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รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

สภำพทั่วไปของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เกิดจากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 7 แห่งใน 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จัดตั้งเป็น “สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1” ตามกฎกระทรวงการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 129 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ในปีการศึกษา 2556 ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในระบบ
ทวิภาคี หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

ในปีการศึกษา 2557 ขยายสาขาวิชาที่เปิดสอนเพ่ิมอีก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล
กราฟิก  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และปีการศึกษา 2559 ได้เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ปีการศึกษา 2561 ปีปัจจุบันมีสาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคล าพูน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาดิจิตอล
กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2561 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ.2558 มีดังต่อไปนี้ 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ 
1 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 5 ดีมาก 

2 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 5 

ดีมาก 

3 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านทรัพยส์ิน งบประมาณและรายได้ 5 ดีมาก 

4 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 5 

ดีมาก 
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5 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 

6 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านการศึกษา 5 ดีมาก 

7 ระดับการปฏิบตัิในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรา้งงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค ์ 5 

ดีมาก 

8 ระดับการปฏิบตัิในการถ่ายทอดวทิยาการและเทคโนโลยี 5 ดีมาก 

9 ระดับการปฏิบตัิในการให้บริการวชิาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

10 ระดับการปฏิบตัิในการด าเนินการด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 5 

ดีมาก 

11 ระดับการปฏิบตัิในการเสรมิสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 5 ดีมาก 

12 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการสถาบันไปสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ 5 ดีมาก 

13 ระดับการปฏิบตัิในการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 ดีมาก 

14 ระดับการปฏิบตัิในการประเมินคณุภาพภายใน 5 ดีมาก 

15 ระดับการปฎิบตัิในการพัฒนาหลกัสูตร 5 ดีมาก 

16 ระดับการปฏิบตัิในการจดัการเรียนการสอน 5 ดีมาก 

17 ระดับการปฏิบตัิในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือการฝึกอาชีพ 5 ดีมาก 

18 ระดับการปฏิบตัิในการส่งเสริม สนับสนุนการจดัท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 5 

ดีมาก 

19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร ่ 5 

ดีมาก 

20 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 

21 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ประโยชน์ 5 ดีมาก 

22 ร้อยละของผลงานการวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้น าไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร ่ 5 

ดีมาก 

23 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติแยกตาม
ประเด็น 5 

ดีมาก 

24 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 5 ดีมาก 

25 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 5 ดีมาก 

26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้านคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ดีมาก 

27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป 5 

ดีมาก 

28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ 5 ดีมาก 

29 ระดับคณุภาพในการพัฒนาการประกันคณุภาพภายใน 5 ดีมาก 

30 ระดับคณุภาพในการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
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สรุปภาพรวมสถาบัน 
จุดเด่น 
สถาบันมีระดับในการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน การปฏิบัติในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ การปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
การปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากรการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา การปฏิบัติในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ การปฏิบัติในการ
ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ การปฏิบัติในการด าเนินการ
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
การปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา การปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน การปฎิบัติในการพัฒนาหลักสูตร การปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหรือการฝึกอาชีพ การปฏิบัติในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  อยู่ในระดับดีมาก 

จุดที่ต้องพัฒนา 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้น ามาใช้ประโยชน์ เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ยังไม่ครบทุกคน ทุกสาขาวิชา รวมถึง
ร้อยละของจ านวนผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่เทียบกับจ านวน
ผลงานทั้งหมด       

แนวทำงกำรพัฒนำสถำบันกำรอำชีวศึกษำ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ควรจัดท าแผนงาน โครงการ สนับสนุนการจัดท างานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในระดับต่าง ๆ   
       ความต้องการสนับสนุนเครือข่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

สถาบันควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุนอาจารย์ประจ าและส่งเสริมให้เขียนโคงการ ขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม จากหน่วยงานภายนอก 
 

 

 

 

 


