ่งนิยมใชหลักกำรกำรวิเครำะห์สภำพกำรณของ

สถำนศึกษำ (SWOT  Analysis) เพื่อใหทรำบถึงสภำพกำรณทั้งภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ        

ที่จะมีผลกระทบตอควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหมีคุณภำพตำม มำตรฐำน

กำรศกึษำ  

     ขั้นตอนที่  2   น ำผลจำกกำรวิเครำะห์ในขั้นตอนที่  1 มำก ำหนดทิศทำงและแนวทำง                    

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่ส ำคัญ ประกอบด้วย         

 ๑) วิสัยทัศน (Vision) เป็นควำมคำดหวังของสถำนศึกษำที่ตองกำรใหบรรลุผลตำม

เจตนำรมณทีมุ่่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ         

 ๒) พันธกิจ (Mission) เป็นภำรกิจที่สถำนศึกษำจะตองท ำเพื่อใหควำมคำดหวังที่ก ำหนด

ไว ประสบควำมส ำเร็จโดยในแต่ละพันธกิจจะก ำหนดเป้ำประสงค (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจำก

กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจนั้น          

 ๓) กลยุทธ (Strategy) เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนของแต่ละพันธกิจเพื่อให 

ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงคที่ก ำหนดไว          

 ๔) แผนงำน โครงกำร (Initiative) เป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนที่จะ                

ตองท ำ เพือ่ใหพันธกิจและกลยุทธที่ก ำหนดไวประสบควำมส ำเร็จ   

     ขั้นตอนที่ 3 น ำร่ำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ

หรอื คณะกรรมกำรวทิยำลัยพิจำรณำใหควำมเห็นชอบ  

     ขั้นตอนที่ ๔ สถำนศึกษำน ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำที่ได้รับควำมเห็นชอบ

จำก คณะกรรมกำรสถำนศกึษำหรอืคณะกรรมกำรวิทยำลัยประกำศใช เผยแพรและประชำสัมพันธ์

ใหครู คณำจำรย และ บุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้มีสวนเกี่ยวของทรำบอย่ำงทั่วถึง และ              

น ำสู่กำรปฏิบัติ   

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๙ 

 3.4.4 องคประกอบของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     

     แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้    

     1)  ขอมูลปจจุบันของสถำนศึกษำ    

 1.1) แผนภูมิกำรบริหำรสถำนศกึษำ    

 1.2) ขอมูลดำนบุคลำกร  

 1.3) ขอมูลด้ำนผูเ้รียน และผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ    

 1.4) ขอมูลด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน    

 1.5) ขอมลูด้ำนอำคำรสถำนที่  

 1.6) ขอมูลด้ำนงบประมำณ  

     2)  มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ  

     3)  ทศทิำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ  

 3.1) วิสัยทัศน  

 3.2) พันธกิจ  

 3.3) กลยุทธ์  

 3.4) แผนงำน โครงกำร    

     4)  กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ         

 4.1) กำรสรำ้งควำมเขำใจกับบุคลำกรของสถำนศึกษำ         

 4.2) กำรมอบหมำยหนำที่ใหบุคลำกรของสถำนศึกษำ         

 4.3) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศกึษำ  

      5)  กำรประเมินผลและตรวจสอบคณุภำพกำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำ    

 5.1) กำรเตรียมกำรก่อนกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ โดยกำรวำงแผนเตรียมควำมพร อมในกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ                       

ในประเด็นต่ำง ๆ เชน กำรสร้ำงควำมตระหนัก ใหกับครู คณำจำรย์ และบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

กำรสร้ำงควำมรับรูควำมเขำใจใหกับกลุ่มผู้ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ กำรจัดท ำปฏิทินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

กำรจัดท ำเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เป็นต้น        

 5.2) กำรด ำเนินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

ตำมแผนหรือ ปฏิทินกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพที่ก ำหนดไว้ โดยท ำกำรเก็บรวบรวม                 

ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด้วยวิธีกำรและเครื่องมือ                     

ที่จัดเตรียมไว     

 

 

 

 



 

 

๓๐ 

     

 5.3) กำรสรุปผลกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  

โดยกำร สรุปผลกำรประเมินและตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำ จ ำแนกตำมมำตรฐำนกำรศกึษำและ

ประเด็นกำรประเมิน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนำ และขอเสนอแนะเพื่อกำร

พัฒนำของแต่ละมำตรฐำนและประเด็นกำร ประเมิน เพื่อใหผู้มีสวนเกี่ยวของใชเป็นแนวทำงในกำร

ปรับปรงุและพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ        

     3.4.5 แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    

     แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เป็นกระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ มำตรฐำน

กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ และสภำพกำรณ ของสถำนศึกษำที่ส งผลต่อควำมส ำ เร็จ                               

ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เพื่ อน ำมำก ำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำ                            

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด โดยกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศึกษำ มีสำระส ำคัญ ดังนี้    

 1) ค ำน ำ    

 2) ค ำชีแ้จง    

 3) สำรบัญ    

 4) ขอมูลปจจุบันของสถำนศึกษำ    

 5) มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ    

 6) ทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ    

 7) กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ    

 8) กำรประเมินผลและตรวจสอบคณุภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศกึษำ    

 9) ภำคผนวก  

3.5  กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     

 ๑) สร้ำงควำมเขำใจกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ ในกำรน ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรจัดประชุมชี้แจงหรืออบรมสัมมนำเพื่อใหทรำบวัตถุประสงค 

และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน                      

 2) มอบหมำยหน ำที่ ให บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำ เนินกำรตำมแผนพัฒนำ                           

กำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ                      

 3) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปงบประมำณของสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ

ตำมเป้ำหมำย ของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
๓๑ 

ภำรกิจของงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

๑. ด้ำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 ๑.๑ ให้ค ำแนะน ำ และประสำนงำนกับทุกคณะ จัดท ำมำตรฐำนสำขำวิชำ  

 ๑.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มสำขำวิชำได้รับกำรรับรองจำกสมำคมวิชำชีพ 

 ๑.๓ ควบคุมและประเมินคุณภำพภำยใน มำตรฐำนกลุ่มสำขำวิชำและมำตรฐำน  

สำขำวิชำ 

 ๑.๔ จัดประชุม สัมมนำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำมำตรฐำนสำขำวิชำ 

 ๑.๕ ประสำนงำนกับคณะให้ควบคุมมำตรฐำนผูเ้รียนทุกระดับ 

 ๑.๖ เตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในระดับกลุ่มสำขำวิชำและสำขำวิชำโดย   

สมศ. 

 ๑.๗ สร้ำงมำตรฐำนกำรท ำงำนในส ำนักงำนและหนว่ยงำนย่อยทุกหน่วย สนับสนุนให้  

หัวหนำ้หนว่ยงำนตดิตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 

๒. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ๒.๑ ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ 

มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒.๒ จัดวำง และพัฒนำระบบ และกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในทุกระดับ 

 ๒.๓ พัฒนำตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ำรประเมนิคุณภำพ 

 ๒.๔ จัดท ำคู่มอืกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส่งให้ทุกหนว่ยงำน  

 ๒.๕  ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำกับทุกหน่วยงำน 

 ๒.๖  ประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

 ๒.๗ ประสำนงำนกับกองพัฒนำนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำทุกคนมีควำมรู้และทักษะ  

กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ รวมทั้งให้ควำมร่วมมอืในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

 ๒.๘  ก ำกับติดตำมให้คณะและวิทยำลัย จัดท ำรำยงำนกำรประเมนิตนเองประจ ำปีทุกปี  

 ๒.๙ ตรวจและประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยในทุกหนว่ยงำน 

 ๒.๑๐ กระตุน้ให้ทุกหนว่ยงำนน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

มำใช้พัฒนำงำนหลังกำรตรวจและประเมินโดยใช้กระบวนกำร PDCA 

 ๒.๑๑ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ ทั้งภำยในและภำยนอก

สถำนศกึษำ 

 

 

 

 



 

 

๓๒ 

 ๒.๑๒ สร้ำงเครือขำ่ยกำรประกันกำรศกึษำกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 

 ๒.๑๓ ศึกษำดูงำนกำรประกันคุณภำพทั้งในและนอกประเทศ เพื่อน ำองค์ควำมรู้พัฒนำ

กำรศกึษำให้เจรญิก้ำวหน้ำขึน้ทุกปี 

 ๒.๑๔ เตรียมควำมพร้อมรับประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน)  

 ๒.๑๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ  

 

นโยบำยกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ระดบัอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

 ๑. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ 

มีควำมตระหนักในกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

 ๒. กำรพัฒนำระบบและกลไกสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

  ๒.๑ มีกำรก ำกับติดตำมงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ ของสำขำวิชำ คณะ วิทยำลัย 

ตำมที่ก ำหนดระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภำพที่มปีระสิทธิภำพ 

  ๒.๒ พัฒนำฐำนข้อมูลระบบกำรประกันคุณภำพที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยง

ข้อมูลกับทุกหน่วยงำน 

 ๓. ให้มีกำรก ำหนด KPI ของกำรประกันคุณภำพภำยในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของคณบดี และผูบ้ริหำรหนว่ยงำน 

 

แนวทำงกำรด ำเนนิกำรประกนัคุณภำพศึกษำของมหำวทิยำลัยนครพนม 

 ๑. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทุกระดับ และนักศึกษำ                  

เห็นควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นในกำรประกันคุณภำพ โดยสนับสนุนให้คณะ วิทยำลัย และ

หนว่ยงำน ต้องด ำเนนิกำร 

     ๒. ก ำหนดคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย ในกำรผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภำพ และลักษณะของกำรใหบ้ริกำรที่พึงประสงค์ 

     ๓. ก ำหนดให้มีองค์กรที่ท ำหน้ำที่ดูแลและรับผดิชอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 

    ๔. จัดให้มรีะบบกำรประเมนิคุณภำพภำยในหนว่ยงำนของมหำวิทยำลัย 

               ๕. เตรียมกำรเพื่อเข้ำรับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน            

ระดับคณะและวิทยำลัย 

               ๖. เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำกส ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน)  

 

 
 



 

 

๓๓ 

 

 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 

 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยตำมนโยบำยดังกล่ำว มีกำรก ำหนด       

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

                ๑. ส่วนกลำง มีคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย  ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่วำงนโยบำย 

และก ำหนดแผนพัฒนำตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัยทุกแห่งพิจำรณำตรวจสอบผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และให้กำรรับรอง

คุณภำพกำรศกึษำ 

               ๒.  มหำวิ ทยำลั ย  มี คณะกรรมกำรประกั นคุณภำพกำรศึ กษำภำย ใ น                            

ระดับมหำวิทยำลัยประกอบด้วย 

   ๒.๑ สภำมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ก ำกับดูแลใหม้หำวิทยำลัยปฏิบัติตำมนโยบำยและ

ระเบียบของมหำวิทยำลัยตำมที่คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยก ำหนด พัฒนำมำตรฐำนวิชำกำร 

และควบคุมดูแลมำตรฐำนกำรศกึษำของมหำวิทยำลัย 

                 ๒.๒  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่

พัฒนำคุณภำพ ควบคุมคุณภำพ ก ำกับมำตรฐำนหน่วยงำนภำยใน ประเมินคุณภำพ พิจำรณำ

ประกันคุณภำพและเสนอขอรับ กำรรับรองมำตรฐำน 

                 ๒.๓ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่วำง

ระบบกลไกประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน

มหำวิทยำลัย 

                 ๒.๔ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพระดับคณะ วิทยำลัย ศูนย์ ส ำนัก                

กลุ่มสำขำวิชำที่มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมนโยบำย และกรอบกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดขึ้น                                

โดยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย จัดท ำรำยงำนกำร

ประเมินตนเอง และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับรับกำรประเมิน โดยมีคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

ภำยใน ท ำหนำ้ที่ประเมนิกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ซึ่งกำรด ำเนินงำน 

ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๓๔ 

 

แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

     แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย มีดังนี้ 

 ๑. ให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย จัดตั้งระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

และแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำและคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัยและคณะหรือ

เทียบเท่ำส่วนในระดับสำขำวิชำหรือเทียบเท่ำให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศกึษำ และก ำหนดนโยบำยอย่ำงชัดเจน 

 ๒. เร่งรัดและสนับสนุนให้หน่วยงำนทุกระดับของมหำวิทยำลัย จัดท ำเอกสำรและคู่มือ

ต่ำง ๆ เพื่อกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ ได้แก่ คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนกลุ่มสำขำวิชำวิชำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนวิจัย คู่มือกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ผู้สอน คู่มือกำรรับบริกำรและกำร

ให้บริกำรของหนว่ยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

 ๓.  พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประเมินระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน

หนว่ยงำนทุกระดับของมหำวิทยำลัย 

 ๔.  จัดท ำงบประมำณและพัฒนำบุคลำกรแก่หน่วยงำนทุกระดับในมหำวิทยำลัยให้

ด ำเนนิกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

 ๕.  จัดให้มีกำรเขียนรำยงำนประเมินตนเอง และมีกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ

หนว่ยงำน คณะ/วิทยำลัย เพื่อเตรียมควำมพรอ้มรับกำรประเมินจำกองค์กรภำยนอก 

 ๖.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำโดยกำรประเมินคุณภำพภำยในระหว่ำงมหำวิทยำลัย 

 ๗.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำน ทุกระดับของมหำวิทยำลัย มีฐำนข้อมูลงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำและน ำข้อมูลมำพัฒนำงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนตลอดจนเผยแพร่

ผลงำนสู่สำธำรณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๓๕ 

มำตรฐำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำของมหำวทิยำลัยนครพนม 

  

 ตำมที่มีกำรออกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลต่อกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยนครพนมจึงจ ำ เป็นที่จะต้องด ำเนินกำรไปตำม                              

กฎกระทรวงฯ นี้ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์          

พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน ๙ ประเด็นกำรประเมิน                    

และมหำวิทยำลัยนครพนมได้พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจัดท ำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศกึษำ รวมเป็นจ ำนวน ๔ มำตรฐำน ๑๒ ประเด็นกำรประเมิน ๒๕ ตัวบ่งชี ้ 

 
 

ระบบกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำของมหำวทิยำลัยนครพนม ระดับอำชีวศึกษำ  

  แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คอื 

๑. กำรประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย 

  ๑.๑  ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัยนครพนม       

มีกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำของมหำวิทยำลัย โดยกำรมสี่วนร่วมของ

คณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับขั้นพื้นฐำน ระดับอำชีวศึกษำ 

และระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม อีกทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ควบคุม 

ก ำกับ ตดิตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงตอ่เนื่อง 

  ๑.๒  มีกำรก ำหนดมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัยที่สอดคล้องกับ

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ

คุณภำพอย่ำงครบถ้วน ซึ่งน ำมำทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ และผลผลิต สำมำรถ

รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยได้น ำมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

ส ำหรั บกำรประ เมิ นคุณภำพภำยในของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำร อำ ชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร มำใช้เป็นแนวทำงในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งได้พัฒนำมำตรฐำน

และเกณฑ์ตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำให้ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (สมศ.)   

  ๑.๓ มีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร

กำรศกึษำที่เหมำะสม  

 

 

 

 

 



 

 

๓๖ 

  ๑.๔  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 

กำรพัฒนำคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ

ทุกปี โดยส่งเสริมให้บุคลำกร ในมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

และจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับคณะ และพัฒนำเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยใน 

เพื่อให้สำมำรถเสนอแนะแนวทำงพัฒนำที่เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย บุคลำกรภำยใน

มหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน พร้อมทั้งจัดให้มีกำรประเมิน

คุณภำพภำยในโดยคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัยปีละ ๑ ครั้ง   

  ๑.๕  มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำม

พันธกิจให้เกิดผลดี โดยผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญและได้ผลักดันให้บุคลำกรทุกระดับให้มีส่วนร่วม

ในกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก มำพิจำรณำปรับปรุง                        

กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

๒. กำรประกันคุณภำพภำยในระดับคณะและวิทยำลัย 

   ๒.๑ คณะและวิทยำลัย มีคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่พัฒนำ บริหำร และติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำภำยใน ตลอดจนประสำนกันหน่วยงำนภำยนอก 

   ๒.๒ คณะและวิทยำลัย ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ที่มีกำรก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ       

ตำมนโยบำยประกันคุณภำพกำรศกึษำของมหำวิทยำลัย 

   ๒.๓ คณะและวิทยำลัย ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพ               

ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่ ๑) หลักสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำง ๆ  ๒) คณำจำรย์และ

ระบบพัฒนำคณำจำรย์ ๓) สื่อกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน ๔) ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่น 

๕) อุปกรณ์กำรศึกษำต่ำง ๆ  ๖) สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และบริกำรกำรศึกษำ ๗) กำรวัดผล

กำรศกึษำและสัมฤทธิ์ผลทำงกำรเรียนของนักศกึษำ  

   ๒.๔ คณะและวิทยำลัย จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำในอย่ำงตอ่เนื่อง 

   ๒.๕ คณะและวิทยำลัย จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง และด ำเนินกำรประเมิน

คุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับคณะและวิทยำลัยอย่ำงตอ่เนื่อง 

   ๒.๖ มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรสนับสนุน โดยมีกระบวนกำรก ำกับ ติดตำม

ตรวจสอบ และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน โดยจัดใหม้ีกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยในประจ ำปี

กำรศกึษำ ในระดับคณะและวิทยำลัยอย่ำงตอ่เนื่องทุกปี  

 

 



 

 

๓๗ 

ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 ๑.  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในระดับคณะและ

วิทยำลัย อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงำน ระดับอำชีวศึกษำ จ ำนวน ๖ คณะและวิทยำลัย                    

ได้แก่ ๑) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  ๒) คณะเกษตรและเทคโนโลยี ๓) วิทยำลัยธำตุพนม         

๔) วิทยำลัยนำหวำ้ ๕) วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมศรีสงครำม ๖) วิทยำลัยกำรบินนำนำชำติ  

 ๒.  มีกำรปรับปรุงระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมพันธกิจของ

สถำบัน โดยทุกคณะและวิทยำลัยร่วมกันวิเครำะห์องค์กร พิจำรณำปรับแผนกลยุทธ์และจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 ๓.  มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

และสำธำรณชน โดยมหำวิทยำลัยรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในต่อ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม คณะกรรมกำรก ำกับ

ติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม คณะกรรมกำร

บริหำรมหำวิทยำลัยนครพนม และคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยนครพนม รวมทั้งเผยแพร่ต่อ

สำธำรณชนผ่ำนทำง website ของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

 ๔.  มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 

(Improvement plan) และมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของคณะและวิทยำลัยตำมแผนพัฒนำ

คุณภำพอย่ำงตอ่เนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๘ 

 

รูปแบบกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ 

 กำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) หมำยถึง กระบวนกำรประเมินผลโดย

ภำพรวมว่ำ เมื่อได้ใช้ระบบกำรควบคุมคุณภำพ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภำพอย่ำงไร 

ดังนัน้ตรวจตดิตำมและกำรประเมินคุณภำพจะต้องท ำอย่ำงเป็นระบบ มีหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติที่

ชัดเจนมีกำรประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรกระท ำในรูปคณะกรรมกำรประกอบด้วย 

ผูท้รงคุณวุฒิลกัษณะกำรประเมนิคุณภำพตำมสภำพจริงเป็นกำรตดิตำมผลกำรประเมินตนเอง 

 กำรประเมินคุณภำพภำยใน ( Internal Assessment)  หมำยถึง กระบวนกำร

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อตรวจสอบคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำของหน่วยงำนหรือ

องค์กรที่ด ำเนินงำนโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนนั้น หรือผู้เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจะน ำข้อมูล

ที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน ในควำมเป็นจริงกำรประเมินลักษณะดังกล่ำวเป็นกำรตรวจ

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่มีควำมหมำยตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก วันที่ ๒๓ 

กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ                   

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 กำรประเมนิคุณภำพภำยใน ระดับอำชีวศกึษำ มหำวิทยำลัยนครพนม มีกำรประเมินจำก

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะและวิทยำลัย ตำมมำตรฐำน ประเด็นกำรประเมิน

และตัวบ่งชี้ ตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัย

นครพนม เพื่อเตรียมกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกคณะกรรมกำรส ำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๙ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก  

     ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุไว้ดังนี ้

 “ข้ อ  ๒  ในกฎกระทรวงนี้  ก ำรประกั นคุณภำพกำรศึกษำ  หมำยควำมว่ ำ                           

กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบ คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละ

ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพ

กำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และสำธำรณชนว่ำสถำนศกึษำนั้นสำมำรถจัดกำรศกึษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

และบรรลุเป้ำประสงค์ของหนว่ยงำนต้นสังกัดหรือหนว่ยงำนที่ก ำกับดูแล  

 ส ำนักงำน หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

(องค์กำรมหำชน)  

 ข้อ ๓ ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

แตล่ะระดับและ ประเภทกำรศกึษำที่รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้ง

จัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ

ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศกึษำ ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร เพื่อพัฒนำสถำนศกึษำให้มคีุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ ก ำกับดูแล

สถำนศกึษำเป็นประจ ำทุกปี  

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรให้

ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และ แนะน ำสถำนศกึษำ เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ

พัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง  

 

 

 

 



 

 

๔๐ 

 ข้อ ๔ เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำตำมข้อ ๓ แล้ว ให้

หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวพร้อมกับประเด็น

ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องหรือจำก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแห่งนั้นให้แก่ส ำนักงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและ

แนวทำงในกำรประเมนิคุณภำพภำยนอก  

 ให้ส ำนักงำนด ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำของ สถำนศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินและกำรติดตำมตรวจสอบดังกล่ำว 

พร้อมขอ้เสนอแนะ ให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดหรอืหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ

นั้น ๆ เพื่อให้สถำนศกึษำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำต่อไป  

 ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ส ำนักงำนอำจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงำนที่ได้รับกำร

รับรองจำก ส ำนักงำนด ำเนนิกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำได้” 

 จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในจะต้องด ำเนินกำรตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ มีกำรประเมินผลและกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

สถำนศกึษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หนว่ยงำนต้นสังกัดหรอืหนว่ยงำนที่ก ำกับ

ดูแลเป็นประจ ำทุกปี และหนว่ยงำนดังกล่ำวจะต้องจัดส่งรำยงำนพร้อมกับประเด็นต่ำง ๆ ที่ตอ้งกำร

ให้มกีำรประเมนิผลและกำรตดิตำมตรวจสอบให้แก่ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ

กำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๑ 

แนวคิดของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  แนวคิดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                       

เป็นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่มกีำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำระบบกำรศกึษำให้มี

คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูร้ับบริกำรทำงกำรศกึษำโดยตรง ได้แก่ 

นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้รับบริกำรทำงอ้อม ได้แก่ สถำนประกอบกำร ประชำชน และสังคม              

ซึ่งระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีแนวคิดในกำรด ำเนินงำน ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑.  กำรพัฒนำคุณภำพ (Quality Control) เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ และ

พัฒนำสถำนศกึษำให้เข้ำสู่มำตรฐำน 

  ๒.  กำรตรวจติดตำมคุณภำพ  (Quality Auditing) เป็นกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน   

ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

  ๓. กำรประเมินคุณภำพ  (Quality Assessment)  เป็นกำรประเมินตนเองของ

สถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำรประเมินตนเองต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    

เพื่อพิจำรณำเป็นข้อมูลให้แก่ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในกำร

ด ำเนนิกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป 

  ๔. กำรรับรองคุณภำพ (Quality Accreditation) ในกรณีที่มีกำรประเมินเพื่อรับรอง

คุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ จะเป็นกำรรับรองหรือไม่รับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน โดยกำร

ประเมินว่ำสถำนศกึษำได้ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

๔๒ 

      วงจรคุณภำพ  PDCA 

 ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำเพื่อน ำไปสู่                          

กำรพัฒนำนั้น จะต้องท ำให้กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรนี้                  

เป็นสิ่งที่ใช้ในกำรท ำงำน ให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยต้องมีกระบวนกำรวำงแผน (Plan) ปฏิบัติกำร

ตำมแผน (Do) ตรวจสอบประเมินผล (Check)  และพัฒนำปรับปรุงอยู่เสมอ (Act)  ซึ่งหลักกำรนี้   

เป็นกำรบริหำรคุณภำพงำน เป็นวงจรพัฒนำพื้นฐำน หลักของกำรพัฒนำคุณภำพทั้งระบบ (Total 

Quality Management : TQM) ผู้ที่คิดค้นกระบวนกำรหรือวงจรพัฒนำคุณภำพ PDCA คือ Shewart 

นักวิทยำศำสตร์ชำวอเมริกัน และ Deming ได้น ำไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนประสบผลส ำเร็จ              

วงจรคุณภำพของ Deming หรอืวงจร PDCA ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  

 ๑. กำรวำงแผน (Plan) ต้องพิจำรณำในประเด็นส ำคัญ เชน่ 

 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เป้ำหมำยใหชั้ดเจน 

 กำรก ำหนดคุณลักษณะที่ใชใ้นกำรควบคุม 

 กำรก ำหนดวิธีกำรท ำงำนเพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ เป็นต้น 
 

 

 ๒. กำรด ำเนินงำน (Do) ต้องพิจำรณำกำรด ำเนินงำนในประเด็นส ำคัญ เชน่      

 ศกึษำและฝกึอบรมให้เข้ำใจวิธีกำรท ำงำนในแต่ละครั้ง และลงมอืปฏิบัติ 

 เก็บข้อมูลคุณลักษณะทำงดำ้นคุณภำพตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ เป็นต้น 
   

  ๓. กำรตรวจสอบ (Check) เป็นกำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำและประเมินผลของกำร

ด ำเนนิกำร เชน่  

 ตรวจสอบว่ำงำนที่ท ำได้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดหรอืไม่ 

 ประเมินคุณลักษณะทำงด้ำนคุณภำพว่ำตรงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 

เป็นต้น 

 ๔. กำรปรับปรุงแก้ไข (Act) เมื่อตรวจสอบและประเมินสิ่งที่ได้ด ำเนินกำรตำมแผนแล้ว

พบว่ำมีควำมผิดพลำดหรอืข้อบกพร่อง ต้องท ำกำรแก้ไขและปรับปรุง เชน่  

 แก้ไขที่ตน้เหตุของปัญหำ 

 ค้นหำสำเหตุ แล้วท ำกำรป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดควำมผดิพลำดขึน้อีก 

 พัฒนำระบบหรือปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนที่ผิดพลำดหรอืบกพร่อง เป็นตน้ 

 

 

 



 

 
๔๓ 

วธิีกำรด ำเนนิงำนที่ตอบสนองระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ของมหำวทิยำลัยนครพนม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทบทวน 

ตัวบง่ช้ี/เกณฑ์ 

สำระควำมรู้ฯ 

 

จัดท ำร่ำงคู่มือ

คุณภำพ 

ส่งหัวหน้ำงำน QA 

ตรวจสอบควำม 

ถูกต้อง 

ทบทวนตัวบ่งช้ี/

เกณฑ ์สำระควำมรู้ 

เร่ืองกำร 

ประกันคุณภำพ 

ทบทวนผลกำร 

ประเมินและขอ้มูลที่ 

เก่ียวข้อง 

ก ำหนดประเด็นและ 

วิธีกำรในกำรพัฒนำ 

บุคลำกร 

ด ำเนินกำรพัฒนำ

ควำมรู้ 

ก ำหนดแนวทำง 

ประชำสัมพันธแ์ล

กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

ด ำเนินกำรตำม 

แนวทำงที่ก ำหนด 

กำรประชำสัมพันธฯ์ 

ประเมินผล 

น ำผลกำรประเมิน 

ไปปรับกำร 

ด ำเนินกำรคร้ังต่อไป 

ก ำหนดแผน/กำรตรวจ 

ประเมินประจ ำปี 

ประชำสัมพันธแ์ก่ 

ผูรั้บผดิชอบและ 

หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

ด ำเนินกำรตรวจ 

ประเมินตำมแผน 

น ำผลกำรประเมิน

แจง้ผูรั้บผิดชอบ 

ผูรั้บผดิชอบจัดท ำ 

Improvement Plan 

น ำเสนอคณะกรรมกำร

คุณภำพให้ข้อเสนอแนะ

และพิจำรณำ 

พิจำรณำ 

น ำไปปฏิบัติและเป็น 

ขอ้มูลน ำเขำ้ในกำร 

ปรับแผนปฏิบัติกำร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ก ำหนดแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 

ส ำนักประเมินและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ก ำหนดนโยบำยคุณภำพ 

ระบบและกลไก 

คูมื่อประกัน

คุณภำพ 

คณะกรรมกำรประกัน 

คุณภำพกำรศึกษำ 

 

กำรตรวจประเมิน 

คุณภำพภำยใน 

กำรพัฒนำควำมรู้   

ทัศนคติแก่บุคลำกร/นักศึกษำ 
ประชำสัมพันธแ์ละกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทบทวนปัจจัยภำยใน – ภำยนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ก ำหนดนโยบำยคุณภำพมหำวิทยำลัย 

รวบรวม/ทบทวนรำยช่ือ

คณะกรรมกำรบริหำร 

คุณภำพ คณะกรรมกำร

คุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

จัดท ำแผนกำร 

ด ำเนินงำนเขยีน 

SAR 

น ำเสนอผูบ้ริหำร

เพื่อพิจำรณำ 

พิจำรณำ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ลงนำมในค ำสั่ง

แต่งตั้ง 

ประชุม

คณะกรรมกำร 

ตำมวำระ 

ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ 

ที่ได้รับมอบหมำย 



 

 ๔๔ 

 

 

 

   
 

    บทที่ ๒ 

      

รำยละเอียดตัวบ่งช้ี 

  กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 ๔๕ 

มำตรฐำน ประเด็นกำรประเมิน และตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ    

มหำวิทยำลัยนครพนม ระดับอำชีวศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

จ ำนวน ๔ มำตรฐำน ๑๒ ประเด็นกำรประเมิน ๒๕ ตัวบ่งชี้ 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำอำชีวศกึษำที่พึงประสงค์  

   จ ำนวน ๓ ประเด็นกำรประเมิน ๗ ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 1.1 ด้ำนควำมรู้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจตอ่คุณภำพผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ  

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

ประเด็นกำรประเมิน ๑.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศกึษำ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำที่สอบผ่ำนควำมรูด้้ำนภำษำอังกฤษ 

   ตำมเกณฑท์ี่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

ประเด็นกำรประเมิน 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์    

   จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศกึษำ

   คุณธรรม   

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

มำตรฐำนท่ี 2 กำรจัดกำรอำชีวศกึษำ จ ำนวน ๔ ประเด็นกำรประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชวีศกึษำ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1.1 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวชิำ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1.2 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร  

ประเด็นกำรประเมิน 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ จ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนรำยวิชำ  

ประเด็นกำรประเมิน 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑแ์ละ 

   ด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3.๓ ระดับคุณภำพของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  



 

 ๔๖ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3.๔ ระดับคุณภำพกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำร 

    เรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร  

ประเด็นกำรประเมิน 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4.1 ระดับคุณภำพในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  

มำตรฐำนท่ี 3 กำรสรำ้งสังคมแห่งกำรเรียนรู้ จ ำนวน ๒ ประเด็นกำรประเมิน    

   ๕ ตัวบ่งชี ้

ประเด็นกำรประเมิน 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้               

   จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.1 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมรว่มมอืเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืกับชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ใน             

                      กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรยีนรู้  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.3 ระดับคุณภำพในกำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู ้ 

ประเด็นกำรประเมิน 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

    จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.1 ระดับคุณภำพในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

      งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.2 รอ้ยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

       ของผูบ้ริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนที่มกีำรเผยแพร่                  

                       หรอืน ำไปใช้ประโยชน์  

มำตรฐำนท่ี ๔ อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์และควำมเป็นเลิศ   

   จ ำนวน ๓ ประเด็นกำรประเมิน ๔ ตัวบ่งชี้ 

ประเด็นกำรประเมิน 4.1 อัตลักษณ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1.๑ อัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ  

ประเด็นกำรประเมิน ๔.๒ เอกลักษณ์ของสถำบัน จ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒.๑ เอกลักษณ์ของสถำบัน  

ประเด็นกำรประเมิน ๔.๓ ควำมเป็นเลิศ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๓.๑ ควำมเป็นเลิศของผูเ้รียน  

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๓.๒ ควำมเป็นเลิศของอำจำรย์ 

 



 

 ๔๗ 

ค ำชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ 

เกณฑ์และประเด็นกำรพิจำรณำในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 เกณฑแ์ละประเด็นกำรพิจำรณำในกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ ใช้ส ำหรับประเมินและตัดสินกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ               

ที่สถำนศึกษำก ำหนด เพื่อน ำข้อมูลสำรสนเทศไปจัดท ำมำตรกำรเรง่รัดกำรพัฒนำสถำนศกึษำ 

เกณฑ์กำรประเมินแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 

 ๑. เกณฑ์ในกำรตัดสินผลกำรประเมินแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ มีคะแนนและ     

ระดับคุณภำพ ดังนี้ 

 

    

 

 

 

    

๒. กำรค ำนวณคะแนนเฉลี่ย 

 - เกณฑใ์นกำรตัดสินผลกำรประเมินเฉลี่ยแต่ละมำตรฐำน คิดคะแนนเฉลี่ยจำกคะแนน

รวมของทุกตัวบ่งชีใ้นแตล่ะมำตรฐำน หำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชีใ้นมำตรฐำนนั้น 

 - เกณฑใ์นกำรตัดสินผลกำรประเมินเฉลี่ยรวมทุกมำตรฐำน คิดคะแนนรวมจำก 

ทุกตัวบ่งชี ้หำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชีท้ั้งหมด  

- กำรค ำนวณคะแนนเฉลี่ย มีคะแนนและระดับคุณภำพตำมตำรำงในข้อ ๑ 

 

 

 

 

 

คะแนน ระดับคุณภำพ 

๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมำก 

๓.๕๑ – ๔.๕๐ ด ี

๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 

๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงอย่ำงเร่งดว่น 



 

 ๔๘ 

 นิยำมศัพท์ 

 ๑. กำรประเมินคุณภำพภำยใน หมำยควำมว่ำ กำรประเมนิคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

กำรติดตำม และกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษ ำ                                

ที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนดส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งกระท ำโดย

บุคลำกรของสถำนศึกษำนั้น หรอืโดยหน่วยงำนต้นสังกัดที่มหีนำ้ที่ก ำกับดูแลสถำนศกึษำ 

 ๒. กำรประเมินคุณภำพภำยนอก หมำยควำมว่ำ กระประเมินคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ กำรติดตำม และกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งกระท ำโดย

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) 

 ๓. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรติดตำม 

ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดท ำ

รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำรเร่งรัดกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ 

 ๔. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำเข้ำสู่

คุณภำพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ                   

กำรจัดระบบและโครงสร้ำง กำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรตำมแผน รวมทั้งกำรสร้ำง

จติส ำนึก ให้เห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นควำม

รับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

 ๕. มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ หมำยควำมว่ำ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภำพ 

และมำตรฐำน ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรส่งเสริม กำร

ก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมนิผล และกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศกึษำ 

  

  

 

 



 

 

 

 

๔๙ 

 

 

 

 

 

    

 

บทที่ ๓ 

    

  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกนั

คุณภำพกำรศึกษำ 

   มหำวิทยำลัยนครพนม  

ระดับอำชีวศึกษำ 

   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



 

 
๕๐ 

 

 

 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำอำชีวศึกษำ ให้มีควำมรู้ มีทักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1 ด้ำนควำมรู ้จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ  

     ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑.๒ ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.3 ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  

ประเด็นกำรประเมินที่ ๑.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศกึษำ  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.๒ ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำที่สอบผำ่นควำมรูด้้ำนภำษำอังกฤษ 

         ตำมเกณฑท์ี่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                 จ ำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศกึษำตำมแนวทำง 

                 สถำนศกึษำคุณธรรม  

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลกัษณะของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำอำชีวศกึษำ 

ที่พึงประสงค์  

มีจ ำนวน ๓ ประเด็นกำรประเมิน ๗ ตัวบ่งชี้  



 

 ๕๑ 

 

  

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ                 

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรยีน หรอืท ำงำน โดยเน้นควำมรูเ้ชงิทฤษฎี และหรอืข้อเท็จจริง 

เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศกึษำแตล่ะระดับกำรศกึษำ มจี ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ 

 

 

 
 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ศึกษำต่อ และประกอบ

อำชีพอิสระภำยในหนึ่งปี และส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก

กลุ่มเป้ำหมำยคือ จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำน จำก

สถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำน

ผูร้ับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ โดยใช้แบบสอบถำมแบบมำตรำ

ส่วนประมำณค่ำ (Rating. Scale) ๕ ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและ

ครอบคลุมคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้ง ๓ ด้ำน มีกำรเก็บข้อมูลและน ำข้อมูลมำวิเครำะห์

และสรุปผลอย่ำงถูกต้อง 

 

 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ            

พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓ ด้ำน คอื 

๑. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ 

พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทำงปัญญำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำได้

ก ำหนดไว้ ๑๒ ข้อได้แก่ 

1. มีมนุษย์สัมพันธ์    7. ควำมสนใจใฝรู่้ 

2. ควำมมวีินัย    8. กำรละเว้นสิ่งเสพติดและกำรพนัน 

3. ควำมรับผดิชอบ    9. ควำมรักสำมัคคี 

4. ควำมซื่อสัตย์สุจรติ   10. ควำมกตัญญูกตเวที 

5. ควำมเชื่อมั่นในตนเอง   11. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

6. กำรประหยัด    12. กำรพึ่งตนเอง 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้   
  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ  
 



 

 ๕๒ 

๒. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ควำมรูแ้ละทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรใช้

กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ กำรประยุกต์ใช้ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน 

๓. ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะใน

สำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ 
 

 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔ ด้ำน คือ 

 ๑. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมำยถึง ควำมเป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ 

ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของ

ตนเอง ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะและมี

จติส ำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม  

 ๒. ด้ำนควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ 

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียนหรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง

เป็นหลัก  

 ๓. ด้ำนทักษะ หมำยถึง ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนซึ่งบุคคลนั้นควรท ำได้เมื่อได้รับ 

มอบหมำย โดยสำมำรถเลือกใ ช้วิธีกำรจัดกำรและแก้ปัญหำกำรท ำ งำนด้วยทักษะ                        

ด้ำนกระบวนกำรคิด ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ตรรกะ ทักษะกำรหยั่งรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือทักษะกำรปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีควำมคล่องแคล่วและควำม

ช ำนำญในกำรปฏิบัติตำมเกณฑม์ำตรฐำนคุณวุฒิอำชวีศึกษำแตล่ะระดับ  

 ๔. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้และควำมรับผิดชอบ หมำยถึง ควำมสำมำรถ

ของบุคคลที่เกิดจำกกระบวนกำรเรียนรู้ กำรใช้ควำมรู้ ทักษะทำงสังคมในกำรท ำงำน หรือ

กำรศึกษำอบรมเพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยควำมสำมำรถในกำร

สื่อสำร ภำวะผู้น ำ ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

เชน่ ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ และควำมรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 

  

 

 

 

 



 

 ๕๓ 

 คุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนดให้

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพครอบคลุมอย่ำงน้อย ๔ ด้ำน คอื 

 ๑. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย 

เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 ๒. ด้ำนควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้ในหลักกำรทั่วไปของงำนอำชีพเฉพำะและกำร

วิเครำะห์เบื้องต้น รวมทั้งมีควำมรู้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำร

สื่อสำรเบือ้งตน้ได้ 

 ๓. ด้ำนทักษะ ได้แก่ ทักษะกำรเลือกและประยุกต์ใช้วิธีกำร เครื่องมือและวัสดุขั้น

พื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำน ทักษะกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ทักษะกำรคิดวิเครำะหแ์ละกำรแก้ปัญหำ และทักษะด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภัย 

 ๔. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้และควำมรับผิดชอบ ได้แก่ สำมำรถ

ปฏิบัติงำนตำมแบบแผน ปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน ให้ค ำแนะน ำพื้นฐำนที่ต้องใช้

กำรตัดสินใจ วำงแผนและแก้ไขปัญหำโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมในบำงเรื่อง ประยุกต์ใช้

ควำมรู้ ทักษะทำงวิชำชีพ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรแก้ปัญหำและกำร

ปฏิบัติงำนในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น  
  

 คุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพครอบคลุมอย่ำงน้อย ๔ ด้ำน คอื 

 ๑. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย 

เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 ๒. ด้ำนควำมรู้ ได้แก่ ควำมรู้ทำงทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภำยใต้ขอบเขตของงำน

อำชีพ รวมทั้งควำมรู้ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในระดับที่เชื่อมโยงกับ

กำรท ำงำน 

 ๓. ด้ำนทักษะ ได้แก่ ทักษะในกำรปรับใช้กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม 

ทักษะด้ำนควำมปลอดภัยที่เชื่อมโยงในกำรท ำงำนที่หลำกหลำย ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ ทักษะในกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร กำร

ประสำนงำน และกำรประเมนิผลในกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง 



 

 ๕๔ 

 ๔. ด้ำนควำมสำมรถในกำรประยุกต์ใช้และควำมรับผิดชอบ ได้แก่ สำมำรถ

ปฏิบัติงำนตำมแบบแผน และปรับตัวภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลง สำมำรถแก้ปัญหำที่ไม่คุ้นเคย

หรอืซับซ้อนและเป็นนำมธรรมเป็นบำงครัง้ 
 

เกณฑก์ำรประเมิน 

  1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่เกี่ยวข้อง                        

ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75                      

ของจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ 

 2. สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็น

รำยบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หรือ

หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปท ำงำนจำกสถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และ

จำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำนผู้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จ

กำรศกึษำ 

  3. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ                      

ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย  3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูล

ตอบกลับ 

 4. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ด้ำน

สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชำชีพ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 

ขึน้ไป ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ 

 5. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ในกำร

ประยุกต์ใช้ทักษะส ำคัญจ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ของจ ำนวนข้อมลูตอบกลับ 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

  

 

 
 

 

 



 

 ๕๕ 

 

 

ค ำอธิบำย 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำกำรศึกษำตำมที่หลักสูตรก ำหนดส ำหรับ

ผู้เรียนที่เรียนแบบเต็มเวลำ และผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภำคี หรือภำยในระยะเวลำกำรศึกษำ

ตำมแผนกำรเรียนที่สถำนศึกษำก ำหนด ส ำหรับผู้เรยีนแบบไม่เต็มเวลำในระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูงเทียบร้อยละกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำ                   

ของรุน่นั้น 

กำรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

เกณฑก์ำรประเมิน  

 ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้น ทั้งนี้ 

ให้นับจ ำนวนนักศึกษำหลังจำกทีเ่ข้ำศกึษำแล้ว 1 เดือน 

กำรค ำนวณคะแนน 

ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ ์โดยน ำผลจำกเกณฑ์กำรประเมินค่ำร้อยละ 80 ขึน้ไป              

เท่ำกับ 5 คะแนน 

สูตรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ  = 

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ 

จ ำนวนผูเ้ข้ำเรียนแรกเข้ำของรุน่ 

× ๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน  
 

 

ค่ำคะแนน = 
  ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน  

๘๐ 
× ๕ 



 

 ๕๖ 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

 จ ำนวนผู้เรียนทุกช้ันปีทั้งระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตร

วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำที่ประเมินผ่ำนตำมเกณฑ์            

ที่ก ำหนด คือ มีผลกำรเรียน ไม่ต่ ำกว่ำเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐  

กำรค ำนวณ 

 

 

 

 

กำรค ำนวณคะแนน 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยน ำผลจำกเกณฑ์กำรประเมินค่ำร้อยละ ๑๐๐  

เท่ำกับ ๕ คะแนน 

สูตรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ = 
จ ำนวนผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนผำ่นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

จ ำนวนผูเ้รียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด – จ ำนวนผู้เรยีนที่ออกกลำงคัน 

× ๑๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.3 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

       ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 

ค่ำคะแนน   = 

ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน 

ผำ่นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๑๐๐ 
× ๕ 



 

 ๕๗ 

 

 

  

 ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศกึษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และ

ทักษะชีวติเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศกึษำแตล่ะระดับกำรศกึษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ใน

กำรปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวติอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี มีจ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
 

 
 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร

วิชำชีพ  ระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพช้ันสูงใหถู้กต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ

อำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับ

ประกำศนยีบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ และตำมที่หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตรก ำหนด เพื่อคุณภำพ

ของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำและควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 1. สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                

เรื่องมำตรฐำน  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวน

สำขำวิชำ ที่จัดกำรเรียนกำรสอน ในกรณีที่มีจ ำนวนสำขำวิชำไม่ถึง 5 สำขำวิชำ ต้องจัด

กำรศกึษำระบบทวิภำคี อย่ำงนอ้ย 1 สำขำวิชำ 

 2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะ

วิชำชีพ ในสถำนประกอบกำร หนว่ยงำนที่สอดคล้องกับสำขำวิชำที่เรียน โดยมีครูนเิทศไปนิเทศ

ผูเ้รียน อย่ำงนอ้ย 1 ครั้ง 

  3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนปีสุดท้ำยทุกคนท ำโครงกำร

พัฒนำทักษะวิชำ ชีพที่ สอดคล้องกับสำขำวิ ชำที่ เ รียนเป็นรำยบุคคลหรือ เป็ นกลุ่ ม                      

ตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๑.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1   ระดบัคุณภำพในกำรจดักำรศึกษำ  
 



 

 ๕๘ 

 4. สถำนศึกษำ จัดให้ผู้ เ รียนปีสุดท้ำยได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ                    

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำก ำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จำกกำรเข้ำรับ    

กำรประเมินครั้ งแรก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้ เรียนที่ ลงทะเบียนเรียน                         

ครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

  5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้ เรียนได้รับรำงวัล ประกำศ                           

เกียรติคุณยกย่อง ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำน

ภำยนอกหรอืองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๕๙ 

 

 

 

ค ำอธิบำย   

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์    

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินรอ้ยละ ๖๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน 

 

กำรค ำนวณ 

 

 

 

 

กำรค ำนวณคะแนน 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ ์โดยน ำผลจำกเกณฑ์กำรประเมินค่ำร้อยละ  ๖0  

ขึน้ไป เท่ำกับ 5 คะแนน 

สูตรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนควำมรู้ 

       ด้ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวทิยำลัยก ำหนด  
 

ร้อยละ   = 
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำที่สอบผำ่นตำมเกณฑ์ 

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำทั้งหมด 

× ๑๐๐ 

 

ค่ำคะแนน   = 

ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำที่สอบผำ่นควำมรู้ 

ด้ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑท์ี่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

๖๐ 
× ๕ 



 

 ๖๐ 

 

 

 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและ

กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น             

มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม               

โดยควำมร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกันของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน          

ในกำรก ำหนดและถือปฏิบัติตำม “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ” เพื่อให้สถำนศกึษำเป็น

สังคมแห่งกำรเรียนรูคู้่คุณธรรมจริยธรรม 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรมและ

ผูบ้ริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูเ้รียนร่วมกัน 

 2. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรม                         

ที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนด้วยควำม

สมัครใจ เต็มใจ และโดยกำรมสี่วนรว่มของทุกคน 

 3. สถำนศกึษำจัดใหก้ลุ่มผูบ้ริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และกลุ่มผู้เรียน

จัดท ำโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของ

แตล่ะกลุ่ม 

 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ                  

และกลุ่มผู้เรยีน ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรคุณธรรม จรยิธรรม โดยมีกำรนเิทศและเสริมแรง 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะ 

          ที่พึงประสงค์  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

       ตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม  

 
 



 

 ๖๑ 

 

 5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำร

ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง 

 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๒ 

 

 
 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ

ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝัง

จิตส ำนึก และเสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร 

ส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท ำงำนโดยใช้

กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรอืท ำประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน

พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม และก ำกับดูแลให้

ผูเ้รียนแตล่ะคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม ผูเ้รียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษำทั้งหมด 

 2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                            

ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ                      

๒ กิจกรรม ผูเ้รียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษำทั้งหมด 

 3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร                         

ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ                      

๒ กิจกรรม ผูเ้รียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษำทั้งหมด 

 4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตน                    

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผูเ้รียนแต่ละคนเข้ำ

ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม ผู้เรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐              

ของนักศึกษำทั้งหมด 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3.2  ระดบัคุณภำพในกำรจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 



 

 ๖๓ 

 5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้

กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่ำ                  

๒ กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม ผู้เรียน

ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษำทั้งหมด 

กำรค ำนวณคะแนน 

 เกณฑก์ำรพิจำรณำให้คะแนน 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๔ 

 

 สถำนศึกษำมีครูท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ                     

มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือ

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศกึษำ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศกึษำ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1.1  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวชิำ  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1.2  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอำชีวศกึษำ จ ำนวน ๑ ตัวบ่งช้ี 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ ์ 

        และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3.๓ ระดับคุณภำพของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3.๔ ระดับคุณภำพกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรเรยีน 

        กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4.1 ระดับคุณภำพในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน  
 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

มจี ำนวน ๔ ประเด็นกำรประเมนิ ๙ ตัวบ่งชี้  



 

 ๖๕ 

 
 
 

 สถำนศกึษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของผู้เรยีน ชุมชน            

สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรอืก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรอื

กลุ่มวชิำเพิ่มเติม ใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 

โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง มีจ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศกึษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำโดยปรับปรุงเนื้อหำสำระ

ของรำยวิชำเดิมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่ม

รำยวิชำเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

เกณฑก์ำรประเมิน 

1. สถำนศกึษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูส ำรวจขอ้มูลควำมต้องกำรในกำร 

พัฒนำรำยวิชำ หรอืกลุ่มวชิำ 

2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำ หรือกลุ่มวิชำตำม

ข้อ 1 จำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน                       

ที่เกี่ยวข้อง 

 3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียน                  

กำรสอนในรำยวิชำหรอืกลุ่มวชิำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และน ำผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรอืกลุ่มวชิำที่พัฒนำ 

 5. สถำนศึกษำ มีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมินข้อ 1 – 4                           

ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศกึษำ   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.1  ระดบัคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวชิำ  
 



 

 ๖๖ 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร  ทั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                      

โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับดูแล ทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ กำรพัฒนำและกำรประกำศ                   

เกียรตคิุณยกย่อง ตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรอื

ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี  
 

เกณฑก์ำรประเมิน 

๑. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวน

ผู้เรียนทั้งหมด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศกึษำ 

 2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน                   

เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือ

ฝกึอบรมเพิ่มเติมตรงหรอืสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 

 3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้ศึกษำ 

ฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำ                 

ที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 10 ช่ัวโมงตอ่ปี 

 4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม

เกณฑม์ำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศกึษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 

 5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ

กำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จรยิธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ                      

จำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำร

ศกึษำทั้งหมด 
 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.2  ระดบัคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร 



 

 
๖๗ 

 

 

 
  

 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็ง

ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ

กำรศกึษำ ตำมระเบียบหรอืข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศกึษำและกำรประเมนิผลกำรเรียนของ

แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์  มีจ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี ้
 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศกึษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรยีนกำรสอนรำยวิชำใหถู้กต้อง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมหลักสูตรเพื่อพัฒนำผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีควำมรู ้มีควำมสำมำรถ 
 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 1. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

รำยวิชำที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและบูรณำกำร

คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                  

ทุกรำยวิชำที่สอน 

 2. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำม                            

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 

 3. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและ                    

กำรประเมนิผลกำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผูเ้รียน 

 4. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ของคร ูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

         อำชีวศึกษำ  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  

 



 

 ๖๘ 

 5. สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำร

สอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย อย่ำงน้อย 1 กรณีศึกษำ โดยมีครูท ำกำรวิจัย                 

อย่ำงนอ้ยร้อยละ 25 ของครูทั้งหมด 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๙ 

 

 
  สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ 

และงบประมำณของสถำนศึกษำที่ มี อยู่ อย่ ำ ง เ ต็ มศั ก ยภำพและมีป ร ะสิท ธิ ภ ำพ                                    
มจี ำนวน ๔ ตัวบ่งชี ้

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี      

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำกำรประกวด  กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ  นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ

ไปบริกำรวิชำกำร วิชำชีพ หรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัด

กิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครอง ระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริม  กำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 งบด ำเนินกำร หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของสถำนศึกษำในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่ำที่ดิน

และสิ่งก่อสร้ำง ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐำนะของ

ผูบ้ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสถำนศึกษำ 

 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 1. สถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดงบประมำณเป็นค่ำใช้จำ่ย

ของแผนงำน โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ 

 2. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 20 ของงบด ำเนนิกำร 

 ๓. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไป

บริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรอืท ำประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคมไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนนิกำร 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ  

 



 

 ๗๐ 

 4. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำ กำรประกวด กำรแสดง

โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรคข์องผู้เรยีน ไม่น้อยกว่ำรอ้ย

ละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

 5. สถำนศึกษำ มีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ

เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและ

นันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 

ของงบด ำเนนิกำร 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๗๑ 

 

 

 
 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  ภูมิทัศน์                         

ของสถำนศึกษำ มีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน                          

ศูนย์วิทยบริกำร และมีกำรก ำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ รวมทั้ง               

มีขอ้มูลพืน้ฐำน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ สถำนศกึษำ ข้อมูลผู้เรยีน ข้อมูลตลำดแรงงำน 

ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลงบประมำณและกำรเงิน ข้อมูลหลักสูตรกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอำคำรสถำนที่ และข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัด และมีกำรน ำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพและเกิด

ประโยชน์ตอ่ผูเ้กี่ยวข้อง อย่ำงนอ้ย ๔ ประเภท 

 ระบบฐำนข้อมูล  หมำยถึง  กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่ำงเป็นระบบ                    

เพื่อบ ำรุงรักษำข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และสำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำง

รวดเร็วในเวลำที่ต้องกำรและลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมลู 

 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 1. สถำนศกึษำ มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมทิัศนข์องสถำนศึกษำให้สะอำด 

เรียบร้อย สวยงำม และปลอดภัย โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ อย่ำงน้อยระดับดี                     

3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

 2. สถำนศึกษำ มีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร              

โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำรและอื่น ๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัยสะอำด 

เรียบร้อย สวยงำม โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ อย่ำงน้อยระดับ ดี 3.51 จำกคะแนน

เต็ม 5 

 3. สถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรและก ำกับดูแล ในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำ

ครุภัณฑ ์ทีเ่หมำะสม เพียงพอ และมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอน  

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่  

        ด้ำนครุภณัฑ์และดำ้นฐำนข้อมูลสำรสนเทศ   

 



 

 ๗๒ 

 4. สถำนศึกษำ มีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบ

ฐำนขอ้มูล อย่ำงนอ้ย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ 

 (1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนขอ้มูลจำกภำยในและภำยนอก 

 (2) มีกำรก ำหนดสทิธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนขอ้มูลอย่ำงชัดเจน 

 (3) มกีำรตดิตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก ำจัดไวรัสในเครื่องลูกข่ำย 

 (4) มำตรฐำนขอ้มูลกำร Update เป็นปัจจุบัน 

 (5) มกีำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 5. สถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้

ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ โดยมีผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจ อย่ำงนอ้ยระดับ ดี 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๗๓ 

 

 

ค ำอธิบำย 

สถำบันมีแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร มีกำรด ำเนินงำน และกำรควบคุม ก ำกับ    

ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน รวมทั้งมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับครูและบุคลำกร                 

สำยสนับสนุน 

 

เกณฑก์ำรประเมิน 

1. สถำนศกึษำมีแผนบริหำรและแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  

2. สถำนศกึษำมีกำรควบคุมก ำกับให้มกีำรด ำเนินกำรตำมแผน 

3. สถำนศกึษำมีกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน   

4. สถำนศึกษำมีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้ครูและ

บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

5. ครูและบุคลำกรสำยสนับสนุน ร้อยละ 80 ได้รับกำรพัฒนำตำมแผน 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๓ ระดับคุณภำพของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

 

 



 

 ๗๔ 

 

 
 

 

ค ำอธิบำย 

  สถำบันมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำร

บริหำรจัดกำร รวมทั้งมีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  เพื่อช่วยให้กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพและ            

มีประสิทธิภำพ 

เกณฑก์ำรประเมิน  

1. สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้

เป็นปัจจุบันและพรอ้มน ำไปใช้ 

2. สถำนศึกษำมีกำรจัดบริกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งำน 1 คน                 

ต่อ 1 เครื่อง ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  

3. สถำนศกึษำมีบริกำรจุดเชื่อมตอ่อินเตอรเ์น็ตอย่ำงเพียงพอและพร้อมใชง้ำน 

4. สถำนศึกษำมีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ  ผ่ำนระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ และมกีำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่ผู้เรยีน 

5. สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน สำมำรถใช้

ประโยชน์จำกกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๔ ระดับคุณภำพกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำร 

       สนับสนนุกำรเรียน กำรสอน และกำรบรหิำรจัดกำร  

 

 

 



 

 ๗๕ 

 

 

 

 

 

 สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำย

ส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดหรอืหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศกึษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือ

ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน

จำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน                 

มจี ำนวน ๒ ตัวบ่งชี ้
 

 

 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

1. คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยที่หน่วยงำนต้นสังกัด

มอบหมำย และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรได้อย่ำงถูกต้อง 

2. มีกำรถ่ำยทอดควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย และ

นโยบำยด้ำนกำรบริหำรได้เป็นอย่ำงดี 

3. มีแผนงำนโครงกำร กิจกรรม และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญของ

หนว่ยงำนตน้สังกัด โดยมีส่วนรว่มจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. มีเอกสำรหลักฐำนที่แสดงถึงกำรก ำกับติดตำม โดยคณะกรรมกำรบริหำรคณะ

หรือวิทยำลัย ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร ที่สอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญของ

หนว่ยงำนตน้สังกัด อย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครั้ง  

5. มีผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย            

อย่ำงนอ้ย ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนโยบำยทั้งหมด 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ  

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4.1 ระดับคุณภำพในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ   

 

 



 

 ๗๖ 

 

 
 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ

กำรศกึษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรตดิตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้                    

ในกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

๑. สถำนศกึษำ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำและจัดท ำแผนพัฒนำ

กำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของ

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง                   

ทั้งภำครัฐและเอกชน 

 2. สถำนศกึษำ ได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 3. สถำนศึกษำ ได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำร

ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 

 4. สถำนศกึษำ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

5. สถำนศึกษำ ได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยใน 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน   

 



 

 ๗๗ 

 

 สถำนศกึษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคม           

แห่งกำรเรียนรู ้ มกีำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวจิัย 

ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมินดังนี้  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3.1 ด้ำนควำมรว่มมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรยีนรู้ จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.1 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมรว่มมอืเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมรว่มมือกับชุมชน องค์กรต่ำง ๆ  

         ในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.3 ระดับคุณภำพในกำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรยีนรู้  

ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

                 จ ำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.1 ระดับคุณภำพในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์  

             งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

     ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.2 ร้อยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

         ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และนักเรียนที่มีกำรเผยแพร่

         หรอืน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

จ ำนวน ๒ ประเด็นกำรประเมิน ๕ ตัวบ่งชี้ 



 

 ๗๘ 

 

 

  

 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้                    

กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและ                   

คนในชุมชนสู่สังคมแหง่กำรเรยีนรู้ มีจ ำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ 
 

 

 
 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรประสำนควำมร่ วมมือกั บบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม                      

สถำนประกอบกำร หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 

 ๑. สถำนศึกษำ มีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน

สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรบริหำร          

จัดกำรศึกษำ 

 ๒. สถำนศึกษำ มีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำน        

ที่ร่วมมือ ในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ 

หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำม

ร่วมมือ 1 แหง่ ต่อผู้เรยีน ไม่เกิน 40 คน 

 ๓. สถำนศึกษำ ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม                   

สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำ

ผูเ้รียนในทุกสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

 

 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคม 

         แห่งกำรเรียนรู้  

จ ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.1 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือ 

       เพื่อกำรบริหำรจัดกำร  

 



 

 ๗๙ 

 

 ๔. สถำนศึกษำ ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม                             

สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน                

1 ทุน ต่อผูเ้รียนไม่เกิน 100 คน 

 ๕. สถำนศึกษำ ได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม                            

สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งอื่น ๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ                     

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘๐ 

 

 
 

  

ค ำอธิบำย 

 สถำบันมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ ชุมชน องค์กรต่ำง  ๆ ในกำรสร้ำงสังคม               

แหง่กำรเรยีนรู้ โดยกำรมสี่วนรว่มระหว่ำงสถำบันและชุมชน องค์กรตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

1. สถำนศึกษำมีบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรสร้ำง

นวัตกรรมแหง่กำรเรยีนรู้ 

2. สถำนศึกษำมีบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำร

จัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

3. สถำนศึกษำมีบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเรียน              

กำรสอน 

4. สถำนศึกษำมีบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้ควำมร่วมมือด้ำนบริกำร

วิชำกำรและวิชำชีพ 

5. สถำนศึกษำมีควำมร่วมมือกับบุคคล หรือชุมชน หรือองค์กำรต่ำงประเทศ                                 

ในประเด็นที่ 1 – 4  อย่ำงนอ้ย 1 ประเด็น 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.2  ระดบัควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน  

        องค์กรต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้

 



 

 ๘๑ 

 

 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำบันมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนด ำเนินกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

โดยมีแผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู ้(Knowledge Management)  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

1. สถำนศกึษำมีแผนกำรจัดกำรควำมรู ้โดยกำรมสี่วนรว่มของกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

2. สถำนศึกษำมีกำรติดตำม ควบคุม ก ำกับให้ครูและผู้เรียนด ำเนินกำรตำมแผนกำร

จัดกำรควำมรู ้ 

3. สถำนศึกษำมีผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู อย่ำงน้อย 2 ประเด็น อย่ำงน้อยครอบคลุม

เรื่องกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

4. สถำนศึกษำมีผลกำรจัดกำรควำมรู้ของผู้ เรียน อย่ำงน้อยสำขำวิชำละ 1 เรื่อง                    

(ต้องไม่ซ้ ำกับข้อ 3) 

5. สถำนศึกษำมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ภำยนอกโดยใช้

เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.3 ระดับคุณภำพในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู ้ 

 



 

 ๘๒ 

 

 
 

  

 

 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร                

ต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สำธำรณชน                    
มีจ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี ้

 
 

 

 
 

 

ค ำอธิบำย 

 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย ของครูและผูเ้รียน โดยมีกำรสรำ้งแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรตผิูท้ี่มผีลงำน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  

1. สถำนศึกษำมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์                   

งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย อย่ำงนอ้ยร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

2. มีกำรจัดสรรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ และแหล่งค้นคว้ำ เพื่อสนับสนุนกำรท ำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย 

3. มีกำรสร้ำงแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชู ครูและผู้เรียนที่มีผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์                     

งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย 

4. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ข้อ ๑ – ๓ ทุกประเด็น โดยผลประเมินค่ำเฉลี่ยของแต่ละ

ประเด็นไม่นอ้ยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5  

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำน

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย เพื่อให้มผีลกำรด ำเนนิงำนดีขึ้น 
 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

         งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.1 ระดับคุณภำพในกำรสนับสนนุส่งเสริมกำรจัดท ำ 

       นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสรำ้งสรรค์ งำนวจิัย  

 



 

 ๘๓ 

 

 

 

 

 
 

ค ำอธิบำย 

 สถำบันมกีำรส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คลำกรทั้งผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และ

นักเรียน มีผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย และมีกำรเผยแพร่ทำง

เว็บไซต์ หรือน ำไปใช้ประโยชน์โดยมีหนังสือตอบรับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งจำกหน่วยงำน

ภำยในและภำยนอก 
 

สูตรกำรค ำนวณ 

 

 

 

  

  

 

 

กำรค ำนวณคะแนน 

 ใช้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์โดยน ำผลจำกเกณฑ์กำรประเมินค่ำร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป      

เท่ำกับ ๕ คะแนน 

สูตรกำรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

 
 

ร้อยละ   = 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.2 ร้อยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสรำ้งสรรค์  

       งำนวจิัย ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และ 

       นกัเรียนท่ีมีกำรเผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์  

 

จ ำนวนผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ฯ 

ที่ได้รับกำรเผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีกำรศกึษำที่ประเมิน 

 

จ ำนวนผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ฯ  

ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และนักเรียนทั้งหมด 

ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในรอบปีกำรศึกษำที่ประเมิน 

x 100 

 

ค่ำคะแนน    = 

ร้อยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์งำนวิจัย 

ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และนักเรียนฯ 
 

๘๐ 

× ๕ 



 

 ๘๔ 

 

 

 สถำบันมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและเอกลักษณ์

ของสถำบัน รวมท้ังมีผลงำนท่ีแสดงควำมเป็นเลิศของสถำบัน ประกอบด้วย

ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 4.1 อัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ จ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1.๑ อัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ  

ประเด็นกำรประเมินที่ ๔.๒ เอกลักษณ์ของสถำบัน จ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒.๑ เอกลักษณ์ของสถำบัน  

ประเด็นกำรประเมินที่ ๔.๓ ควำมเป็นเลิศ จ ำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๓.๑ ควำมเป็นเลิศของผูเ้รียน  

     ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๓.๒ ควำมเป็นเลิศของอำจำรย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๔ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และควำมเป็นเลิศ 

มจี ำนวน ๓ ประเด็นกำรประเมนิ ๔ ตัวบ่งชี้ 



 

 ๘๕ 

 

 

 

 

 

 คณะและวิทยำลัยต้องมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และประกำศ

เผยแพร่พรอ้มทั้งสง่เสริมสนับสนุนให้มกีำรด ำเนินกำร เพื่อให้นักศึกษำได้มอีัตลักษณ์ตำมที่

ก ำหนด มีจ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

ค ำอธิบำย   
 ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำมีคุณสมบัติตำมอัตลักษณ์ที่คณะและวิทยำลัยก ำหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. มีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ที่ก ำหนด 

2. มแีผนงำน โครงกำร กิจกรรม กำรด ำเนนิงำนตำมอัตลักษณ์ที่ก ำหนด 

3. มีกำรประเมินตำมเกณฑข์้อ ๒  

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินตำมเกณฑข์้อ ๓ มำปรับปรุงแก้ไขให้มผีลกำรด ำเนนิงำนดีขึ้น 

5. ผูใ้ช้ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำมีควำมพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ โดยมีผลกำร

ประเมินควำมพึงพอใจเท่ำกับหรือมำกกว่ำ ๔.๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งจะต้องมีข้อมูล          

ตอบกลับ อย่ำงนอ้ยร้อยละ ๗๐ ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีที่ผำ่นมำ  
 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ข้อ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๔.๑ อัตลักษณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑.๑ อัตลักษณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ   

 



 

 ๘๖ 

 

 

 คณะและวิทยำลัยต้องมีกำรก ำหนดเอกลักษณ์ของคณะและวทิยำลัย พร้อมทั้ง

ประกำศเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีกำรด ำเนินกำร เพื่อให้หน่วยงำนมเีอกลักษณ์ตำมที่

ก ำหนด มีจ ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

ค ำอธิบำย   
 คณะและวิทยำลัยมเีอกลักษณ์ตำมที่คณะและวิทยำลัยก ำหนด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มผีูร้ับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมเอกลักษณ์ของคณะและวทิยำลัย 

2. มรีะบบและกลไกกำรด ำเนินงำนตำมเอกลักษณ์ที่ก ำหนด 

3. มแีผนงำน โครงกำร กิจกรรม กำรด ำเนินงำนตำมเอกลักษณ์ที่ก ำหนด 

4. มีกำรประเมินตำมเกณฑข์้อ ๓  

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินตำมเกณฑข์้อ ๔ มำปรับปรุงแก้ไขให้มผีลกำรด ำเนินงำนดีขึน้ 

 

กำรค ำนวณคะแนน   

 พิจำรณำจำกเกณฑ์ 5 ขอ้ เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๔.๒ เอกลักษณ์ของสถำบัน   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒.๑ เอกลักษณ์ของสถำบัน   

 



 

 

ร้อยละ   = x 100 

๘๗ 

 

 
 กำรศกึษำระดับอำชีวศกึษำ มหำวิทยำลัยนครพนม มีควำมเป็นเลิศที่เกี่ยวกับ 

ผูเ้รียนและอำจำรย์ที่สำมำรถแข่งขันกับสถำบันอื่นได้ มจี ำนวน ๒ ตัวบ่งชี ้
 

 

 
 

 

ค ำอธิบำย 

  ผูเ้รียนมีศักยภำพสูงในกำรประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งมทีักษะทำง

วิชำกำรและวิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เรยีนและได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก   

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

  

 

กำรค ำนวณคะแนน 

  โดยน ำผลจำกเกณฑก์ำรประเมินค่ำร้อยละ ๕ ขึน้ไป เท่ำกับ ๕ คะแนน 

สูตรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนผูเ้รียนมกีำรประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ์  

รวมทั้งมทีักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เรียน 

และได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 

จ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓.๑ ควำมเป็นเลิศของผู้เรียน  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 4.๓ ควำมเป็นเลศิ   

 

ค่ำคะแนน   = 

ร้อยละผูเ้รียนมกีำรประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ์  

รวมทั้งมทีักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมสำขำวิชำที่เรียน 

และได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก 

๕ 
× ๕ 



 

 

ร้อยละ = x 100 

๘๘ 

 

 

ค ำอธิบำย  

 อำจำรย์มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค ์ 

หรอือำจำรย์ที่มผีลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตพีิมพ์ เผยแพร่ ระดับชำติหรอืระดับนำนำชำติ 

 (TCI กลุ่ม ๒ หรอื กลุ่ม 1 หรอื ระดับนำนำชำติ) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

  

 

 

กำรค ำนวณคะแนน 

 โดยน ำผลจำกเกณฑ์กำรประเมินค่ำร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป เท่ำกับ ๕ คะแนน  

สูตรค ำนวณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓.๒ ควำมเป็นเลิศของอำจำรย์   

 

 

 

จ ำนวนอำจำรย์ทีม่ีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรอือำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยที่ได้รับ

กำรตพีิมพ์ เผยแพร่ ระดับชำติหรอืระดับนำนำชำติ 

 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 
 

ค่ำคะแนน     = 

ร้อยละอำจำรย์ทีม่ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรอือำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยที่ได้รับ

กำรตพีิมพ์ เผยแพร่ ระดับชำติหรอืระดับนำนำชำติ 

๒๐ 
× ๕ 



 

 

 

๘๙ 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

บทที่ ๔       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรเขียน 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง  
 



 

 ๙๐ 

รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมนิตนเอง  

 รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนน ำ                   

ส่วนสำระ และส่วนสรุป นอกจำกนั้นอำจมีส่วนภำคผนวกที่อยู่ในตอนท้ำยเล่ม รำยละเอียดของ

แตล่ะสว่น มีดังนี ้

  

  ๑. ส่วนน ำ  

  ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค ำน ำ สำรบัญเรื่อง สำรบัญตำรำง/ สำรบัญภำพ 

 (ถ้ำมี) 

  

  ๒. ส่วนสำระ 

   

  ๑.๑ บทน ำ 

   ๑.๑.๑ ชื่อหน่วยงำน ที่ตัง้ และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  

   ๑.๑.๒ ปรัชญำ วสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 

   ๑.๑.๓ โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน 

   ๑.๑.๔ รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรชุดปัจจุบัน 

   ๑.๑.๕ ประเภทวิชำและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

   ๑.๑.๖ จ ำนวนอำจำรย์สำยวิชำกำร และบุคลำกรสำยสนับสนุนกำร

    เรียนกำรสอน 

   ๑.๑.๗ จ ำนวนนักศึกษำทุกช้ันปี ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 

   ๑.๑.๘ งบประมำณ (แยกเป็นเงินงบประมำณแผน่ดิน และงบรำยได้) 

   ๑.๑.๙ แผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำ (ยุทธศำสตร)์ 

 

 

 

 

๑. ส่วนน ำ 

๒. ส่วนสำระ 

๑.๑ บทน ำ 



 

 ๙๑ 

 

   ๑.๒.๑ มำตรฐำน 

   ๑.๒.๒ ประเด็นกำรประเมิน 

   ๑.๒.๓ ตัวบ่งชี้ 

   ๑.๒.๔ เกณฑก์ำรประเมิน 

   ๑.๒.๕ แสดงผลกำรด ำเนินกำรแต่ละตัวบ่งชี ้ 

   ๑.๒.๖ สรุปคะแนนผลกำรประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 

   ๑.๒.๗ แนวทำงกำรพัฒนำแตล่ะตัวบ่งชี้ 

   ๑.๒.๘ รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงแตล่ะตัวบ่งชี้ 

 

 

 

  ส่วนสรุป คือ สรุปผลกำรประเมินตนเอง และแนวทำงกำรพัฒนำกำรสรุปผล

กำรประเมนิตนเองจ ำแนกแต่ละมำตรฐำนและคะแนนรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ วิธีกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

๓. ส่วนสรุป 



 

 ๙๒ 

      รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมนิตนเอง  

(Self-Assessment Report)  

        ปกนอก 

 

 

 

 

 

        ค ำน ำหัวหน้ำหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report) 

เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ปีกำรศึกษำ................. 

คณะ/วิทยำลัย................................... 

มหำวิทยำลัยนครพนม 

    

 

ค ำน ำ 

  - วัตถุประสงค์ของรำยงำน  

            - จ ำนวนมำตรฐำน ประเด็นกำรประเมิน และตัวบ่งชี ้ 

  - ชว่งเวลำของผลงำนในรอบปีกำรประเมิน    

                                 ลงนำม

............................................... 

สำรบัญของรำยงำน 

สำรบัญ 

-  ค ำน ำ 

-  สภำพปัจจุบันของหน่วยงำน 

-  แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน 

-  ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

-  ภำคผนวก 

 



 

 ๙๓ 

       ส่วนสรุป 

  

  

 ส่วนสรุป คือ สรุปผลกำรประเมินตนเองและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองให้สรุปคะแนนที่ได้ และผลกำรประเมินตนเองจ ำแนกแต่

ละองค์ประกอบของ สอศ. ในระดับคณะและระดับมหำวิทยำลัย ให้สรุปตำมองค์ประกอบที่

หนว่ยงำนนัน้ ด ำเนนิกำรตำมประเภทของกลุ่มสถำบัน 

 

         แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  

  

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 

 ๑. ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 ๒. กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 ๓. กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 ๔. องคประกอบของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำ 

 ๕. แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

    

      รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

  

  

 หมำยเลขเอกสำรที่ใชใ้นกำรอ้ำงองิเอกสำรหลักฐำนแต่ละตัวบ่งชี ้มีควำมหมำยดังนี้ 

 

๑.๑.๑-๑  

 

                     ล ำดับเอกสำร ๑ 

                      

                     ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑.๑   

 

 



 

 

 

๙๔ 

 ตัวอย่ำง กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง มี ๒ รูปแบบ ดังนี ้

ตัวอย่ำงท่ี ๑ 

กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยใชเ้กณฑ์แบบร้อยละ 

ตัวอย่ำงท่ี ๒ 

กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง โดยใชเ้กณฑ์แบบข้อ 

 

 

  ตัวอย่ำงท่ี ๑ กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์แบบร้อยละ 

 

 
 

 

ผูร้ับผิดชอบ 

 

๑. ชื่อ........................................     รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผูจ้ัดเก็บข้อมูล 

 

๑. นำงสำว...............................   ต ำแหน่ง.................................. 

๒. นำย.....................................  ต ำแหน่ง.................................. 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะ/วิทยำลัย......................  มหำวิทยำลัยนครพนม  มีผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ        

ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน โดยมี 

 ๑) จ ำนวนผูเ้ข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่น 

  ระดับ ปวช. จ ำนวน.........๒๓๖................คน  

  ระดับ ปวส. จ ำนวน........๑๗๗................คน 

  รวมทั้งหมดจ ำนวน...........๔๑๓...............คน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีท่ี้ ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 

 

 



 

 ๙๕ 

 

 ๒) ผูเ้รียนของรุน่ที่ส ำเร็จกำรศกึษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

  ๒.๑ จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ 

  ระดับ ปวช. จ ำนวน..........๑๐๐...............คน  

  ระดับ ปวส. จ ำนวน..........๑๔๔...............คน 

  รวมทั้งหมด จ ำนวน...........๒๔๔..............คน 

  ๒.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ระดับ ปวช.ร้อยละ........๔๒.๓๗...............  

  ระดับ ปวส. รอ้ยละ.......๘๑.๓๖............... 

  รวมระดับ ปวช. และ ปวส. เท่ำกับร้อยละ........๕๙.๐๘............... 

 ๓) ผูเ้รียนของรุน่ที่พ้นสภำพผูเ้รียน 

  ๓.๑ จ ำนวนผูพ้้นสภำพผูเ้รียน 

  ระดับ ปวช. จ ำนวน............๑๐๕..............คน  

  ระดับ ปวส. จ ำนวน.............๑๘.................คน 

  รวมทั้งหมด จ ำนวน............๑๒๓.................คน 

  ๓.๒ ร้อยละของผู้พ้นสภำพผูเ้รียน 

  ระดับ ปวช.ร้อยละ............๔๔.๔๙................  

  ระดับ ปวส. รอ้ยละ...........๑๐.๑๗................. 

  รวมระดับ ปวช. และ ปวส. เท่ำกับร้อยละ..........๒๙.๗๘................. 

 ๔) ผูเ้รียนของรุน่ที่ลำออกไปศกึษำต่อที่อื่น 

  ๔.๑ จ ำนวนผูเ้รียนที่ลำออก 

  ระดับ ปวช. จ ำนวน..............๑................คน  

  ระดับ ปวส. จ ำนวน..............๑.................คน 

  รวมทั้งหมด จ ำนวน..............๒................คน 

  ๔.๒ ร้อยละของผู้ลำออก 

  ระดับ ปวช.ร้อยละ........๐.๔๒....................  

  ระดับ ปวส. รอ้ยละ.........๐.๕๖..................... 

  รวมระดับ ปวช. และ ปวส. เท่ำกับร้อยละ.........๐.๔๘................. 
  

 

 

 

 

 



 

 ๙๖ 

 ๕) ผูเ้รียนของรุน่ที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ๕.๑ จ ำนวนผูเ้รียนที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ระดับ ปวช. จ ำนวน...........๓๐................คน  

  ระดับ ปวส. จ ำนวน...........๑๔................คน 

  รวมทั้งหมด จ ำนวน...........๔๔................คน 

  ๕.๒ ร้อยละของผู้ที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ระดับ ปวช.ร้อยละ...........๑๒.๗๑................  

  ระดับ ปวส. รอ้ยละ...........๗.๙๑.................. 

  รวมระดับ ปวช. และ ปวส. เท่ำกับร้อยละ.........๑๐.๖๕.................. 
 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

 

ระดับคุณภำพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค่ำคะแนน = 

 

= ๓.๖๙ คะแนน 

๕๙.๐๘ 

๘๐ 

x ๕ 



 

 ๙๗ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ประเด็นกำรประเมิน 

 

ระดับ ปวช.   ระดับ ปวส. รวม  

ปวช. 

และ 

ปวส. 

 

สำ
ขำ
วิช

ำช
่ำง
ยน

ต ์

สำ
ขำ
วิช

ำไ
ฟ
ฟ
ำ้ 

สำ
ขำ
วิช

ำอ
เิล
็กฯ

 

สำ
ขำ
วิช

ำก
ำร
บัญ

ชี 

สำ
ขำ
วิช

ำค
อม

ฯ 

สำ
ขำ
วิช

ำช
่ำง
ยน

ต ์

สำ
ขำ
วิช

ำไ
ฟ
ฟ
ำ้ 

สำ
ขำ
วิช

ำอ
เิล
็กฯ

 

สำ
ขำ
วิช

ำก
ำร
บัญ

ชี 

สำ
ขำ
วิช

ำค
อม

ฯ 

๑. จ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน 

แรกเข้ำของรุ่น  

           

๒.  ผู้ เ รียนของ รุ่นที่ ส ำ เ ร็ จ

กำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด 

           

(๑) จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ            

( ๒ )  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ ส ำเ ร็ จ

กำรศึกษำ เทียบกับข้อ ๑ 

           

๓. ผู้เรียนของรุ่นที่พ้นสภำพ

ผู้เรียน ตำมระเบียบ  

ศธ. ฯ ปวช. ข้อที่ ๑๔ (๔)  

ตำมระเบียบ ศธ. ฯ ปวส.  

ข้อที่ ๑๓ (๔) 

           

(๑) จ ำนวนผูพ้้นสภำพผู้เรียน            

(๒) ร้อยละของผู้พ้นสภำพ

ผู้เรียน เทียบกับข้อ ๑ 

           

๔. ผู้เรียนของรุ่นที่ลำออกไป

ศึกษำต่อที่อื่น 

                        

(๑) จ ำนวนผูเ้รียนที่ลำออก            

(๒) ร้อยละของผู้ลำออก  

เทียบกับข้อ ๑ 

           

๕. ผู้เรียนของรุ่นที่ยังไม่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

           

(๑) จ ำนวนผูเ้รียนที่ยัง      

ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

           

(๒) ร้อยละของผู้ที่ยังไม่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ เทียบกับ ข้อ ๑ 

           



 

 ๙๘ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

คะแนน 

กำรประเมนิตนเอง 

ระดับคุณภำพ กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 

ร้อยละ ๗๐  
 

ร้อยละ ๕๙.๐๘   ๓.๖๙ คะแนน ด ี ไม่บรรลุ 

 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. ......................................................................................................... 

๒. ......................................................................................................... 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรเอกสำร / หลักฐำน 

๑.๑.๒-๑ บัญชสีรุปจ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำ ปี ๒๕XX และ ปี ๒๕XX 

๑.๑.๒-๒ แบบรำยงำนผลกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ ปี ๒๕XX 

๑.๑.๒-๓ เอกสำรแนบ ๑ สถิติกำรส ำเร็จกำรศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำร

สภำมหำวิทยำลัยนครพนม 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 ๙๙ 

 

 

ตัวอย่ำงท่ี ๒ กำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์แบบข้อ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศกึษำ 

ตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. มีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม แก่ผู้บริหำร ครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน โดยมีกำรประชุมเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ 

(๒.๑-๑) และมีหนังสอืเชญิวิทยำกรมำให้ควำมรู้เรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ (๒.๑-๒) 

๒. มีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่ม

ผูบ้ริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และกลุ่มผู้เรยีน ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจ และโดยกำร

มีส่วนร่วมของทุกคน โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (๒.๑-๓)               

มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ วิทยำลัยธำตุพนม มหำวิทยำลัยนครพนม (๒.๑-๔)   

๓. มีกำรจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน จัดท ำ

โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม  

โดยมีโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรรยำบรรณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

วิทยำลัยธำตุพนม (๒.๑-๕) 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

๑. ชื่อ........................................... รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

 

๑. นำงสำว................................... ต ำแหน่ง........................ 

๒. นำย......................................... ต ำแหน่ง........................ 



 

 ๑๐๐ 

 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน 

กำรประเมินตนเอง 

ระดับคุณภำพ กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 

๓ ข้อ  
 

๓ ข้อ ๓ คะแนน พอใช้ บรรลุ 

 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. ....................................................................................................................................... 

๒. ....................................................................................................................................... 

เอกสำรหรือหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร/หลักฐำน ชื่อรำยกำรเอกสำร / หลักฐำน 

๑.๓.๑-๑ รำยงำนกำรประชุมเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศกึษำ 

๑.๓.๑-๒ หนังสือเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้เรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

สถำนศกึษำ 

๑.๓.๑-๓ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

๑.๓.๑-๔ คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ วิทยำลัย ................. ... 

มหำวิทยำลัยนครพนม 

๑.๓.๑-๕ รำยงำนผลโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรรยำบรรณ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัย..................... 
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ภำคผนวก 
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 ๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๑- 

๑๐๙ 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ ของมหำวิทยำลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มหำวิทยำลัยนครพนม จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ ของมหำวิทยำลัย

นครพนม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับประกำศกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ       

พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑             

ซึ่งประกอบด้วย จ ำนวน ๔ มำตรฐำน ๑๒ ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์    

 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มี

ควำมรู ้มทีักษะและกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศกึษำแตล่ะระดับกำรศกึษำ และ

มีคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

 ๑.๑ ด้ำนควำมรู้  

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง                 

เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศกึษำแตล่ะระดับกำรศกึษำ มี ๓ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  ๑.๑.๑ ระดับควำมพึงพอใจตอ่คุณภำพผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ  

  ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน  

  1.1.3 ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   

 ๑.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ ทักษะวิชำชีพ และ

ทักษะชีวิตเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีสุขภำวะที่ดี  ม ี๒ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  1.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ  

  ๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

  ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและ

กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำม

รับผิดชอบตำมบทบำทหนำ้ที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม มี ๒ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  1.3.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศกึษำตำมแนวทำงสถำนศกึษำ

คุณธรรม   

  1.3.2  ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชวีศกึษำ 

 สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตร               

ฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ

สถำนศกึษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น

สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศกึษำ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชวีศกึษำ  

  สถำนศกึษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้รียน ชุมชน                

สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำ

เพิ่มเติม ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำม

ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรอืหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง มี ๒ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  2.1.1  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวิชำ  

   2.1.2  ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรดำ้นบุคลำกร  

 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  

  สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำร

พัฒนำอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำง

วิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน

ทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำม

ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มี ๑ 

ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  2.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  
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 2.3 ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร  

  สถำนศกึษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมทิัศน ์อำคำรสถำนที่ หอ้งเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และ

งบประมำณของสถำนศึกษำที่มอียู่อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ มี ๔ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  2.3.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรดำ้นงบประมำณ  

  ๒.๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑ์ และด้ำน

ฐำนขอ้มูลสำรสนเทศ   

  ๒.๓.๓ ระดับคุณภำพของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

  ๒.๓.๔ ระดับคุณภำพกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรเรียน               

กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร  

 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  

  สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำย

ส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของ

ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำก

ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน มี ๒ ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 
  2.4.1 ระดับคุณภำพในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ   

  2.4.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน   

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย ประกอบด้วย ๒ ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

  สถำนศกึษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรตำ่ง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศในกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำง

วิชำกำรและวิชำชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำร

เรียนรู้ มี ๓ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 
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  3.1.1 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมอืเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  

  3.1.2  ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน องค์กรตำ่ง ๆ ในกำร 

สร้ำงสังคมแหง่กำรเรยีนรู้  

  3.1.3 ระดับคุณภำพในกำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรยีนรู้  

 ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง  ๆ             

ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สูส่ำธำรณชน มี ๒ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

  3.2.1 ระดับคุณภำพในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์        

งำนสร้ำงสรรค ์งำนวิจัย  

  3.2.2 ร้อยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย                  

ของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนที่มีกำรเผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ในรอบปี

กำรศกึษำที่รับกำรประเมิน  

มำตรฐำนที่ 4 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และควำมเป็นเลิศ  

 สถำบันมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและเอกลักษณ์ของสถำบัน รวมทั้ งมี

ผลงำนที่แสดงควำมเป็นเลิศของสถำบัน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นกำรประเมิน ดังนี้ 

 ๔.๑ อัตลักษณ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำมีคุณสมบัติตำมอัตลักษณ์ที่คณะหรือวิทยำลัยก ำหนด ม ี๑ ตัวบ่งชี ้

ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ อัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ 

 ๔.๒ เอกลักษณ์ ของสถำบัน  

   สถำบันมเีอกลักษณ์ตำมที่คณะหรอืวิทยำลัยก ำหนด มี ๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

  ๔.๒.๑ เอกลักษณ์ ของสถำบัน 

 4.๓ ควำมเป็นเลิศ  

  กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม มีควำมเป็นเลิศที่เกี่ยวกับผู้เรียน

และอำจำรย์ ที่สำมำรถแข่งขันกับสถำนบันอื่นได้ มี ๒ ตัวบ่งชี ้ดังนี ้

   ๔.๓.๑ ควำมเป็นเลิศของผูเ้รียน  

  ๔.๓.๒ ควำมเป็นเลิศของอำจำรย์   
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๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๖ 



 

 ๑๑๗ 

แบบประเมินตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยนครพนม ระดับอำชีวศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รำยละเอียดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจตอ่คุณภำพผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ (เกณฑก์ำรประเมิน ข้อ ๑               

      และ ขอ้ ๒) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศกึษำ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ของ 

    สถำนศกึษำ (เกณฑก์ำรประเมินขอ้ ๒) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3.2 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชวีศกึษำ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1.1 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวชิำ (เกณฑก์ำรประเมิน ข้อ ๑) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนรำยวิชำ (เกณฑก์ำรประเมิน ข้อ ๔) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ  

     (เกณฑก์ำรประเมิน ข้อ ๒, ๓, ๔, และ ๕) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนครุภัณฑแ์ละ  

    ด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ (เกณฑก์ำรประเมิน ขอ้ ๑ และ ๕)   

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1.1 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมรว่มมอืเพื่อกำรบริหำรจัดกำร   

    (เกณฑก์ำรประเมิน ข้อ ๒ , ๓, ๔ และ ๕) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.1 ระดับคุณภำพในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

                งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย   

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2.2 รอ้ยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

    ของผูบ้ริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนที่มกีำรเผยแพร่หรอื

    น ำไปใช้ประโยชน์ 

มำตรฐำนที่ ๔ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และควำมเป็นเลิศ   

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1.๑ อัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 



 

 ๑๑๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ  

         (เกณฑ์กำรประเมินข้อ ๑) 
  

 

เรยีน ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ ........... มหำวิทยำลัยนครพนม  

ค ำชี้แจง 

 ด้วย คณะ/วิทยำลัย............................มหำวิทยำลัยนครพนม ก ำลังด ำเนินกำรส ำรวจ

ภำวะกำรมีกำรท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ...................  เพื่อศึกษำถึ ง

สภำพกำรมีงำนท ำ/ปัญหำหรืออุปสรรค ในกำรท ำงำน ตลอดจนควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อของ

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ จำกมหำวทิยำลัยนครพนม และน ำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

กำรบริหำรหลักสูตร ให้มปีระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น   

 ในกำรนี้ คณะ/วิทยำลัย............................มหำวิทยำลัยนครพนม  จงึใคร่ขอควำมร่วมมือจำก

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในกำรให้ข้อมูล ที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกท่ำนนั้น คณะ/

วิทยำลัย............................มหำวิทยำลัยนครพนม จะท ำกำรเก็บเป็น “ควำมลับ” และจะน ำข้อมูลที่

ได้มำประมวลผลและน ำเสนอข้อมูลในภำพรวมเท่ำนั้น และโปรดตอบกลับมำภำยใน 7 วัน 

หลังจำกที่ท่ำนได้รับแบบสอบถำมน้ี คณะ/วิทยำลัย............................มหำวิทยำลัยนครพนม 

ขอขอบคุณผูส้ ำเร็จกำรศกึษำทุกท่ำน ที่ให้ควำมรว่มมอื ในกำรตอบแบบสอบถำม ในครั้งนี้ 

 แบบประเมินฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง และหรือ เขียน เครื่องหมำย  ลงใน

ช่องว่ำง  

 ตอนที่ 2 กำรสมัครงำนและกำรท ำงำน (ส ำหรับผู้มีงำนท ำแลว้หรือด ำเนนิธุรกิจอิสระ/

เจ้ำของธุรกิจ) 

 ตอนที่ 3 กำรสมัครงำนและกำรท ำงำน (ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ท ำงำน) 

 ตอนที่ 4 กำรศกึษำต่อ 

 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 
แบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม ปีกำรศึกษำ ...................  

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๑๙ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง และหรอื เขียน เครื่องหมำย   

ลงในช่องว่ำง  

1. ชื่อสถำบันคณะ/วิทยำลัย 

.............................................................................................................................. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถำม               ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ              บิดำ/มำรดำ    

                                      เพื่อน                             ญำติ/พี่นอ้ง 

3. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ชื่อ ......................................นำมสกุล..................................... 

4. ระดับกำรศึกษำ   ประกำศนยีบัตรวิชำชีพ   ประกำศนยีบัตรวิชำชีพช้ันสูง 

5. สำขำวิชำ   

 ชำ่งยนต์     ชำ่งไฟฟำ้           ชำ่งอิเล็กทรอนิกส ์   กำรบัญช ี 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ       เกษตรศำสตร์        พชืศำสตร์          สัตวศำสตร์          

  อุตสำหกรรมเกษตร    ชำ่งกลเกษตร           เพำะเลีย้งสัตวน์้ ำ            ไฟฟำ้ก ำลัง   

  เครื่องมือกลและซ่อมบ ำรุง/เทคนิคกำรผลิต     โลหะกำร/เทคนิคโลหะ     กำรก่อสร้ำง            

  สถำปัตยกรรม                เทคโนโลยสีำรสนเทศ        กำรขำย/กำรตลำด   

  กำรจัดกำรส ำนกังำน     กำรโรงแรมและบริกำร      

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ............................................................................ 

6. ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี...........หมู่ท่ี.............อำคำร/ตกึ.............................................ชัน้................. 

ตรอก/ซอย......................... ถนน.......................................ต ำบล/แขวง.....................................  

อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................  

โทรศัพท์...........................โทรสำร..................................... e-Mail ……………..………........………….. 

7. สถำนภำพกำรท ำงำนปัจจุบัน 

   ท ำงำนแลว้หรือด ำเนนิธุรกิจอสิระ          

  ท ำงำนแล้วและก ำลังศกึษำตอ่ 

  ยังไมไ่ด้ท ำงำนและมิได้ศึกษำต่อ (ขำ้มไปตอบตอนที่ 3)    

  ก ำลังศกึษำตอ่ (ข้ำมไปตอบตอนที่ 4)          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 5 คณะ/ วทิยำลัย สำมำรถปรับ

แบบฟอร์มให้เป็นตำมจ ำนวน

สำขำวิชำทีเ่ปดิสอนตำมที่คณะ/ 

วิทยำลัยมีกำรด ำเนนิกำร 

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๒๐ 

 

 ตอนที่ 2 กำรสมัครงำนและกำรท ำงำน (ส ำหรับผู้มีงำนท ำแล้วหรือด ำเนินธุรกจิอสิระ 

/เจ้ำของธุรกจิ) 

8. ประเภทของงำน/ลักษณะหนว่ยงำนทีท่ ำในปัจจุบัน 

  ข้ำรำชกำร/เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ        รัฐวิสำหกิจ      พนักงำนบริษัท/องคก์รธุรกิจเอกชน 

  ด ำเนนิธุรกิจอสิระ/เจ้ำของธุรกิจ   พนักงำนองคก์ำรตำ่งประเทศ/ระหว่ำงประเทศ          

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ..................................................................................................... 

9. ท่ำนคิดว่ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนใด ที่ช่วยใหท้ำ่นไดท้ ำงำน (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ประเด็น) 

  ด้ำนภำษำตำ่งประเทศ             ด้ำนกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์           ด้ำนทักษะวชิำชีพ       

  ด้ำนกิจกรรมสันทนำกำร            ด้ำนศิลปะ                                      ด้ำนกฬีำ                  

                 ด้ำนนำฏศลิป์/ดนตรีขับร้อง       อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ...................................................... 

10. ระยะเวลำที่ทำ่นท ำงำน หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ เปน็ระยะเวลำ ……………ปี / ...............เดือน 

11. ชื่อต ำแหน่งงำนที่ท ำ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

12. สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน  ชื่อหน่วยงำน ............................................................... เลขท่ี.................... 

หมูท่ี่....................อำคำร/ตึก.........................ช้ัน...................ตรอก/ซอย............................................. 

ถนน.................................ต ำบล/แขวง............................ อ ำเภอ/เขต.................................................. 

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์...........................

โทรสำร.............................................. e-mail ………………………............………..………………….…………………… 

13. เงินเดือน หรือรำยได้ เฉลี่ยตอ่เดือน 

 ต่ ำกว่ำ 8,000 บำท       8,001  - 10,000 บำท     10,001 – 15,000 บำท 

 15,001 – 20,000 บำท   20,001 บำทขึ้นไป 

14. ท่ำนมีควำมพึงพอใจ ต่องำนที่ท ำหรือไม่   พอใจ     ไมพ่อใจ 

ถ้ำไมพ่อใจ โปรดระบุสำเหตุ ท่ีส ำคัญท่ีสุด 1 ข้อ ต่อไปนี้ 

 ระบบงำนไม่ด ี    ผู้ร่วมงำนไมด่ี      ไมไ่ด้ใชค้วำมรู้ท่ีเรียนมำ     

 ค่ำตอบแทนต่ ำ    ขำดควำมมั่นคง   ขำดควำมกำ้วหนำ้  

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  .............................................................................. 

15. หลังจำกส ำเร็จกำรศกึษำแล้ว ท่ำนได้งำนท ำ ในระยะเวลำ เทำ่ไร 

 หำงำนได ้ก่อน  จบกำรศึกษำหรอืได้งำนท ำทันที หลังจบกำรศึกษำ   

 1- 3 เดอืน     4 – 6 เดอืน      7 – 9 เดอืน     10 – 12 เดอืน      มำกกวำ่ 1 ปี  

 เป็นงำนเดิม ก่อน มำศกึษำหรือได้งำนท ำระหวำ่งศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๒๑ 

16. ลักษณะงำนที่ท ำ ตรงกับสำขำ ทีท่่ำนได้ส ำเร็จกำรศกึษำ หรือไม่   ตรง   ไมต่รง 

17. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้จำกสำขำวิชำที่เรียนมำประยุกต์ใชก้ับหนำ้ที่กำรงำนที่ท ำอยู่      

     ขณะนี้เพียงใด 

 มำกที่สุด (5)          มำก (4)  ปำนกลำง  (3)        นอ้ย  (2)      นอ้ยท่ีสุด (1) 

18. ท่ำนมีควำมต้องกำรศกึษำต่อหรือไม่   

 ตอ้งกำรศกึษำตอ่ โปรดระบุ ระดับกำรศกึษำท่ีต้องกำรศึกษำต่อ   

  ประกำศนียบัตรวชิำชีพชัน้สูง  ระดับปริญญำตรี 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  .......................................................................................................... 

สำขำวิชำที่ต้องกำรศึกษำต่อ    สำขำวิชำเดิม  สำขำวิชำใหม ่(โปรดระบุ)  ...................... 

  ไมต่อ้งกำรศึกษำต่อ (ข้ำมไปตอบตอนที่ 5) 

ตอนที่ 3 กำรสมคัรงำนและกำรท ำงำน (ส ำหรับผูท้ี่ยังไม่ไดท้ ำงำนและมไิด้ศึกษำต่อ) 

19. สำเหตทุี่ยังไม่ได้ท ำงำน โปรดระบุสำเหตุ ที่ส ำคัญ 1 ข้อ ตอ่ไปนี ้

  ยังไม่ประสงค์ท ำงำน  รอฟังค ำตอบจำกหน่วยงำนท่ีสมัครไว้     

 หำงำนท ำไมไ่ด ้   อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ...................................................... 

20. ท่ำนมีปัญหำในกำรหำงำนท ำ หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ หรอืไม่  

  ไมม่ปัีญหำ          มปัีญหำ 

ถำ้มีปัญหำ โปรดระบุสำเหตุ ท่ีส ำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี ้

  ไมท่รำบแหล่งงำน     หำงำนท่ีถูกใจไมไ่ด ้     ตอ้งสอบจึงไม่อยำกสมัคร     ขำดคนสนับสนุน 

 ขำดคนหรือเงิน ค้ ำประกัน    หนว่ยงำนไม่ตอ้งกำร      เงินเดอืนนอ้ย   

   สอบเข้ำท ำงำนไมไ่ด ้      อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ  ............................................................... 

21. ท่ำนมีควำมต้องกำรศกึษำต่อหรือไม่   

 ตอ้งกำรศกึษำตอ่   โปรดระบุ ระดับกำรศึกษำที่ตอ้งกำรศกึษำตอ่   

  ประกำศนียบัตรวชิำชีพชัน้สูง  ระดับปริญญำตรี 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ................................................................................ 

สำขำวิชำที่ต้องกำรศึกษำต่อ    สำขำวิชำเดิม  สำขำวิชำใหม่ (โปรดระบุ)......................... 

  ไมต่อ้งกำรศึกษำต่อ (ข้ำมไปตอบตอนที่ 5) 

ตอนที่ 4 ส ำหรับผูท้ี่ก ำลังศึกษำต่อ   

22. ปัจจุบัน ก ำลังศึกษำ อยูท่ี่ ..................................................................................................... 

ระดับกำรศกึษำ ที่ก ำลังศึกษำตอ่    ประกำศนียบัตรวชิำชีพชั้นสูง  ระดับปริญญำตรี 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  .............................................................................................................. 

23. สำขำวิชำที่ก ำลงัศึกษำต่อ   สำขำวิชำเดิม  สำขำวิชำใหม ่(โปรดระบุ)  ........................... 

24. ประเภทของสถำบันกำรศึกษำ/มหำวทิยำลัย ที่ก ำลังศึกษำต่อ    รัฐบำล    เอกชน    

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ............................................................................................................. 
 

 

 
โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 
๑๒๒ 

25. เหตุผลทีท่ ำให้ทำ่น ตดัสนิใจเลือกศกึษำต่อ 

  เป็นควำมต้องกำรของบิดำ/มำรดำ ผู้ปกครอง   

 งำนท่ีต้องกำรท ำต้องใชวุ้ฒสิูงกว่ำประกำศนียบัตรวชิำชีพ/ประกำศนียบัตรวชิำชีพชัน้สูง   

 ได้รับทุนกำรศึกษำ      อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ....................................................... 

26. ท่ำนมีปัญหำ ในกำรศกึษำต่อหรือไม่     ไมม่ปัีญหำ          มปัีญหำ 

ถ้ำมีปัญหำ โปรดระบุสำเหตุ ท่ีส ำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี ้

 ข้อมลูสถำนท่ีศึกษำต่อไมเ่พยีงพอ      ขำดแคลนเงินทุน                 

  ขำดควำมรูพ้ื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ   อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ...................................... 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

27. ท่ำนคิดว่ำในหลักสูตรของคณะ/วิทยำลัย ของมหำวิทยำลยันครพนม ควรเพิ่มรำยวิชำ     

   หรือควำมรูใ้ด ที่จะเอื้อประโยชน์ ต่อกำรประกอบอำชพีของท่ำน ได้มำกยิ่งขึน้ (ตอบได้   

   มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

  ภำษำอังกฤษ         กำรใชง้ำนอนิเตอร์เน็ต     คอมพิวเตอร์       กำรฝึกปฏบัิตจิรงิ  

  เทคนิคกำรวิจัย       อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

..................................................................................................... 

28. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสตูรและสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

29. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรเรยีนกำรสอน 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

30. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนำนักศกึษำ 

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  
 

“ขอขอบคุณผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ทีใ่หค้วำมร่วมมอื และเสยีสละเวลำ  

ในกำรตอบแบบประเมินในครั้งนี้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

โปรดพับตำมรอยประ 

โปรดเย็บ MAX ก่อนส่งไปรษณีย์ 

โปรดพับตำมรอยประ 

ที่อยู่ผู้ส่ง 

............................................................ 

........................................................... 

........................................................... 
 

                                     
 

ที่อยู่ผู้รับ คณะ/วิทยำลัย........................ 

........................................................... 

........................................................... 
 

ข้อมูลนี้ เป็นควำมลับ 

กรุณำน ำส่ง มหำวทิยำลัยนครพนม 

แสตมป์ 



 

 ๑๒๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1 ระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ   

       (เกณฑ์กำรประเมนิ ข้อ 2) 
 

 

 

เรียน ผู้บังคับบัญชำ/นำยจ้ำง/ผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ/ผู้รับบรกิำร 

 

 ด้วย คณะ/วิทยำลัย...........................................  มหำวิทยำลัยนครพนม ก ำลังด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ............................  จำกคณะ/วิทยำลัย  ระดั บอำชีวศึกษำ 

มหำวทิยำลัยนครพนม เพื่อน ำข้อมูลท่ีได้มำวำงแผน ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผลิต

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ให้สอดคล้องตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ผู้รับบริกำร 

และตลำดแรงงำน ต่อไป   
 

 ในกำรนี้ คณะ/วิทยำลัย...........................................  มหำวิทยำลัยนครพนม จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ 

มำยังท่ำน โปรดกรอกข้อมูลตำมควำมคิดเห็นและตำมสภำพควำมเป็นจริงในแบบประเมินฉบับนี้  ข้อมูลท่ีได้รับจำก

ท่ำน จะเป็นประโยชนอ์ย่ำงย่ิงต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยนครพนม และขอขอบพระคุณ

มำ ณ โอกำสนี้ 

 แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ผู้รับบริกำร ท่ีมีต่อคุณภำพ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับอำชวีศึกษำ มหำวทิยำลัยนครพนม ประจ ำปกีำรศึกษำ ........................ 
 

 

 

ค ำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมำย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

1. ช่ือสถำนประกอบกำร/หนว่ยงำน/สถำนศึกษำ/ ผู้รบับรกิำร………………………………………………………………............. 

2. ที่ต้ัง เลขท่ี.................หมู่ท่ี.......................อำคำร/ตกึ............................................................ช้ัน.........................

ตรอก/ซอย.............................. ถนน..............................................ต ำบล/แขวง........................................................ 

อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.........................................  

โทรศัพท์...................................................โทรสำร............................... e-mail :  …………………………...………………………. 
 

 

 

 

 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน 

สถำนศึกษำ ผู้รับบริกำร ที่มีต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม  

ประจ ำปีกำรศึกษำ........................ 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๒๕ 

 
 

3. ประเมนิผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ ปกีำรศึกษำ ...........................  

   3.1 ระดบักำรศึกษำ                    ประกำศนียบัตรวิชำชีพ   ประกำศนียบัตรวชิำชีพชัน้สูง 

   3.2  สำขำวิชำ    ชำ่งยนต ์       ชำ่งไฟฟำ้              ชำ่งอิเล็กทรอนิกส ์        กำรบัญช ี 

                คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          เกษตรศำสตร์      พชืศำสตร์                    สัตวศำสตร์          

                อุตสำหกรรมเกษตร       ชำ่งกลเกษตร        เพำะเลีย้งสัตวน์้ ำ          ไฟฟำ้ก ำลัง   

             เครื่องมือกลและซอ่มบ ำรุง/เทคนิคกำรผลิต     โลหะกำร/เทคนิคโลหะ      

                กำรก่อสร้ำง         สถำปัตยกรรม         เทคโนโลยสีำรสนเทศ    กำรขำย/กำรตลำด                 

                กำรจัดกำรส ำนกังำน    กำรโรงแรมและบริกำร      

4.เพศ        ชำย                        หญิง 

5.อำย ุ    ต่ ำกว่ำ 30 ปี            30 – 39 ปี      40 – 49 ปี      มำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป 

6. ประเภทของสถำนประกอบกำร/หน่วยงำน 

    สถำนประกอบกำร (เอกชน)   หนว่ยงำน (รำชกำร)  

    สถำนศกึษำ (เอกชน/รำชกำร)   ผู้รับบริกำร 

    อื่น ๆ โปรดระบุ....................................... 

7.  สถำนะผู้ตอบแบบประเมนิ 

   ผู้บริหำร/เจ้ำของสถำนประกอบกำร   ผูจ้ัดกำรฝำ่ยบุคคล/งำนบุคลำกร 

   หัวหน้ำสว่นงำน/ฝ่ำย…………………….   อื่น ๆ โปรดระบุ....................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3.2 คณะ/ วทิยำลัย สำมำรถปรับ

แบบฟอร์มให้เป็นตำมจ ำนวน

สำขำวิชำทีเ่ปดิสอนตำมที่คณะ/ 

วิทยำลัยมีกำรด ำเนนิกำร 

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๒๖ 

 

ค ำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมำย ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนตอ่ลักษณะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สถำนประกอบกำร 

พงึพอใจตำมควำมเป็นจริง โดยมกีำรก ำหนดค่ำและกำรแปลควำมหมำย ไวด้ังนี้ 

 คะแนน 5  หมำยถงึ  มคีวำมพงึพอใจมำกท่ีสุด 

 คะแนน 4  หมำยถงึ  มคีวำมพงึพอใจมำก  

 คะแนน 3  หมำยถึง  มคีวำมพงึพอใจปำนกลำง 

 คะแนน 2  หมำยถึง  มีควำมพงึพอใจน้อย 

 คะแนน 1  หมำยถงึ  มีควำมพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
 

คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ระดับกำรประเมิน 
มำกที่สุด 

(5) 

มำก 

(4) 

ปำนกลำง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

1. ดำ้นคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

1.1  มคีวำมตรงตอ่เวลำ ในกำรปฏบัิตงิำน      

1.2  มีควำมรับผิดชอบ ในกำรปฏบัิตงิำน      

1.3  มีสัมมำคำรำวะ      

1.4  มคีวำมซื่อสัตย์      

1.5 แต่งกำยสุภำพเหมำะสม      

1.6 มีควำมกระตอืรือร้น ในกำรให้บริกำร      

1.7 มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ เพ่ือพัฒนำงำน      

1.8 มีควำมสำมำรถในกำรจัดระบบงำนและควบคุมงำน      

1.9 สำมำรถแกไ้ขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ด ี      

1.10 มคีวำมสำมำรถในกำรน ำเสนอและให้เหตุผล เพื่อ

กำรตัดสินใจ 

     

2. ด้ำนสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชำชพี 

2.1  มคีวำมรู้และทักษะกำรสือ่สำร      

2.2  มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ      

2.3  มีกำรพัฒนำ กำรเรียนรู้และกำรปฏบัิตงิำน      

2.4  สำมำรถท ำงำนรว่มกับผู้อ่ืนได้      

2.5  สำมำรถแก้ปัญหำได้อยำ่งเป็นระบบ      

2.6 มีทักษะในกำรคิดค ำนวณ      

2.7 สำมำรถจัดกำร และพัฒนำงำนได ้      

      

      

ตอนที ่ 2  ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ ผู้รับบรกิำร ทีม่ตี่อคุณภำพ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับอำชวีศึกษำ มหำวทิยำลัยนครพนม ประจ ำปีกำรศกึษำ.........................  

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๒๗ 

      

๒.๘  สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต ์สู่กำรปฏบัิตงิำนจรงิ      

๒.๙ สำมำรถน ำทักษะ มำประยกุต์ สู่กำรปฏบัิตงิำนจรงิ      

๒.๑๐  สำมำรถน ำควำมรู้ มำประยุกต ์สู่งำนอำชพีได ้      

๒.๑๑  สำมำรถน ำทักษะ มำประยุกต ์สู่งำนอำชพีได ้      

๒.๑๒  ปฏบัิตงิำน โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภัย      

๓. ด้ำนกำรประยุกต์ใชท้ักษะส ำคัญจ ำเปน็ในศตวรรษที่ ๒๑  

๓.๑ มทัีกษะในด้ำนกำรอ่ำน      

๓.๒ มทัีกษะในด้ำนกำรเขียน      

๓.๓ มทัีกษะในด้ำนกำรคดิค ำนวณ      

๓.๔ มทัีกษะดำ้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงมี

วจิำรณญำณ 

     

๓.๕ มทัีกษะดำ้นกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม      

๓.๖ มทัีกษะมคีวำมเข้ำใจต่ำงวฒันธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์      

๓.๗ กำรให้ควำมร่วมมอืกำรท ำงำนเป็นทีมและมีภำวะผู้น ำ      

๓.๘ มทัีกษะดำ้นกำรสื่อสำร กำรรู้เท่ำทันสื่อสำรสนเทศ      

๓.๙ มทัีกษะกำรใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ      

๓.๑๐ มทัีกษะทำงวิชำชพี และมกีำรพัฒนำกำรเรียนรู้      

๔. ดำ้นอัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ   

๔.๑ มคีวำมสำมำรถในวชิำชีพ      

๔.๒ มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรปฏบัิตงิำนในวิชำชพี      

๔.๓ มคีวำมสำมำรถในกำรประยุกตใ์ชค้วำมรู้ทำงวิชำชพี      

๔.๔ มจีรรยำบรรณตอ่วิชำชพี      
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (เชน่ จุดเดน่ จุดด้อย หรือคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีท่ำนต้องกำร) 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................  

 

         ลงช่ือ..................................................ผู้ตอบแบบประเมิน 

                                                                          (.........................................................) 

                                                                       ต ำแหนง่........................................................ 

“ขอขอบพระคุณท่ำนเปน็อยำ่งสงู ที่กรณุำสละเวลำในกำรตอบแบบประเมินในครั้งนี้” 

 

ตรำประทับของ

หนว่ยงำน (ถ้ำมี) 

โปรดพลิก มีต่อด้ำนหลัง 



 

 ๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดพับตำมรอยประ 

โปรดเย็บ MAX ก่อนส่ง

ไปรษณีย ์

โปรดพับตำมรอยประ 

ที่อยู่ผู้ส่ง 

............................................................ 

........................................................... 

........................................................... 
 

 

ท่ีอยู่ผู้รับ คณะ/วิทยำลัย ................................ 

............................................................ 

........................................................... 

........................................................... 

 

ข้อมูลนี้ เป็นควำมลับ 

กรุณำน ำส่ง มหำวทิยำลัยนครพนม 

แสตมป์ 



 

 ๑๒๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียน  

 

กำรค ำนวณ 

 

 

 

 

 

เกณฑก์ำรประเมิน 

 ร้อยละของจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำเทียบกับจ ำนวนผูเ้ข้ำเรียนแรกเข้ำของรุน่นั้น 

 

ระดับคุณภำพ 

 ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยก ำหนดผลจำกประเด็นกำร

ประเมิน ตั้งแตร่้อยละ 80.00 ขึน้ไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 

 

สูตรค ำนวณ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

= 

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ 

จ ำนวนผูเ้ข้ำเรียนแรกเข้ำของรุน่ 
× 100 

 

ค่ำคะแนน = 
ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน 

80 

 

× 5 



 

 
๑๓๐ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ผลกำรตัดสิน    คะแนนที่ได้   เท่ำกับ..................................................... 

   ดีมำก      ดี       พอใช้      ต้องปรับปรุง     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลส ำเร็จจำกกำรปฏิบัติ      

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ ระดับ ปวช. 3  จ ำนวน.......คน  

คิดเป็นรอ้ยละ......... 

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ ระดับ ปวส. 2  จ ำนวน.......คน  

คิดเป็นรอ้ยละ......... 

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ ของสำขำวิชำ   จ ำนวน.......คน  

คิดเป็นรอ้ยละ......... 

 

 

 

(1) 

ประเภทวิชำ/

สำขำวิชำ 

(2) 

จ ำนวนผูเ้รียนแรกเข้ำ

ของรุ่นนั้น (ณ เดือน

มิถุนำยน) 

(3) 

จ ำนวนผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำทั้งหมดตำม

แบบรำยงำนผลกำร

เรียนของผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำตำม

หลักสูตร 

(4) 

จ ำนวนผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำจำกผู้เรียน

แรกเข้ำของรุ่น 

(5) 

จ ำนวนผูไ้ม่ส ำเร็จ

กำรศึกษำพร้อม

ผู้เรียนแรกเข้ำของรุ่น

นั้นเนื่องจำกสำเหตุ

ต่ำง ๆ เช่น ลำออก 

เสียชีวติ พ้นสภำพ

เนื่องจำกคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ถงึเกณฑ์ เป็น

ต้น 

(6) 

(ร้อยละ)  

ผลกำร

ด ำเนิน 

งำน 

ปวช ปวส รวม ปวช ปวส รวม ปวช ปวส รวม ปวช ปวส รวม 

เกษตรศำสตร์              

พืชศำสตร์              

สัตวศำสตร์              

เพำะเลีย้ง 

สัตว์น้ ำ 

             

เทคโนโลยี

อำหำร 

             

ช่ำงกลเกษตร              

รวมท้ังหมด              



 

 ๑๓๑ 

จุดเด่น 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

จุดควรพัฒนำ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

หลักฐำนอ้ำงอิง 

1 .................................................................................................................... 

2 .................................................................................................................... 

3 .................................................................................................................... 

4 .................................................................................................................... 

5 .................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ.......................................ผู้รำยงำน       ลงช่ือ.............................................ผู้รับรองข้อมูล 

(....................................................)                     (....................................................) 

      .........../............../............                            .........../............../............ 

 
ลงช่ือ........................................................ 

         (...............................................................) 

        คณบดีคณะ................................................... 

          .........../............../............ 
 

 

หมำยเหตุ  ให้ทุกคณะ/ วทิยำลัย น ำข้อมูลมำจำกกองส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยนครพนม พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลกับกองส่งเสริมวิชำกำรและงำน

ทะเบียนอีกครั้ง โดยต้องมีกำรรับรองข้อมูลจำกผู้บังคับบัญชำ 

 



 

 ๑๓๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจดักำรศกึษำ (เกณฑก์ำรประเมินข้อ ๒) 

       (เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชนข์องสถำนศกึษำ)         

 

(ตัวอย่ำง) 

แบบประเมินผลกำรฝึกงำนของนักศกึษำ 

คณะ/วิทยำลัย.............................   มหำวิทยำลัยนครพนม 

ค ำชี้แจง  ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ ง ในกำรประเมินผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำ                         

คณะ/วิทยำลัย .................................  จึงใคร่ขอควำมกรุณำท่ำนท ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง                  

ที่เห็นวำ่ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงหรอืควำมเห็นของท่ำนมำกที่สุด โดยถือเกณฑ์วำ่   

5 = มำกที่สุด    4 = มำก    3 = ปำนกลำง    2 = น้อย    1 = น้อยมำก    

(1) ชื่อนักศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………………… 

ช้ันปีที่……………  สำขำวิชำ………………..คณะ/วิทยำลัย................... มหำวิทยำลัยนครพนม 

(2) สถำนที่ฝกึงำน……………………………………………………………………………………………………………… 

เมื่อวันที…่….…เดือน………..…..พ.ศ.………….ถึงวันที่………เดือน……………..พ.ศ..………………… 

ฝกึงำนเกี่ยวกับ……………………………………………………………………………………………………………. 

(3)       ควำมเห็นของผู้ประเมินผลกำรฝกึงำนของนักศึกษำ สรุปผลได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบในกำรประเมินผล 
ระดับควำมเหมำะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1  

ทักษะพื้นฐำน 

1. มีควำมคิดรเิริ่มสร้ำงสรรค์ 

      

2. มีทักษะในกำรสื่อสำร  

(ฟัง พูด อำ่น เขียน) 

      

3. มีทักษะด้ำนคณิตศำสตร์ กำรคิด

วิเครำะห์ และกำรใช้คอมพิวเตอร์  

      

4. มีทักษะในกำรจัดกำร ดำ้นกำรวำงแผน 

และวิธีกำรจัดกำร 

      

5. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงำน       



 

 ๑๓๓ 

องค์ประกอบในกำรประเมินผล 
ระดับควำมเหมำะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1  

ควำมสำมำรถทำงสังคม 

6. มีคุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ 

และมีควำมส ำนึกต่อสว่นรวม 

      

7. ท ำงำนเป็นกลุ่มในบทบำทผู้น ำ       

8. ท ำงำนเป็นกลุ่มในบทบำทผู้ตำม       

9. อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่ำงมีควำมสุข       

10. มีบุคลิกภำพที่ดี มีมำรยำทและ 

  มีสัมมำคำรวะ 

      

11. มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ และ 

 ปฏิบัติตำมกติกำของสังคม 

      

12. ยอมรับควำมคิดเห็นและกำรวิจำรณ์       

13. มีเจตคติที่ดีตอ่กำรฝึกงำนและสถำน  

       ประกอบกำร 

      

ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบ 

ต่อหน้ำที่ 

14. กำรตรงต่อเวลำ และมีระเบียบวินัย 

      

15. เข้ำใจและปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย       

16.   แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ 

        มอบหมำย 

      

17. ตั้งใจท ำงำน อดทน และมีควำม 

   กระตอืรอืร้นในกำรปฏิบัติภำรกิจที่   

   ได้รับมอบหมำย 

      

18. มีขอ้เสนอแนะและแนวคิดใหม่ๆ  ใน 

    กำรพัฒนำงำน 

      

19. ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำง 

    มีประสิทธิภำพ 

      



 

 ๑๓๔ 

องค์ประกอบในกำรประเมินผล 
ระดับควำมเหมำะสม ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1  

ควำมคดิเห็นโดยรวมต่อนักศกึษำ 

20. โดยภำพรวมแล้ว ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ 

    นักศึกษำฝกึงำนท่ำนนี ้สำมำรถ 

    ปฏิบัติงำนได้อยู่ในระดับใด 

      

 

 ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……….……………………………………………………………………………………………………………………......………………… 

        

       

(ลงช่ือ)………………………………………………….ผูป้ระเมินฯ 

(……………………….………………………..) 

ต ำแหน่ง……………………………………………….. 

 

หมำยเหตุ  

 กรุณำผนึกซองเป็นเอกสำรปกปิด และเซ็นชื่อก ำกับในวันสุดท้ำยของกำรฝึกงำน โดยมอบให้

นักศึกษำน ำไปคืนอำจำรย์ผูป้ระสำนงำนรำยวิชำกำรฝกึงำนฯ เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำระดับคะแนนของ

นักศึกษำ หำกมีปัญหำหรอืข้อสงสัยประกำรใด โปรดติดตอ่หรอืแจง้ให้อำจำรย์ ผูป้ระสำนงำนรำยวิชำ

กำรฝึกงำน ทรำบทำงโทรศัพท์หมำยเลข ………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๓๕ 

คงไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถำนศกึษำ  
 

แบบแสดงสถำนที่ จ ำนวนนักศึกษำและชั่วโมงที่ออกเรียนรูฝ้กึประสบกำรณ์จรงิในสถำนประกอบกำร  

ระดับช้ัน ..........  สำขำวิชำ..............  สำขำงำน......................  ประจ ำภำคเรียนท่ี ..../25..... 

ระหว่ำงวันท่ี .......................................... ถึงวันท่ี .......................................... 

 

สถำนที่ฝึกงำน รำยช่ือนักศกึษำ 

จ ำนวนชัว่โมงกำรเรียนรู ้

งำน

โยธำ 

กำร

ฝกึงำน 

เรียนรู้

จริง 

รวม 

เทศบำลต ำบลค ำชะอ ี 1) นำยวทิวัส  จิระนนท์ 120 320 64 504 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด

มุกดำหำร 

1) นำยชยุตน ์ สุทธัง 

2) นำยวทิวัส  สังข์ทอง 

3) นำยณรงค์ชัย  จันทร์อินทร์ 

4) นำยสรธชัย  อุระ 

120 320 64 504 

ส ำนักงำนโยธำ 

ธิกำรและผังเมืองจังหวัด

มุกดำหำร 

1) นำงสำวจีระนันท์  เศวตมุกดำ 

2) นำงสำวปนัดดำ  พละศูนย์ 

3) นำงสำวสุภำภรณ์  พกิุลศรี 
120 320 64 504 

ส ำนักงำนทำงหลวงชนบท

จังหวดัมุกดำหำร 

1) นำยอพิชำ  บุญรักษ ์

2) นำยรำชศักดิ์  อนิทร์แพง 

3) นำยยุทธภักตร์  จันปุ่ม 

4) นำยศวิกร  นวลวลิัย 

120 320 64 504 

ส ำนักงำนทีด่ินจังหวดั

มุกดำหำร 

 

1) นำยวรุตม ์ ผลบุญ 

2) นำยวสันต ์ วงษ์จันทร์ 

3) นำยชำญวิทย ์ กลำงประพันธ์      
120 320 64 504 

แขวงกำรทำงมุกดำหำร 1) นำยณัฐวุฒิ  วงษำรี 

2) นำยสรยุทธ  อุทรัง 
120 320 64 504 

โครงกำรก่อสร้ำงทำงสำยทำง

เลี่ยงเมืองมุกดำหำร ตอน 2  

(ดำ้นตะวนัตก) 

1) นำยสุจินดำ  อุประ 

2) นำยอนุวัฒน์  แก้วศรีนวม 

3) นำยพชิัยยุทธ  กำรกล้ำ 
120 320 64 504 

 

            ลงช่ือ..............................................ผู้รำยงำน       ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองขอ้มูล

(....................................................)                     (....................................................) 

.........../.........................../.............                      .........../.........................../............. 

  

ตัวอย่ำง 



 

 ๑๓๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ระดับคุณภำพในกำรจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

  เอกสำรหลักฐำน ประกอบตัวบ่งชี้ 

1. โครงกำร 5 โครงกำร 

2. สรุปผลกำรประเมินโครงกำร รูปแบบโครงกำรใหม่ คือ  

- บทที่ 1 บทน ำ 

  - หลักกำรและเหตุผล 

 - วัตถุประสงค์ 

 - เป้ำหมำย 

 - ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

- บทที่ 2 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 - กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - เครื่องมอืที่ใชใ้นกำรรวบรวมข้อมูล 

 - กำรวิเครำะหข์้อมูล 

- บทที่ ๓ ผลกำรด ำเนินงำน 

- บทที่ ๔ สรุปกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 

- ภำคผนวก ประกอบด้วย 

 - โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติเรยีบร้อยแลว้ 

 - ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 

 - บันทึกข้อควำมประสำนงำนหรอืขอควำมอนุเครำะห์หนว่ยงำนภำยในและหนว่ยงำน

ภำยนอก (ถ้ำมี) 

 - ค ำกล่ำวรำยงำน ค ำกล่ำวเปิดงำน (ถ้ำมี) 

 - หนังสอืขออนุญำตผูป้กครอง (ถ้ำมี) 

 - แบบสอบถำมหรอืแบบประเมินผลโครงกำร 

 - ภำพกิจกรรม  

 - รำยชื่อบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร 

 - รำยชื่อวิทยำกร (ถ้ำมี) 

 

 
 
 



 

 ๑๓๗ 

คงไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถำนศกึษำ  

 

3. แบบสอบถำมเอำของแต่ละคณะ ท ำเป็น 3 ชุด (นักศกึษำ , บุคลำกรภำยใน , บุคลำกรภำยนอก) 

แบบแสดงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม....................................................................................... 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนผูเ้รียนทั้งหมด 

กจิกรรม..... กจิกรรม....... 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ปวช. ปวส. 

       

       

       

       

       

       

       

รวม       

เฉลี่ย       

บุคลำกรภำยนอก     

บุคลำกรภำยใน     

รวม     

เฉลี่ย     

รวมทั้งสิ้น     

รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น     

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๓๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.1  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวชิำ  

        (เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ ๑ 

 

ก ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวิชำ 

 ภำคเรียนที่.....  ปีกำรศกึษำ 25.............. 

รำยวิชำที่เปิดสอนในภำคเรียนมีทั้งหมดจ ำนวน............รำยวิชำ 

ล ำดับ 
รหัสวิชำ.... 

วิชำ....... 

ส ำรวจควำม

ต้องกำร 

ทดลองใช้

หลักสูตร 

ประเมนิ

หลักสูตร 

น ำใช้

หลักสูตร 

ชื่อสถำน

ประกอบกำร

ที่เกี่ยวข้อง 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

รวม      
ร้อยละ      

 
 

ข  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวิชำ 
 

ข้อ รำยกำรประเมิน 

กำร

ปฏบัิติ 
ตอ่เนื่อง เอกสำร/

หลักฐำน 
ม ี ไมม่ ี ใช ่ ไมใ่ช ่

1 มกีำรส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำหลักสูตร      

2 
มีกำรพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนประกอบกำรและ

หนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

     

3 มกีำรทดลองใชห้ลักสูตร      

4 มกีำรประเมินหลักสูตร      

5 
มกีำรน ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวชิำท่ีพัฒนำแล้ว 

ไมเ่กิน 3 ป ีไปใชใ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

     

รวมคะแนนทีไ่ด้ ........................................................................      

 



 

 ๑๓๙ 

ค  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มวิชำ 

คณะ/ วทิยำลัย .............................................................................. มหำวิทยำลัยนครพนม 

แบบส ำรวจควำมตอ้งกำรหรอืควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำรำยวิชำหรอืกลุ่มรำยวิชำ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

2. เพื่อส ำรวจควำมตอ้งกำรของผู้ประกอบกำร 

3. เพื่อให้ได้ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงกับควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร 

ชื่อ.............................................................สกุล............................................................. 

ต ำแหน่งบริหำร/ ทำงวิชำกำร ........................................................................................ 

หนว่ยงำน....................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................................... 

โทรศัพท์...................................................โทรสำร......................................................... 
 

คุณลักษณะ มำกที่สุด มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1. เนือ้หำในรำยวชิำมคีวำมทันสมัยอยู่ในระดับ      

2. เนื้อหำในรำยวชิำตรงตำมควำมตอ้งกำรของ

ตลำดแรงงำนอยู่ในระดับ 

     

3. เนื้อหำรำยวชิำท่ีเรียนในหลักสูตรมคีวำมสอดคล้อง

กับกำรปฏบัิตงิำนในสถำนประกอบกำรอยู่ในระดับ 

     

4. ทำ่นเห็นว่ำสถำนศกึษำควรมกีำรพัฒนำหลักสูตรฐำน

สมรรถนะรำยวชิำเพยีงใด 

     

5. ทำ่นเห็นว่ำเนื้อหำรำยวชิำมคีวำมสอดคล้องกับควำม

ตอ้งกำรของตลำดแรงงำนเพื่อน ำไปสู่ประชำคมอำเซียน

เพยีงใด 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 ลงช่ือ...........................ผู้รำยงำน              ลงชื่อ...............................ผู้รับรองข้อมูล 

 (....................................................)          (....................................................)                         

 ........... /.........................../.............           .........../.........................../.............     



 

 ๑๔๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.1 ระดับคุณภำพในกำรจดักำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ                           

               (เกณฑก์ำรประเมิน ข้อ ๔) 

 

แบบบันทึกและตดิตำมผลกำรนิเทศกำรสอน   

ภำคเรียนที่....................ปกีำรศกึษำ.................. 

คณะ/วิทยำลัย……………………………….. มหำวทิยำลัยนครพนม 

ชื่อผู้รับกำรนเิทศกำรสอน..................................................................................................................................... 

วชิำ..........................................................ระดับช้ัน.................... วันท่ี........... เดือน......................พ.ศ................. 

 

ค ำชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีมีกำรปฏิบัต/ิไมม่กีำรปฏบัิต ิ 

ระดับคะแนน    มีกำรปฏบัิต ิ= 1     ไมม่กีำรปฏบัิต ิ = 0    

รำยกำรประเมิน มกีำรปฏบัิต ิ ไมม่กีำรปฏบัิติ 

1.มกีำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอำชพีและเนน้

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ บูรณำกำรคณุธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

  

2. มีกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย    

3. จัดกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพื่อหำค ำตอบด้วยตนเอง 

และเนน้กระบวนกำรคดิ 

  

4.จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม   

5.จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง   

6. ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏบัิตจิรงิ   

7. มีกำรใชส้ื่อท่ีหลำกหลำยและเหมำะสมตอ่กิจกรรมกำรเรียนกำร

สอน 

  

8. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล   

9.ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกำรวัดผลและประเมินผล   

10. มีกำรวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   

11.จัดให้ผู้เรียนประเมินผลกำรสอนของครู   

12. จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้   

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

 

 ลงช่ือ........................................ผู้รับกำรนเิทศกำรสอน                  ลงช่ือ.................................ผู้นิเทศกำรสอน       

  (..............................................)                                              (.................................................)    



 

 ๑๔๑ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๑ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ  

                       (เกณฑ์กำรประเมนิ ข้อ ๒, ๓, ๔, ๕) 

สรุปผลกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ ของสถำนศึกษำ 

สำขำวิชำ 

จ ำนวน

งบด ำเนนิกำรที่

ได้รับจัดสรร 

ร้อยละของงบด ำเนนิกำรที่จัดสรรในแตล่ะส่วน* 

รำยจ่ำยวัสดุฝกึ 

อุปกรณ์ และ

สื่อกำรเรียน

กำรสอน* 

รำยจ่ำยใน

กำรบริกำร

วิชำกำรของ

ผู้เรียน* 

รำยจ่ำยดำ้น

นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ ์

งำน

สร้ำงสรรค์* 

รำยจ่ำย

กจิกรรม

ปลูกฝัง

จิตส ำนึกด้ำน

ต่ำง ๆ * 

ชำ่งยนต์      

ชำ่งกลโรงงำน      

ชำ่งเชื่อมโลหะ      

ชำ่งไฟฟำ้      

ชำ่ง
อเิล็กทรอนิกส์ 

     

ชำ่งก่อสร้ำง-
โยธำ 

     

กำรบัญช ี      

โลจิสติกส ์      

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

     

อำหำรและ
โภชนำกำร 

     

กำรโรงแรม      

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

     

เทคนคิพื้นฐำน      

สำมัญสัมพันธ์      

รวม      

ร้อยละ      

หมำยเหตุ  * รำยจ่ำยตำมเกณฑ์ข้อ ๒ – ๕ ตำมล ำดับ 

  

 

 

 

คณะ/ วิทยำลัย สำมำรถปรบัแบบฟอร์ม

ใหเ้ป็นตำมจ ำนวนสำขำวิชำทีเ่ปิดสอน

ตำมที่คณะ/ วทิยำลัยมีกำรด ำเนนิกำร 



 

 ๑๔๒ 

 

 

วิธีค ำนวณ      

 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ...........................ผู้รำยงำน               ลงชื่อ............................ผู้รับรองข้อมูล                    

 (....................................................)            (....................................................) 

 .........../.........................../.............             .........../.........................../............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    จ ำนวนเงนิที่จ่ำยในแตล่ะดำ้น 

 

                 งบด ำเนินกำรทัง้หมด 

x 100 ร้อยละของรำยจ่ำย   =  



 

 ๑๔๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๒ ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนที่   

                ด้ำนครุภณัฑ์ และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

        (เกณฑก์ำรประเมนิ ข้อ ๑) 

 

แบบประเมิน  ควำมพึงพอใจต่อระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  

และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่  

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริกำร 

ปีกำรศึกษำ ………………… 

ค ำชี้แจง กำรประเมนิควำมพงึพอใจต่อระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และ         

ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติ  ศูนย์วิทยบริกำร เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมควำม

เป็นจรงิ โดยใช้เครื่องหมำย   ลงในชอ่งที่เห็นว่ำใกล้เคียงกับควำมจริงมำกที่สุด ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 1.  เพศ    1. ชำย   2. หญิง 

 2.  สถำนภำพ    1.  ครู   2. ผูเ้รียน 

 3.  แผนกวิชำ ....................................... 

ตอนที่  2 ควำมพึงพอใจระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม และภูมิทัศน์          

ของสถำนศึกษำ และกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบรกิำร 
 

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

ด้ำนสภำพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถำนศึกษำ 

1. กำรจัดมุมพักผ่อนให้กับนักศกึษำ      

2. กำรจัดภูมทัิศน์ของสถำนศกึษำ      

3. กำรจัดสถำนที่จอดรถ      

4. กำรจัดป้ำยประชำสัมพันธ์ 

หนำ้วิทยำลัย 

     

5. กำรจัดสภำพแวดลอ้มบริเวณ 

ท่ีใชร่้วมกัน 

     

  

 

     



 

 
๑๔๔ 

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

ด้ำนอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิำร โรงฝึกงำน และศูนย์วิทยบริกำร 

1 มหี้องปฏบัิตกิำรตรงตำมแผนกวิชำที่ 

เปิดสอน 

     

2. มกีำรจัดห้องปฏบัิตกิำรเป็นสัดส่วน      

3 มกีำรจัดครุภัณฑ์ อุปกรณ ์สะดวก 

สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 

     

4 มอีำกำศถ่ำยเทได้ดี ตดิตัง้พัดลมหรือ

เครื่องปรับอำกำศ 

     

5 มีแสงสว่ำงเพียงพอ หลอดไฟ อยู่ในสภำพ

ใชก้ำรได้ 

     

6 มีกำรติดตั้งตำรำงกำรใช้ห้องเรียนทุกห้อง

เป็นปัจจุบัน 

     

7 มกีฎ ระเบียบ ข้อบังคับกำรใชห้้อง      

8 มี ป้ ำยชื่ อ /แผนก ห้องปฏิ บัติ กำรและ

ผู้รับผิดชอบ 

     

9 อุปกรณไ์ฟฟำ้อยู่ในสภำพท่ีสมบูรณ์      

10 มีค ำ เตือนเ ร่ืองควำมปลอดภัยในกำร

ปฏบัิตงิำน 

     

11 กำรจัดบรรยำกำศห้องสมุดเอื้อต่อกำร

เรียนรู้และค้นควำ้ 

     

๑2 จ ำนวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

มสีื่อหลำกหลำย ทันสมัย 

     

๑3 มรีะบบกำรจัดกำรท่ีมี 

ประสิทธิภำพ เช่น ระบบกำรสบืค้น 

     

๑4 กำรจัดครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสื่อต่ำง ๆ 

เหมำะสมกับสถำนที่ 

     

๑5 กำรให้บริกำรแก่ครู และผู้เรียน      

๑6 ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรบริกำร

ห้องสมุด 

     

       

       

       

       



 

 ๑๔๕ 

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

ด้ำนประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

1 มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

     

2 มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คเพียงพอต่อกำร

ใชง้ำนและทันสมัย 

     

3 มีระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัยเข้ำถึงได้

รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

     

4 มกีำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 

ท่ีเอื้อตอ่กำรท ำงำน 

     

5 มีกำรให้ควำมรู้ เทคนิคในกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

     

 

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๔๖ 

แบบสรุปกำรประเมิน  ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม  

และภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ  

ศูนย์วิทยบริกำร ปีกำรศึกษำ ………………… 
 

สำขำวิชำ 

ด้ำน 

อำคำรสถำนที ่

ด้ำน

สภำพแวดล้อม 

ด้ำน 

ศูนย์วิทยบริกำร 
ภำพรวม 

  S.D   S.D   S.D   S.D 
ระดับ

คุณภำพ 

สำขำวิชำเคร่ืองมอืกลฯ          

สำขำวิชำโลหะกำร          

สำขำวิชำไฟฟำ้ก ำลัง          

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส ์          

สำขำวิชำเคร่ืองกล          

สำขำวิชำสถำปัตยกรรม          

สำขำวิชำก่อสร้ำง          

สำขำวิชำเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

         

สำขำวิชำบัญชี          

สำขำวิชำเลขำนุกำร          

สำขำวิชำคอมพวิเตอร์          

สำขำวิชำกำรตลำด          

สำขำวิชำกำรโรงแรม          

ภำพรวม          

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/ วิทยำลัย สำมำรถปรบัแบบฟอร์ม

ใหเ้ป็นตำมจ ำนวนสำขำวิชำทีเ่ปิดสอน

ตำมที่คณะ/ วทิยำลัยมีกำรด ำเนนิกำร 



 

 ๑๔๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๒  ระดบัคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำรสถำนท่ี   

                ด้ำนครุภณัฑ์และด้ำนฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  

        (เกณฑก์ำรประเมนิ ข้อ ๕)  
 

แบบประเมิน ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ที่ใช้งำนอย่ำงเหมำะสมในสำขำวิชำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ………………… 
 

ค ำชี้แจง กำรประเมนิควำมพึงพอใจต่อกำรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ที่ใชง้ำน 

อย่ำงเหมำะสมในสำขำวิชำของสถำนศกึษำ มีจุดมุ่งหมำย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 

สถำนศกึษำ จงึขอควำมรว่มมอืจำกท่ำนในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมควำมเป็นจริง โดยใช้เครื่องหมำย  

 ลงในชอ่งที่เห็นว่ำตรงกับควำมจริงมำกที่สุด ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 1.  เพศ         1. ชำย   2. หญิง 

 2.  สถำนภำพ  1. ครู  2. ผูเ้รียน 

 3.  แผนกวิชำ ............................................................................ 
 

ตอนที่  2  ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  

ของสถำนศึกษำ 

 

ข้อที ่ รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกทีสุ่ด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ 

1. จ ำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพวิเตอร์

อยูใ่นสภำพใชง้ำนได้ดี 

     

2. จ ำ น ว น วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์  ค รุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ

คอมพิวเตอร์มีควำมเหมำะสมกับสำขำวิชำ 

     

3. จ ำนวนวัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ 

และคอมพิวเตอร์มีควำมทันสมัย 

     

4. มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอนในแตล่ะ

ครัง้ 

     

5. มีกำรบ ำรุงรักษำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ

คอมพิวเตอร์ 

     

6. มผีู้รับผิดชอบให้บริกำรแก่ครู และผู้เรียน       

7. มคีวำมพงึพอใจในภำพรวมของกำรบริกำร      



 

 ๑๔๘ 

 

ตอนที่  3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

แบบสรุปผลกำรประเมิน   

ระดับควำมเหมำะสมในกำรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ปีกำรศึกษำ………………. 

 

สำขำวิชำ ค่ำเฉลี่ย สำขำวิชำ ค่ำเฉลี่ย 

สำขำวิชำเคร่ืองมอืกลฯ    

สำขำวิชำโลหะกำร    

สำขำวิชำไฟฟำ้ก ำลัง    

สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์    

สำขำวิชำเคร่ืองกล    

สำขำวิชำสถำปัตยกรรม    

สำขำวิชำก่อสร้ำง    

สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ    

สำขำวิชำบัญชี    

สำขำวิชำเลขำนุกำร    

สำขำวิชำคอมพวิเตอร์    

สำขำวิชำกำรตลำด    

สำขำวิชำกำรโรงแรม    

ค่ำเฉลี่ยในภำพรวม........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/ วิทยำลัย สำมำรถปรบัแบบฟอร์ม

ใหเ้ป็นตำมจ ำนวนสำขำวิชำทีเ่ปิดสอน

ตำมที่คณะ/ วทิยำลัยมีกำรด ำเนนิกำร 



 

 
๑๔๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4.๒ ระดับคุณภำพในกำรด ำเนนิกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

      ภำยใน 

 

 

ข้อ รำยกำรประเมิน 
กำรปฏิบัติ 

เอกสำร/หลักฐำน 
มี ไม่มี 

1 สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ท่ีมุ่ ง

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน 

สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภำครัฐและเอกชน 

 

  1. แผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  

2. แผนปฏิบัตริำชกำร 

3. ประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

4. แผนกำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ 

5. ปฏิทินกำรด ำเนนิงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

6. แผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

(Improvement Plan) 

7. ค ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ  

8. รำยงำนกำรประชุม 

2 ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ไ ด้ ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศกึษำ 

  1. สรุปรำยงำนตำมแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริำชกำร (รำยไตรมำส) 

2. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

3 สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้

มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  1. ปฏทิินกำรด ำเนนิงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

2. รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) 

3. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

4 สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ี

เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

  1. รำยงำนประจ ำป ีงำนประกนัคุณภำพ

กำรศึกษำ 

5 สถำนศึกษำ ได้ จัด ให้มี กำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำก

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

  1. รำยงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

(Improvement Plan) 

2. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน 

รวมคะแนนทีไ่ด้...................................... 
   



 

 ๑๕๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.1 ระดับคุณภำพในกำรประสำนงำนควำมร่วมมือ 

                       เพื่อกำรบริหำรจัดกำร (ใชเ้สริม เกณฑก์ำรประเมิน  

                       ข้อ ๒, ๓, ๔, ๕) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ ๒ 

 

สำขำวิชำ...................................................... 

แบบแสดงกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ 

 ก.  กำรจัดหำบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือ 

ในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำค ีหรอืด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรอืด้ำน

กำรศึกษำดูงำนของผู้เรยีน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ร่วมพัฒนำผู้เรยีน 

 

ล ำดับ 
ชื่อบุคคล, หน่วยงำนที่ร่วมมอื 

ชื่อ, ที่อยู่สถำนประกอบกำร 
ผู้เรียนระดับ 

จ ำนวน

ผู้เรียน 

เนื้อหำสำระ/

ฝกึทักษะ 

จ ำนวน

ชั่วโมง 

 วันที่.......................................................     

1      

2      

 วันที่.......................................................     

1      

2      

รวม ..........ครั้ง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๑ 

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ ๓ 

 

สำขำวิชำ...................................................... 

แบบแสดง กำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  ข.  สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน

ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรยีน 

ในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรยีนกำรสอน 

 

ล ำดับ 
ชื่อบุคคล, หน่วยงำนที่ร่วมมอื 

ชื่อ, ที่อยู่สถำนประกอบกำร 

ผู้เรียน

ระดับ 

จ ำนวน

ผู้เรียน 

เนื้อหำสำระ

ฝกึทักษะ 

จ ำนวน

ชั่วโมง 

 
วันที่

..................................................... 
    

1      

2      

 
วันที่

..................................................... 
    

1      

2      

รวม ..........ครั้ง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๒ 

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ ๔ 

สำขำวิชำ...................................................... 

แบบแสดง กำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ค.  สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน

ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรยีน โดยมีสัดส่วน ๑ ทุน

ต่อผู้เรยีนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

สำขำวิชำ ปวช. ปวส. 
ชื่อ, ที่อยู่ผู้

บริจำค 

ทรัพยำกรที่

บริจำค 

สัดส่วนระหว่ำง 

ผู้เรียน : ทุน 

ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

รวม 
รวม รวม 

.........รำย 
.............

รำยกำร 

............. : 

………….. 
 

รวมทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๓ 

เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ ๕ 

สำขำวิชำ...................................................... 

แบบแสดง กำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ง.  สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำน

ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรอืวัสดุอุปกรณ์ หรอืครุภัณฑ์ หรือสิ่ง

อื่น ๆ อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรอืหลำยอย่ำง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ ๕ รำยกำร 

ล ำดับ ชื่อ, ที่อยู่ผู้บริจำค ทรัพยำกรที่บริจำค ใช้ในระดับชั้น 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

รวม .........รำย .............รำยกำร  

 

 

 

 ลงช่ือ.............................ผู้รำยงำน              ลงช่ือ................................ผู้รับรองข้อมูล

(.................................................)            (..................................................)          

.........../.........................../.............           .........../.........................../.............              

   

ลงช่ือ................................................................... 

(............................................................................) 

คณบดี คณะ/ วทิยำลัย............................................................ 

 

 

 



 

 ๑๕๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.1 ระดับคุณภำพในกำรสนับสนนุส่งเสริมกำรจัดท ำ  

           นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์งำนวจิัย  

    (เกณฑก์ำรประเมิน ขอ้ ๔) 

 

 

 

 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรสนับสนุนส่งเสรมิกำรจัดท ำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ     หญิง    ชำย 

 1.2 หนว่ยงำนที่สังกัด   คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/กอง..................................... 

      อื่น ๆ โปรดระบุ................................................. 

1.3 สำยกำรท ำงำน   วิชำกำร   สนับสนุน 

14. ท่ำนเคยได้รับกำรสนับสนุนทุนวิจัย จำกหน่วยงำนใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

    กำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกคณะ  

 กำรสนับสนุนทุนวิจัยงบเงนิรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

    กำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกงบประมำณประจ ำปี 

    กำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกงบภำยนอก โปรดระบุหน่วยงำน................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๕ 

 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรสนับสนุนส่งเสรมิกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน

สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องระดับควำมพึงพอใจต่อกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท ำ

นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ระดับควำมพึงพอใจ 

 5 = พึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

 4 = พึงพอใจอยู่ในระดับมำก 

 3 = พึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 

 2 = พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 1 = พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

กำรจัดสรรกำรท ำนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  งำนสรำ้งสรรค์  

งำนวิจัย 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก 

ที่สดุ 

มำก ปำน 

กลำง 

น้อย น้อย 

ที่สดุ 

1  1. ด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรท ำนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

1 กำรประชำสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพื่อท ำวิจัย        

2 เกณฑ์และระเบียบในกำรขอรับทุน      

3 กำรพจิำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย

งบประมำณประจ ำป ี 

     

4 จ ำนวนเงินทุนเหมำะสมกับขอบเขตของ

งำนวจิัย 

     

5 ควำมเพยีงพอของกำรจัดสรรงบประมำณ

ส ำหรับกำรวจิัย 

     

2  2. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ และแหล่งค้นควำ้ 

1 ควำมเหมำะสมและควำมเพยีงพอ

ห้องปฏบัิตกิำรวจิัย หรอืหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรอืศูนย์ให้ค ำปรึกษำและ

สนับสนุนกำรวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

     

2 ระบบรักษำควำมปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิำร

วจิัย   

     



 

 ๑๕๖ 

กำรจัดสรรกำรท ำนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์  งำนสรำ้งสรรค์  

งำนวิจัย 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำก 

ที่สดุ 

มำก ปำน 

กลำง 

น้อย น้อย 

ที่สดุ 

3 ห้องสมดุหรือแหลง่ค้นคว้ำข้อมลูสนับสนุน

กำรวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มคีวำมทันสมัย  

     

4 คู่มอืนักวิจัย จรรยำบรรณนักวจิัย      

5 ฐำนขอ้มูลงำนวจิัยมคีวำมเชื่อมโยงของข้อมูล

ท่ีสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน ์

     

3  3. ด้ำนกำรสรำ้งแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชู ครูและผู้เรียนที่มีผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัย 

1 งบประมำณส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนวจิัยมี

ควำมเพยีงพอ 

     

2 กำรสง่เสริมกำรคุ้มครองสิทธ์ิของงำนวจิัย

หรืองำนสร้ำงสรรค์ 

     

3 กำรมอบเกียรตบัิตรยกย่องเชดิชู ครูและ

ผู้เรียนท่ีมีผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน

สร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

     

4 กำรแสดงผลงำนวจิัยสิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม 

     

5 กำรจัดอบรมเชงิปฏบัิตกิำร เร่ือง “กำรเขียน

ข้อเสนอโครงกำรวจิัย เพ่ือให้ไดทุ้น” 

     

 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณที่กรุณำกรอกแบบประเมิน 

มหำวิทยำลัยนครพนม 

 

 

 

 

 



 

 ๑๕๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.2  ร้อยละของผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์  

                งำนวจิัยของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศกึษำ และ  

                นกัเรียนที่มีกำรเผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร  สิ่งประดิษฐ์   

งำนสร้ำงสรรค์หรอืงำนวิจัยของผู้เรยีน 

คณะ/ วทิยำลัย .................................................................. มหำวิทยำลัยนครพนม 

 

ช่ือองค์กร/ชุมชน/ภำคธุรกิจ ............................................................................................ 

โทรศัพท์ ........................................................................................................................ 

ขอรับรองว่ำได้รับโครงงำนทำงวิชำชีพหรอืสิ่งประดิษฐ์เรื่อง.............................................. 

ซึ่งโครงงำนทำงวิชำชีพหรอืสิ่งประดิษฐ์ของ...................................................................... 

โดยน ำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ................... เดือน ...................... พ.ศ. ................... ดังนี้ 

 (     ) ระดับภำยในสถำนศกึษำ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ได้ผลดังต่อไปนี้ 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 (     ) ระดับจังหวัด ชุมชน 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ได้ผลดังต่อไปนี้ 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 

 

 



 

 ๑๕๘ 

 

 

 (     ) ระดับ ภำค 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ได้ผลดังต่อไปนี้ 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 (     ) ระดับชำติ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ได้ผลดังต่อไปนี้ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 พร้อมกันนีไ้ด้แนบหลักฐำนประกอบกำรน ำไปใช้ (เช่น ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรจัดงำน กำรจัด

ประชุม  ใบลงทะเบียน เอกสำรกำรลงนำมกำรน ำไปใช้กำรลงนำมกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์) 

ลงนำม 

                                             

 

            ลงชื่อ .......................................................................... (ผูใ้ช้ประโยชน์) 

(..................................................................................) 

ต ำแหน่ง ................................................................. 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.๑ อัตลักษณ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (เกณฑ์กำรประเมิน ข้อ ๕) ให้น ำไปรวมกัน 

ในแบบประเมินจำกตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๑ 

 

 

 

 



 

 ๑๕๙ 

 

 

 

ท่ีปรึกษำ 

คณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัย

นครพนม 

๑. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.จนิดำ    งำมสุทธิ ประธำนกรรมกำร 

 อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยนครพนม 

๒. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รองประธำนกรรมกำร 

 รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนครพนม  

๓. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรีภพ   ชินบูรณ์  กรรมกำร 

 รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนครพนม  

๔. อำจำรย์สุรศักดิ์    ตั้งตระกูล กรรมกำร 

 คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนครพนม  

๕. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนครพนม 

ประสำนงำนและจัดท ำรูปเล่ม 

๑. นำยพิชัย      ซ้ำยประทุม นักวิชำกำรศกึษำ 

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

๒. นำงสำวอภิรดี    อุณำพรหม นักวิชำกำรศกึษำ 

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

๓. นำงสำวอำรรีัตน ์   ชำญกัน  นักวิชำกำรศกึษำ 

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

๔. นำงสำวพรทิพย์    ประวัง  นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน 

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

๕. นำงสำวสำวิตร ี    สีดำพิมพ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนทั่วไป 

 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม 

คณะผู้จัดท ำ 



 


