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ค าน า 
 
 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน ปีกำรศึกษำ 2563 (Committee 
Assessment Report : CAR) ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยรวบรวมจำกข้อมูลผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร มำจำกกำรรวบรวมและรำยงำนของ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 5 มำตรฐำน ประกอบด้วยมำตรฐำนที่ 1 ด้ำน
ผลลัพธ์ผู้เรียน มำตรฐำนที ่2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  มำตรฐำนที่ 4 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และบำงส่วนด ำเนินกำรเก็บข้อมูล
จำกหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพ่ือให้ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ด ำเนินกำรไปอย่ำงต่อเนื่อง 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจึงขอเสนอผลกำรประเมินคุณภำพำกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกำภำยในระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พ.ศ. 2563 สถำบันกำรอำชี วศึกษำและ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งผลกำรประเมินแยกมำตรฐำน
และตัวบ่งชี้ รวมทั้งจุดแข็ง แนวทำงกำรส่งเสริม จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงแก้ไข ข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำร
พัฒนำกำรด ำเนินกำรของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เพ่ือพัมนำให้กำรจัดกำรศึกษำมี
คุณภำพได้มำตรฐำนต่อไป 
 ขอขอบคุนคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้ช่วย
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน เจ้ำหน้ำและนักศึกษำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่มีส่วนท ำ
ให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเล่มนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
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สวนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
  

1. หลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 

ช่ือสถานศึกษา หลักสูตร 

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการตลาด(ตอเนื่อง) 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการสํานักงาน(ตอเนื่อง) 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) 

2. วิทยาลัยเทคนิคบานแพง  1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ(ตอเนื่อง) 

3. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

มุกดาหาร  

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง) 

  

2. จํานวนบุคลากร 

สถาบัน/สถานศึกษา 

ประเภท 

ผูบริหาร

สถาบัน  

ผูบริหาร 

สถานศึกษา 

อาจารย 

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

อาจารย 

ผูสอน 
อ่ืนๆ 

รวม 

(คน) 

รวมท้ังส้ิน 7 17 30 34 7 95 

  

*หมายเหตุ : จํานวนบุคลากรท่ีนํามากรอกขอมูลจะตองไมนับซํ้า 

*ผูบริหารสถานศึกษา : ผอ.สถาบันฯ,รอง ผอ.สถาบันฯ,ผูชวย ผอ.สถาบันฯ,ผอ.สํานัก 

*ผูบริหารวิทยาลัย : ผอ.วิทยาลัย,รอง ผอ.วิทยาลัย 

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารยท่ีรับผิดชอบหลักสูตรตามท่ีระบุในองคประกอบท่ี 1 

*อาจารยผูสอน : อาจารยท่ีทําหนาท่ีสอนในระดับปริญญาตรี ในสถาบันนั้นๆ 

*อ่ืน ๆ :บุคลากรฝายสนับสนุนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถาบันฯ/บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีฝายสนับสนุนระดับ

ปริญญาตรีในวิทยาลัยฯ 
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3. จํานวนนักศึกษา 

สถานศึกษา 

ปการศึกษา 2563  

รวมท้ังส้ิน ระดับ ป.ตรี 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 20 23 - - 43 

2. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 0 0 - - 0 

3. วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 0 11 - - 11 

4. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 11 0 - - 11 

รวมท้ังส้ิน 31 34 00 00 65 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐาน 
จํานวนตัว

บงชี ้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน  

 0.01-1.50 การดําเนินงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 1.51-2.50 การดําเนินงานตอง

ปรับปรุง 

 2.51-3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช 

 3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี

 4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 
 

1 ดานผลลัพธผูเรียน 7 
  

1.46 1.46 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

2 ดานการวิจัยและ

นวัตกรรม 
3 

 
3.00 0.25 2.00 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

3 ดานการบริการ วชิาการ 1 
 

3.00 
 

3.00 การดําเนินงานระดับพอใช 

4 ดาน ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 
1 

 
3.00 

 
3.00 การดําเนินงานระดับพอใช 

5 ดานการบริหาร จัดการ 3 
 

3.33 
 

3.33 การดําเนินงานระดับพอใช 

รวม 15 - 3.08 0.85 2.16 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

ผลการประเมิน - 

การ

ดําเนินงาน

ระดับพอใช 

การ

ดําเนินงาน

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

การดําเนินงาน

ตองปรับปรุง  
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ผลการประเมินระดับสถาบัน 

คะแนนเฉล่ีย:  2.16  

ระดับคุณภาพ: การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 

จุดเดน 

 - 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 

 

 

ขอเสนอแนะ 

-  
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 
  

1. ขอมูลท่ัวไปของสถาบัน 

1.1 ท่ีตั้งและบริบทสภาพแวดลอมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

สถานศึกษา :  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

ช่ือภาษาอังกฤษ 

:    

ท่ีตั้งสถานศึกษา 

:  
219 ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

โทรศัพท :  042-704676 
  

เว็บไซต :  www.ivene2.ac.th 

2. ประวัติความเปนมา 

 มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให “สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

สามารถรวมกันเปนสถาบันได การรวบสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาให

กระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชน

สูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง...” ตอมาคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) ไดประกาศคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ การรวมและการแยกสถานศึกษาเพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการสําคัญ ๕ ประการ  

 1. ความเปนเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนา

กําลังคน เพ่ือเ พ่ิมผลผลิตและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไดระดับ

มาตรฐานสากล 

 2. การกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในทุกระดับ

มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน โดยเปนนักเรียนและนักศึกษา 

 3. ตอบสนองความตองการการผลิตและการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค

ระดับเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน เพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงาน 

 4. การประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูงจากภาค

สวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา 

Institute of Vocational education Northeastern Region 2 
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 5. การรับประกันคุณภาพและการกํากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล จากประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดทําการประเมิน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเขารวมจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนสามารถ

เสนอรางกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาเพ่ือจัดต้ัง สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผานคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ (นายวรวัจจน เอ้ือภิญญกุล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) และ

ประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ไดในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ศ.ดร.สุชาติ ธาราดํารงเวช เปน

รัฐมนตรีวาการการทรวงศึกษาธิการ) 

  

3. วิสัยทัศน พันธกิจ 

 วิสัยทัศน 

  เปนสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 พันธกิจ 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีตามความตองการตลาดแรงงาน 

  2. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลังคนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  3. สงเสริม พัฒนาคร ูคณาจารยและบคุลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและกาวหนาในอาชพี 

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

  5. พัฒนาสถาบันเปนสถาบันคุณธรรมจริยธรรม 

  

4. เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

 บริการวิชาชีพสูชุมชน 

  

5. คานิยมองคกร 

    - 

 

6. สมรรถนะหลักขององคกร 

   - 
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7. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร  

 

 
 

8. ขอมูลดานอาคารสถานท่ี และท่ีตั้ง 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

เลขท่ี ๒๑๙ ถนนนิตโย ตําบล ธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

 โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 

 โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 

 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS: e-officeสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
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9. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 

 

    หมวดงบ  งบประมาณท่ีไดรับ   ผลการเบิกจาย   คงเหลือ   คิดเปนรอยละ  

1. งบบุคลากร 1,345,980  1,295,390  50,590  96  

2. งบดําเนินงาน 3,467,840  3,467,840  -    100  

3. สมทบประกันสังคม 52,800  41,550  11,250  79  

4. งบลงทุน 1,330,000  1,330,000  -    100  

5. งบอุดหนุน 120,000  120,000  -    100  

6. งบรายจายอ่ืน 780,000  779,460  540  100  

รวม 7,096,620      95.81  
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สวนท่ี 3 

ผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 
  

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 6 หลักสูตร  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรใน

สถาบัน 
12.3  คะแนน  

คะแนนท่ีได 2.05  คะแนน  

  

ลําดับ สาขาวิชา คาคะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

1 
เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินท

ราชินีมุกดาหาร 
2.72  ปานกลาง  

2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 2.88  ปานกลาง  

3 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 2.73  ปานกลาง  

4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0.00  
หลักสูตรไมผานการกํากับ

มาตรฐาน  

5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนคิสกลนคร 2.17  ปานกลาง  

6 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1.80  นอย  

เฉลี่ย  12.30 ปานกลาง 

  

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2561 และเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 2 หลักสูตร 

ผลรวมคะแนนฉล่ียท่ีไดจากการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตจากทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
1.83 คะแนน 

คะแนนท่ีได 0.91  คะแนน 
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ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา

(คน) 

คาคะแนนประเมิน 

คุณภาพบัณฑิต 
ระดับคุณภาพ 

1 
เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินท

ราชินีมุกดาหาร 
0 0.00  ไมประเมินตัวบงชี้  

2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 7 1.00  นอย  

3 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0.00  ไมประเมินตัวบงชี้  

4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0.00  ไมประเมินตัวบงชี้  

5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 6 0.83  นอย  

6 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0.00  ไมประเมินตัวบงชี้  

รวม 13 1.83 นอย 

  

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 ผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 13  คน 

จํานวนผลงานส่ิงประดิษฐ 7 ผลงาน 

จํานวนผลงานนวัตกรรม 0 ผลงาน 

จํานวนผลงานวิจัย 0 ผลงาน 

คะแนนท่ีได 0.31  คะแนน 

  

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบ 29 คน 

จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบ

มาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก 
25  คน 

คะแนนท่ีได 4.31  คะแนน 
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ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด

ท่ีเขาสอบ (คน) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน  

มาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก 

(คน) 

รอยละ 

1 
เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมิ

นทราชินีมุกดาหาร 
0  0  0  

2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 11  11  100.00  

3 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 6  6  100.00  

4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 5  1  20.00  

5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0  0  0  

6 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 7  7  100.00  

รวม 29 25 86.20 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ

เทียบเทา 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด 28 คน 

จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบสมิทธิ

ภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ 
0  คน 

คะแนนท่ีได 0.00  คะแนน 

  

ลําดับ สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาท่ี

เขาสอบท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานสมิทธิ 

ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 

หรือเทียบเทา (คน) 

รอยละ 

1 
เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินท

ราชินีมุกดาหาร 
0  0  0  

2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 11  0  0.00  

3 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 6  0  0.00  

4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 4  0  0.00  

5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0  0  0  

6 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 7  0  0.00  

รวม 28 0 0.00 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด 28 คน 

จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผาน

การประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
15  คน 

คะแนนท่ีได 2.67  คะแนน 

  

ลําดับ สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาท่ี

เขาสอบท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน

การประเมินมาตรฐาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 

รอยละ 

1 
เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี

มุกดาหาร 
0  0  0 

2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 11  6  54.55  

3 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 6  4  66.67  

4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 4  2  50.00  

5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0  0  0 

6 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 7  3  42.86  

รวม 28 15 53.57 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

จํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 6   

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 56 คน 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 0 คน 

คะแนนท่ีได 0.00  คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 1 1.46  

  

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ – หองปฏิบัติการวิจัย

หรืองานสรางสรรค หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การ

ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และ

สนับสนุนการเผยแพรผลงาน วิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยก

ยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 

คะแนนท่ีได 3.00 คะแนน 

  

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ มีระบบและกลไกการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

คะแนนท่ีได 3.00 คะแนน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําสถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 20 คน 

จํานวนผลงานทางวิชาการ: 1  ช้ิน  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําสถาบัน 
0.20   

คะแนนท่ีได 0.25  คะแนน 

  

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือผลงาน/ ผูจัดทํา/ การเผยแพรผลงาน/ ประเภทผลงาน 
จํานวนนักศึกษา

(คน) 

1. 

วิจิตรา ผาผึ้ง วรัญญา ปุณณวัฒน สุวรรณี อัศวกุลชัย (2563)ระบบเว็บแอปพลิเคชั่น

จําแนกคุณสมบัตินักศึกษาทวิภาคีดวยวิธีฐานกฎ (Rule-base Classification) 

สําหรับฝกประสบการณตามความตองการของสถานประกอบการ สถานศึกษาสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 การประชุมวิชาการระดับชาติ

นนทรีอีสาน ครั้งท่ี 8 ภายใตหัวขอ “เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน” 

28 พฤศจิกายน 2563, หนา 555-570. 

0.2  

รวม 0.20 

  

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําสถาบัน 

ลําดับ ช่ือผลงาน/ ผูจัดทํา/ การเผยแพรผลงาน/ ประเภทผลงาน 
จํานวนนักศึกษา

(คน) 

  

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 2 2.00    
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 สถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดําเนินการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําเปนแผนบริการวิชาการประจําปท้ัง

การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนและสังคมภายในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด  

คะแนนท่ีได 3.00 คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 3 3.00   

  

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย 

 สถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และ

การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเปนไทยโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม บริบท

และอัตลักษณของสถาบัน รวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตาม

จุดเนนของสถาบัน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือการสราง

โอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

คะแนนท่ีได 3.00 คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 4 3.00   

  

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดวิเคราะหความตองการของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใน 
3 จังหวัด(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) จุดเดนของสถาบันฯ คือ เปนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East West Economic Corridor : EWEC) ซ่ึงมี 2 จังหวัดท่ีเปนจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (นครพนม
มุกดาหาร) ท่ีติดแมน้ําโขงและประเทศเพ่ือบาน เปนแหลงศูนยรวมวัฒนธรรม เปนจุดเชื่อมโยงการคาและ
วัฒนธรรมท่ีสําคัญกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เราจึงมีการผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี 
เพ่ือตอบสนองใน 3 จังหวัด โดยเนนใหเปนคนดี กตัญูรูคุณคน สถานท่ี และมุงหวังใหผูเรียนใชศักยภาพของ
ตนสรางสิ่งท่ีดีงามใหกับสังคมของตน มีการติดตาม ผูเรียนวาไปสรางประโยชนใหกับสังคมอยางไร นอกจากนี้
ยังไดนําจุดท่ียังไมสมบูรณ กลับมาวางแผนในการผลิตผูเรียนเพ่ือตอบโจทยความตองการของชุมชน สังคมท่ี
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

คะแนนท่ีได 3.00 คะแนน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดรวมมือกับสถานประกอบการ โดยนําตัวแทนใน

สถานประกอบการ มารวมเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดวิเคราะหความตองการของสถานประกอบการและ

ศักยภาพของสถาบันฯ ท่ีจะผลิตผูเรียนใหตรงกับความตองการนั้น โดยรวมกันวิเคราะหหลักสูตร วางแผน

จัดการเรียนการสอนรวมกันและประเมินผลรวมกัน นอกจากนี้ยังรวมกันสะทอนผลท่ีเกิดข้ึน หลังจากไดผลิต

ไปแลว ในสวนท่ีจะปรับปรุงและท่ีจะเพ่ิมศักยภาพใหสูงข้ึน เพ่ือประโยชนสูงสุดรวมกันดวย 

คะแนนท่ีได 2.00 คะแนน 

  

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ

หลักสูตรและสถาบัน โดยอาชีวศึกษาบัณฑิต ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา

ท้ัระดับสถาบันและหลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการพัฒนาตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพ่ือใหสามารถ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกําหนด เพ่ือใหหลักสูตรเพ่ือเปดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและไดการยอมรับจากสังคม โดยคํานึงถึง

บริบทของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย มีระบบและกลไกในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรและระดับสถาบัน ดังนี้ 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 1.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 1.3 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 1.4 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน โดยมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีการดําเนินงานตามแผนจํานวน 23 โครงการ งบประมาณ

ท้ังสิ้น 900,000 บาท  

 3. กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตรในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกาหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยติดตามแบบ PDCPA  

 4. นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอตอสภาสถาบัน เพ่ือ 

พิจารณาใหขอเสนอแนะ  
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 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ 

การดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2563 

เชน การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มีการปรับปรุงระบบขอมูลในระบบสารสนเทศเปนปจจุบัน 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประกันคุณภาพ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ การทดสอบสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา และการทดสอบการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ท้ังหมด 6 หลักสูตร ผาน

การประเมิน 6 หลักสูตร  

คะแนนท่ีได 5.00 คะแนน 

  

ผลประเมินมาตรฐานท่ี 5 3.33   
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ตารางสรุปผลการประเมินตัวบงช้ีระดับสถาบัน 

  

มาตรฐานในการประกันคุณภาพ

สถาบัน 
ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 

1. มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ

และความรอบรูดานตาง ๆ เปนผูรวม

สรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษ

ที่ 21 และเปน พลเมืองที่เขมแข็ง

ประกอบดวย 7 ตัวบงชี ้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.05 

1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2561 และเกณฑมาตรฐานคุณวฒุอิาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

0.91 

1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสาํเร็จ 

การศึกษา 

0.31 

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวชิาชีพผานใน คร้ัง

แรก 

4.31 

1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

0.00 

1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดาน 

เทคโนโลยดีิจิทัล 

2.67 

1.7 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝง จิตสํานึกตอสาธารณะเสริมสราง การ

เปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

0.00 

2. มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและ

นวัตกรรม 

ประกอบดวย 3 ตัวบงชี ้

2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัและผลงานทางวิชาการ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.00 

2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.00 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย ประจาํสถาบัน 0.25 

3. มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการ 

วิชาการ 

ประกอบดวย 1 ตัวบงชี ้

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 

4. มาตรฐานที่ 4 ดาน 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ประกอบดวย 1 ตัวบงชี ้

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 3.00 

5. มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหาร 

จัดการ 

ประกอบดวย 3 ตัวบงชี ้

5.1 การบริหารงาน ตามพนัธกิจ เอกลักษณและอัตลกัษณของสถาบนั 3.00 

5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 2.00 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 

คะแนนรวม 32.50 

คะแนนรวมเฉลี่ย 2.16 
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 ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน 

  

มาตรฐาน 
จํานวนตัว

บงช้ี  
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน  

 0.01-1.50 การดําเนินงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

 1.51-2.50 การดําเนินงานตอง

ปรับปรุง 

 2.51-3.50 การดําเนินงานระดับ

พอใช 

 3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

 4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี

มาก 
 

1 ดานผลลัพธผูเรียน 7 
  

1.46 1.46 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

2 ดานการวิจัยและ

นวัตกรรม 
3 

 
3.00 0.25 2.00 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

3 ดานการบริการ 

วิชาการ 
1 

 
3.00 

 
3.00 การดําเนินงานระดับพอใช  

4 ดาน ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 
1 

 
3.00 

 
3.00 การดําเนินงานระดับพอใช  

5 ดานการบริหาร 

จัดการ 
3 

 
3.33 

 
3.33 การดําเนินงานระดับพอใช  

รวม 15 - 3.08 0.85 2.16 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

ผลการประเมิน - 

การ

ดําเนนิงาน

ระดับ

พอใช 

การ

ดําเนนิงาน

ตอง

ปรับปรุง

เรงดวน 

การ

ดําเนนิงาน

ตองปรับปรุง 
 

  

ผลการประเมินระดับสถาบัน 

คะแนนเฉล่ีย:  2.16 
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ระดับคุณภาพ:  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

จุดเดน 

- 

 

  

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

  

ขอเสนอแนะ 

 - 



20 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาพประกอบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

โดยหนวยงานตนสังกัด ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2564 

(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 

วันท่ี  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

โดยหนวยงานตนสังกัด ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2564 

(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 

วันท่ี  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

โดยหนวยงานตนสังกัด ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2564 

(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 

วันท่ี  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพประกอบ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

โดยหนวยงานตนสังกัด ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2564 

(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) 

วันท่ี  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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