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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



คํานํา 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6

มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอกตอไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีหนาท่ีในการ

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร      

จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการไดเห็นถึงความสําคัญในดานคุณภาพการจัด

การศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ไดดําเนินการศึกษา

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูต ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงจัดทาเปนคูมือซ่ึงประกอบดวย คําอธิบายตัวบงชี ้

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล เกณฑการประเมิน และเครื่องมือประกอบการเก็บรวบรวมขอมูล

เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับนาไปสูการปฏิบัติของสถาบันการ

อาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

 เพ่ือใหสถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ใชเปนแนวทางในการกํากับ

และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถาบัน แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) จะสามารถดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในไดอยางมีประสิทธิผลและ

นําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งอันจะนาไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป 

 

                                                                        คณะกรรมการดําเนินงาน 

                                                        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

     



 

สารบัญ 
เรื่อง                   หนา  

สวนท่ี ๑   บทนํา  
ประวัติความเปนมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ๑ 
 การจัดตั้งสถาบัน 1 
 ประวัติความเปนมา 1 
 ประวัติการกอตั้ง 2 
 ปรัชญา 2 
 วิสัยทัศน 2 
 พันธกิจ 3 
 อัตลักษณ 3 
สวนท่ี ๑  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี ระดับสถาบัน  
 มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน     13 
 มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 17 
 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 18 
 มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 19 
 มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 19 
สวนท่ี 3 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี ระดับสถาบัน 
 ผลสรุป 22 
 ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน 23 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน 23 
  

 



 
๑ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
 

ประวัติความเปนมาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
การจัดตั้งสถาบัน   
          มาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให “สถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถรวมกันเปนสถาบันได การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษาให
กระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรรวมกัน  ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 ตอมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการ) 
ไดประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการรวมและการแยกสถานศึกษาเพ่ือ
จัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๑๓ โดยมีหลักการ
สําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความเปนเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและ
พัฒนากําลังคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไดระดับ
มาตรฐานสากล 
 ๒. การกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใน
ทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา 
 ๓. ตอบสนองความตองการการผลิตและการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค 
ระดับเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน เพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๔. การประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จาก
ภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา 
 ๕. การประกันคุณภาพและการกํากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
 จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึง
ไดทําการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเขารวมจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา มาตั้งแตวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ จนสามารถเสนอรางกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการ
อาชีวศึกษา พ.ศ… ผานคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ (สมัยนายวรวัจจน เอ้ือภิญญกุล เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ไดในวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๕ (ศ.ดร.สุชาติ  ธาราดํารงเวช เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
ประวัติความเปนมา 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ (Institute of Vocational education 
Northeastern Region 2) ประกอบดวยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (กลุมจังหวัดสนุก) สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัด ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบาน
แพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ไดรับการจัดต้ังเปนผลสําเร็จถูกตองตามกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในระยะเริ่มแรกได
เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน ๕ สาขาวิชา ประกอบดวย ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๓. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๔. สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร และ ๕. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 
 
ประวัติการกอตั้ง 
 – ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา 
 – ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช 
 – ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ นายสมชาย นิลจินดา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ดําเนินการประชุมผูบริหารสถานศึกษาอาชีวจังหวัด ๓ จังหวัด ไดแก อศจ.สกลนคร อศจ.นครพนม อศจ.
มุกดาหาร เพ่ือเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ ๒ และไดรับแตงตั้งเปนผู
ประสานงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 – ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาท่ีพันตรีวานิช สมชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
และคณะ นําเสนอขอมูลความพรอมของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
ไดแก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ใน
ปจจุบัน) วิทยาเทคนิคบานแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เพ่ือประกอบการประเมิน
ความพรอมตามหลักเกณฑ เพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สํานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา 
 – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎหมายกระทรวงกรรมการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุมจังหวัด ๑๙ สถาบัน 
 – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วาท่ีพันตรีวานิช สาชาติ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ไดรับ
แตงตั้งทําหนาท่ีผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดร. มนูญ แกวแสนเมือง ไดรับแตงตั้ง เปน
ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ประมวล  วิลาจันทร รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ปจจุบัน  ดร.ชาญทนงค บุญรักษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 
ปรัชญา   
 สรางผูนําทางเทคโนโลยี สรางคนดีสูสังคม 
 
วิสัยทัศน 

เปนสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๓ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความเปนเลิศทางดานทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ตามความตองการตลาดแรงงาน 
 2. สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลังคนท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 3. สงเสริม พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและกาวหนาในอาชีพ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาสถาบนัเปนสถาบันคุณธรรมจริยธรรม 
อัตลักษณ 

บริการวิชาชีพสูชุมชน 
Vocation community Service 

เอกลักษณ 
นักประดิษฐ  

 Inventor 
เปาประสงค 
 ๑. เพ่ิมปริมาณผูเรียนใหเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน 
 ๒. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหไดมาตรฐานสากลตามความตองการของตลาดแรงงานท้ังใน
ประเทศและภูมิภาค 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม ใหเปน
ท่ียอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค 
 ๔. สรางเครือขายความรวมมือการจัดทําผลงานวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและภูมิภาค 
 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ๖. พัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะดานวิชาการ วิชาชีพ 
และความเปนมนุษยท่ีสมบูรณตามมาตรฐานสากล 
 ๗. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา 
 ๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรอาชีวศึกษา 
ใหมีเอกภาพรวมท้ังสรางเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 ๙. จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 ๑๐. มุงสรางเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาอาชีวศึกษา การระดมทรัพยากร การพัฒนาครู
บุคลากรอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
 ๑๑. สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนอาชีวศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

 

 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๔ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
รายช่ือกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑ นายพงษเดช   ศรีวชิรประดิษฐ นายกสภาสถาบัน 
คําส่ัง สอศ. ที่192/2556 
ลงวันที ่18 มี.ค.2556 

๒ นายทรงเดช   วงษปญญา กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลอืกจากบุคคลท่ี สอศ.เสนอ 

คําส่ัง ที่ สอศ.57/2556 
ลงวันที ่11 ม.ค.2556 ๓ นายสัจจา   วาจาสัตย กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลอืกจากบุคคลท่ี สอศ.เสนอ 

๔ นายเอกศักดิ์    คงตระกูล กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลอืกจากบุคคลท่ี สอศ.เสนอ 

๕ นายพิเชฏฐ  หลั่งทรัพย กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผูบริหารสถาบัน 
ประกาศ สอศ. 
ลงวันที ่14 พ.ย.2560 

๗ นายธนรัตน    ตีรสวสัดิชัย ผูทรงคุณวุฒิ 
คําส่ัง ที่ สอศ.195/2556 
ลงวันที ่19 มี.ค.2556 

๘ นายไพจิตร   กุลตั้งวัฒนา ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

๑๐ นายชาญทนงค  บุญรักษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบันฯ  

 

ผูบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑ นายชาญทนงค  บุญรักษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบัน  

2 นายวิชิต สงวนไกรพงษ  รองผูอํานวยการสถาบัน   

3 นายจักรี ตนเชื้อ 
ผูอํานวยการผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ยุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา 

 

4 นายชัชวาลย สาระภูมิ ผูอํานวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต  

5 วาท่ีรอยตรีพงษอนันต เปลี่ยนเอก 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ทําหนาท่ี ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน 

 

6 นายจักรี  อุไรวงศ 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ทําหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

7 นายปยะ   ศิริขันธ 
ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
ทําหนาท่ี ผูอํานวนการศูนยวิจัยฯ 

 

 

 

 

 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๕ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

สาขาวิชาท่ีเปดการเรียนการสอน จํานวน 8 สาขาวิชา 

ลําดับ สาขาวิชา สถานศึกษา หมายเหตุ 

๑ เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

2 เทคโนโลยไีฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

3 เทคโนโลยกีารกอสราง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไมไดปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบ 

4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  

6 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง  

7 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  

8 เทคโนโลยไีฟฟา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร  

 

สีประจําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

  สีน้ําเงิน – เหลือง 

สีน้ําเงิน หมายถึง สีท่ีแสดงถึง ความม่ันคง ความสมํ่าเสมอ เสถียรภาพ ความแนนอน ความ

แข็งแรง ความเปนผูนํา น้ํา ความเย็น ความสะอาดสะอาน ความสบาย ความไววางใจ คลาสสิก ความรูสึก

ออนไหวหวงอารมณ 

    สีเหลือง หมายถึง สีท่ีแสดงถึงความม่ังค่ัง ม่ังมี อบอุน เปนมิตร สรางสรรค หรือนักคิดคน

ประดิษฐสิ่งใหมๆ อิสระ ความเมตตา การมองโลกในแงดี เปนตน 
 

ตนไมประจําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 ไมแดงคือ ไมประเภทหนึ่งท่ีมีความสําคัญในประเทศไทยของเราเปนอยางมากก็คือ ไมแดง ซ่ึง
ไมแดงมีลักษณะเปนไมเนื้อแขง ท่ีมีความแข็งแรงทนทานมาก ตนไมแดงทีความสูงประมาณ ๒๐-๓๗ เมตร 
ลําดนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑ – ๔ ฟุต เนื้อไมสีน้ําตาลแดง หรือสีแดงระเรื่อ สวยงามเรียบเนียนและ
คอนขางละเอียด ไมแดงยังเปนไมท่ีคงสภาพไดดี หากผานกรรมวิธีการอบแหง ไมผุพังงาย สามารถเลื่อยไส
ตกแตง และขัดเงาไดดี สามารถพบไมแดงไดในพ้ืนท่ีปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาผลัดใบ เชน ปาเต็งรัง 
หรือปาแดง เปนตน เพราะไมแดงนั้น เจริญเติบโตไดดีในท่ีแหงแลง สภาพดินคอนขางลึก ประกอบกับพ้ืนท่ี
นั้นตองมีหินแกรนิต หรือหินทรายดวย ไมแดงนิยมนํามาใชในการปูพ้ืน การกอสราง ทําเสา ไมแดง คาน
ไมแดง วงกบไมแดง เฟอรนิเจอรไมแดง หรือนํามาพัฒนาเปนไมแดงแปรรูป เปนตน 

เว็บไซตของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

  เว็บไซต   :   www.ivene2.ac.th 

  อีเมล      :   sakonnakhon05@vec.mail.go.th 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 

http://www.skn.techsakon.ac.th/
mailto:sakonnakhon05@vec.mail.go.th


 
๖ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ท่ีอยูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒  ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

เลขท่ี ๒๑๙ ถนนนิตโย ตําบล ธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 

 โทร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 

 โทรสาร. ๐-๔๒๗๐-๔๖๗๖ 

 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส AMS: e-officeสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
ลําดับ รายช่ือวิทยาลัย รายช่ือผูอํานวยการ หมายเหตุ 

1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นายประดิษฐ  ญาณประเสริฐ  

2 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นายพิชัย  วาจนสุนทร  

3 วิทยาลัยเทคนิคบานแพง นายมานัด  ภูศรีฐาน รักษาราชการแทน ผอ. 

4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นายวิชา อาญาเมือง  

 
อัตรากําลังบุคลากร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
 1. อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามสถานศึกษา 

รายการ 

จํานวน (คน) 

รวมท้ังสิ้น 
วิทยาลัย 
เทคนิค
สกลนคร 

วิทยาลัย 
เทคนิค

นครพนม 

วิทยาลัย 
เทคนิค 
บานแพง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 

นวมินทราชินี
มุกดาหาร 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

ก.ขาราชการ       

1.  ผูบริหาร 5 5 4 4 3 21 

2.  ขาราชการครู 93 26 5 34 - 158 

3.  ขาราชการพลเรือน 3 - - - - 3 

ข.  ลูกจางประจํา       

1.  ทําหนาท่ีสอน - - - - - - 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 5 3 - 4 - 12 

 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๗ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

รายการ 

จํานวน (คน) 

รวมท้ังสิ้น 
วิทยาลัย 
เทคนิค
สกลนคร 

วิทยาลัย 
เทคนิค

นครพนม 

วิทยาลัย 
เทคนิค 
บานแพง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 

นวมินทราชินี
มุกดาหาร 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

ค.พนักงานราชการ       

1.  ทําหนาท่ีสอน 32 4 14 15 - 65 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน - - - 1 6 7 

ง.ลูกจางช่ัวคราว 
      

1.  ทําหนาท่ีสอน 57 39 13 43 - 152 

2.  ท่ัวไป/สนับสนุน 60 30 23 35 4 152 

รวมท้ังส้ิน 255 108 59 136 13 571 

 
2. อัตรากําลังบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

รายการ 

จํานวน (คน) 

รวมท้ังสิ้น 
วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 

วิทยาลัย 
เทคนิค

นครพนม 

วิทยาลัย 
เทคนิค

บานแพง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
นวมินท
ราชินี

มุกดาหาร 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

ก.ผูบริหาร       

1.  ปริญญาตรี 1 - 1 - - 2 

2.  ปริญญาโท 4 5 2 4 1 16 

3.  ปริญญาเอก - - 1 - 2 3 

ข.ครูผูสอน       

1.  ปริญญาตรี 114 60 28 64 - 266 

2.  ปริญญาโท 67 9 3 28 - 107 

3.  ปริญญาเอก 3 - - - - 3 

 
 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๘ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

รายการ 

จํานวน (คน) 

รวมท้ังสิ้น 
วิทยาลัย 
เทคนิค

สกลนคร 

วิทยาลัย 
เทคนิค

นครพนม 

วิทยาลัย 
เทคนิค

บานแพง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
นวมินท
ราชินี

มุกดาหาร 

สํานักงาน
สถาบันฯ 

ค.เจาหนาท่ีท่ัวไป/
สนับสนุน 

      

1.  ต่ํากวา ปริญญาตรี 35 17 16 18 - 86 

2.  ปริญญาตรี 31 13 7 20 8 77 

3.  ปริญญาโท 2 - - 1 - 3 

4.  ปริญญาเอก - - - - - - 

รวมท้ังส้ิน 257 104 58 135 11  

 
จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2563 
 1. จํานวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ลําดับ สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

1 ยานยนต 493 - - 493 

2 เครื่องมือกล 149 - - 149 

3 ผลิตภัณฑ 68 - - 68 

4 ไฟฟากําลัง 342 - - 342 

5 อิเล็กทรอนิกส 185 - - 185 

6 กอสราง 77 - - 77 

7 สํารวจ 22 - - 22 

8 โยธา 81 - - 81 

9 เมคคาทรอนิกส 42 - - 42 

10 การบัญชี 315 - - 315 

11 การตลาด 79 - - 79 

12 คอมพิวเตอรธุรกิจ 296 - - 296 

13 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 43 - - 43 

14 ภาษาตางประเทศ 49 - - 49 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๙ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ลําดับ สาขาวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 

15 การจัดการสํานักงาน 32 - - 32 

16 คอมพิวเตอรกราฟก 2 - - 2 

17 อาหารและโภชนาการ 59 - - 59 

18 การโรงแรม 48 - - 48 

19 เทคโนโลยีสารสนเทศ 110 - - 110 

20 ยานยนต - 351 423 774 

21 เครื่องมือกล - 124 110 234 

22 ผลิตภัณฑ - 57 - 57 

23 โครงสราง - - 97 97 

24 ไฟฟากําลัง - 239 299 538 

25 อิเล็กทรอนิกส - 184 204 388 

26 กอสราง - 63 86 149 

27 สํารวจ - 15 - 15 

28 โยธา - 71 91 162 

29 เมคคาทรอนิกส - 24 - 24 

30 การบัญชี - 293 327 620 

31 การตลาด - 94 76 170 

32 การเลขานุการ - 25 38 63 

33 คอมพิวเตอรธุรกิจ - 269 350 619 

34 ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ้ือ - 11 - 11 

35 ภาษาตางประเทศ - 36 35 71 

36 คอมพิวเตอรกราฟกอารต - - 7 7 

37 อาหารและโภชนาการ - 50 33 83 

38 การโรงแรม - 31 29 60 

39 เทคโนโลยีสารสนเทศ - 122 120 242 

รวมท้ังส้ิน 2,492 2,059 2,325 6,876 

 

 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๐ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 2. จํานวนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ลําดับ สาขาวิชา ปวส.1 ปวส.2 รวม 

1 เทคนิคยานยนต 291 281 572 

2 เครื่องมือกล 140 165 305 

3 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ 31 56 87 

4 ไฟฟากําลัง 329 323 652 

5 ติดตั้งไฟฟา - 3 3 

6 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 151 128 279 

7 เทคนิคคอมพิวเตอร - 5 5 

8 กอสราง 48 53 101 

9 โยธา 179 139 318 

10 เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 68 58 126 

11 การบัญชี 406 426 832 

12 การตลาด 44 52 96 

13 คอมพิวเตอรธุรกิจ 143 219 362 

14 เทคโนโลยีสํานักงาน - 7 7 

15 ธุรกิจคาปลีกท่ัวไป 14 9 23 

16 ธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ้ือ 40 18 58 

17 ภาษาตางประเทศธุรกิจ 40 25 65 

18 การจัดการโลจิสติกส 55 56 111 

19 การจัดการคลังสินคา - 5 5 

20 การจัดการสํานักงาน 68 68 136 

21 คอมพิวเตอรกราฟกอารต - 1 1 

22 อาหารและโภชนาการ 38 33 71 

23 การจัดการงานดอกไมและงานประดิษฐ - 12 12 

24 บริการอาหารและเครื่องดื่ม 13 22 35 

25 เทคโนโลยีสารสนเทศ 26 12 38 

26 คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร 20 - 20 

27 คอมพิวเตอรเกม - 23 23 

รวมท้ังส้ิน 2,144 2,199 4,343 

 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๑ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 3. จํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ลําดับ สาขาวิชา ปริญญาตรี 

1 เทคโนโลยียานยนต 27 

2 เทคโนโลยีไฟฟา 18 

3 การตลาด 5 

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ 11 

5 การจัดการสํานักงาน 4 

รวมท้ังส้ิน 65 

 
 4.  สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามประเภทวิชา 

ประเภทวิชา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี รวม 

อุตสาหกรรม 1,459 1,128 1,310 1,237 1,211 60 6,405 

พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

814 728 826 810 885 59 4,122 

ศิลปกรรม 2 - 7 - 1 - 10 

คหกรรม 59 50 33 38 45 - 225 

อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

48 31 29 13 22 - 143 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

110 122 120 46 35 - 433 

รวม 2,492 2,059 2,325 2,144 2,199 119 11,338 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๒ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
สรุปจํานวนนักเรียนนักศึกษา แยกตามสถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. 

ปริญญาตรี รวม 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 1,077 874 1,034 1,204 1,168 43 5,423 

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 672 612 616 266 267 - 2,433 

วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 240 211 246 187 228 11 1,156 

วิทยาลัยการอาชีพ       

นวมินทราชินีมุกดาหาร 
503 362 429 487 537 11 2,327 

รวม 2,492 2,059 2,325 2,144 2,200 119 11,339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๓ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
สวนท่ี 2 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ระดับสถาบัน 

 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายงานการประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน   

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ:* ๘
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรในสถาบัน:* 

0.00  

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ:* ๘
 

คะแนนท่ีได: 0.00  
 

ลําดับ สาขาวิชา คาคะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 
1 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
2 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
3 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
6 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง   
7 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 2.72 ปานกลาง 
8 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร   

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2561 และ 
                  เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
                  พ.ศ.2562 

ผลรวมคะแนนฉลี่ยท่ีไดจากการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตจากทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ:* 

0.00  

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ:* 0  

คะแนนท่ีได: 0.00  

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๔ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวน

นักศึกษา (คน) 
คาคะแนนประเมิน 
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับ
คุณภาพ 

1 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    
2 เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    
3 เทคโนโลยีการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    
4 การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    
5 การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร    
6 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบานแพง    
7 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินท

ราชินีมุกดาหาร 
   

8 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัยการอาชีพนวมินท
ราชินีมุกดาหาร 

   

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 ผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 
 

 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  =…………21………….คน 

 จํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ =…………4………….เรื่อง 

 จํานวนผลงานนวตักรรม  =……………………….เรื่อง 

 จํานวนผลงานวิจัย  =…………..………….เรื่อง 

ช่ือผลงาน/ผูจัดทํา/การเผยแพรผลงาน/ประเภทผลงาน คาน้ําหนักผลงาน 

การศึกษาการหยั่งรูอุบัติเหตุลวงหนา(KYT)/วันเฉลิม บุราณเดช 

คมกริช หม่ันโชค/เผยแพรระดับสถาบัน/สิ่งประดิษฐ 

0.40 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา/ 

อดิศร ปอมหิน/เผยแพรระดับสถาบัน/สิ่งประดิษฐ 

0.40 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู เรื่อง หลักธรรม 4 สําหรับนักศึกษาชวง

ชั้นท่ี 2/การติมา ศรีวรสาร ธิดารัตน สิทธิวัชระชัย/เผยแพรระดับสถาบัน/

สิ่งประดิษฐ 

0.40 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อ อาเซียนศึกษา/ปราณี ดีทุงนอย 

อินทิรา สาปา/เผยแพรระดับสถาบัน/สิ่งประดิษฐ 

0.40 

รวม 0.40 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๕ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

 - จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก =……28…คน  
   เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 - จํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบ =……28….คน
     

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีเขาสอบ 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน 
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

(คน) 
เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 

รอยละ 

1 เทคโนโลยียานยนต 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

6 6 100 

2 เทคโนโลยีไฟฟา 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

7 7 100 

3 การตลาด วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

4 4 100 

4 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 

11 11 100 

รวมท้ังส้ิน 28 28 100 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ 

      เทียบเทา 

 - จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบสมิทธิภาพทาง =……0…คน  
   ภาษาอังกฤษผานเกณฑ   
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด =……43….คน 
    

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาสอบท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2หรือเทียบเทา (คน) 

รอยละ 

1 เทคโนโลยียานยนต 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

7 0 0.00 

2 เทคโนโลยีไฟฟา 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

14 0 0.00 

3 การตลาด วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

4 0 0.00 

4 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 

11 0 0.00 

5 เทคโนโลยียานยนต วิทยาลัย
การอาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร 

7 0 0.00 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๖ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 - จํานวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมิน =……15…คน  
   มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล   
 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด =……28….คน 
       

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษาท่ี
เขาสอบท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน 
การประเมินมาตรฐาน 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
รอยละ 

1 เทคโนโลยียานยนต 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

6 4 66.67 

2 เทคโนโลยีไฟฟา 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

7 3 42.86 

3 การตลาด วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร 

4 2 50.00 

4 คอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 

11 6 54.55 

รวมท้ังส้ิน 28 15 53.58 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมืองท่ี 

   เขมแข็ง 
  

 จํานวนสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด         ......4....... สาขาวิชา 

 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด                      ......34..... คน 

 จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังหมด ......34..... คน 
 

จุดเดน 

 1. นักศึกษาทุกหลักสูตรผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงความรู ความสามารถ 

ทักษะของนักศึกษา 

 2. นักศึกษามีจิตสํานึกตอสาธารณะเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี 
 2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริม นักศึกษาใหสงผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยไดนําผลงาน
ไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะในระดับชาติและนานชาติเปนประจําทุกป 
 3. ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีกิจกรรม พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาไดเขา
รวมทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 
 4. ควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดใหมีกิจกรรม พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของคนใน
ทศวรรษท่ี 21 หรือท่ีจัดทําขอสอบใหไดมาตรฐาน 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๗ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม  
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ 
       นวัตกรรม 
 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ – หองปฏิบัติการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
การประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
และสนับสนุนการเผยแพรผลงาน วิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ 

                นวัตกรรม 

 มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําสถาบัน 
 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด = …………40……..คน 

   จํานวนผลงานทางวิชาการ = ……………1……………. ผลงาน 

ลําดับ ช่ือผลงาน/ผูจัดทํา/การเผยแพรผลงาน/ประเภทผลงาน คาน้าํหนักผลงาน 

1 ระบบเวบ็แอปพลิเคชั่นจาํแนกคุณสมบัตินักศึกษาทวิภาคีดวยวิธีฐานกฎ (Rule-base 

Classification) สําหรับฝกประสบการณตามความตองการของสถานประกอบการ 

สถานศึกษาสังกัดสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2/วิจิตรา ผาผึ้ง 

วรัญญา ปุณณวัฒน สวุรรณี อัศวกุลชัย(2563)/การประชุมวชิาการระดับชาตินนทรี

อีสาน ครั้งท่ี 8 ภายใตหวัขอ “เทคโนโลยเีพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน” 28 

พฤศจิกายน 2563, หนา 555-570./บทความวิจัย 

0.20 

 

 

 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๘ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

จุดเดน 

 งานวิจัยท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย จัดสรรทุนวิจัย จัดหาความรวมมือดานงานวิจัย

จากภายนอกท่ีมีความเหมาะสม สงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลการวิจัยสูภายนอก ตลอดจนการกํากับติดตามการ

ดําเนินการวิจัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีศักยภาพในดานการวิจัยใหสูงข้ึน โดยการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยไดแกอาจารย ไดมีโอกาสในการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ อีก

ท้ังการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารภายในประเทศและตางประเทศ ขยายความรวมมือดานงานวิจัยจาก

ภายนอกท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึนเพ่ือรวมกันพัฒนาและยกระดับสมรรถนะอาจารยสรางสรรคนวัตกรรม

นําไปสูการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ   
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
 สถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  ดําเนินการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกสังคม  โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําเปนแผนบริการวิชาการประจําปท้ัง

การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนและสังคมภายในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 
 

จุดเดน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเปนท่ี

รูจักของสังคมท้ังระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ทางดานวิชาการ

ไดแกการใหบริการสังคมทางดานภาษาตางประเทศ ท้ังการพูด การแปล การเขียน การใหบริการทางสังคม

ทางดานพิธีกรใหกับหนวยงานตางๆ การใหบริการสังคมในการพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรตางๆ ในสวนการ

ใหบริการวิชาชีพ ไดแก การใหบริการสังคมการทําแพทฟอรมสืบคนเอกสาร การใหบริการทักษะการบํารุงรักษา

รถยนตและการใชรถใชถนน การบริการใหการชวยเหลือ ผูมีปญหาจากการใชรถยนต 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การสรางจํานวนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดังกลาวใหเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนมีการสอนงานถายทอด

ทักษะเหลานั้นใหคนในองคกรตาง ไดใชคนขององคกรเอง เนื่องจากความตองการของสังคมมีมากเม่ือวันเวลา

ตรงกัน จึงไมอาจใหบริการได 

 

 

 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๑๙ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

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 สังคมและประเทศชาติ 

 

จุดเดน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถาบันท่ีมีแหลงอารยธรรมใน 3 จังหวัดท่ีสืบ

ทอดกันมาเปนตํานานอันเนิ่นนาน ผูคนรุนตอรุนถูกปลูกฝงใหรักษหวงแหน ตอยอด สืบทอด และพัฒนา บนฐาน

การเทิดทูนสํานึกรักแผนดินเกิด ดวยความหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของเรา ทุกคนจึงได

รวมกันสืบสาน ฟนฟู เผยแพร รวมถึงสานตอภูมิปญญาตางๆ ใน 3 จังหวัดรวมกันมาโดยตลอด 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

    สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหการใชชีวิตในรูปแบบใหมเกิดข้ึน การรักษาตอ

ยอด สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาตางๆ ในรูปแบบเดิมท่ีตองไปมาหาสูประกอบกิจใกลชิดกันจึง

หางออกไป จึงควรท่ีจะพัฒนาแอพพิเคชั่น หรือ การไปรวมในกลุมยอม แลวไดรายงานเขามาในสวนกลาง เพ่ือ

รวบรวมขอมูลเปนภาพรวมของสถาบันตอไป 

 

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) ท่ีติด

แมน้ําโขงและประเทศเพ่ือบาน เปนแหลงศูนยรวมวัฒนธรรม เปนจุดเชื่อมโยงการคาและวัฒนธรรมท่ีสําคัญกับ

ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เราจึงมีการผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองใน 3 

จังหวัด โดยเนนใหเปนคนดี กตัญูรูคุณคน สถานท่ี และมุงหวังใหผูเรียนใชศักยภาพของตนสรางสิ่งท่ีดีงามใหกับ

สังคมของตน มีการติดตาม ผูเรียนวาไปสรางประโยชนใหกับสังคมอยางไร นอกจากนี้ยังไดนําจุดท่ียังไมสมบูรณ 

กลับมาวางแผนในการผลิตผูเรียนเพ่ือตอบโจทยความตองการของชุมชน สังคมท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒๐ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไดรวมมือกับสถานประกอบการ โดยนําตัวแทนใน

สถานประกอบการ มารวมเปนอาจารยประจําหลักสูตร ไดวิเคราะหความตองการของสถานประกอบการและ

ศักยภาพของสถาบันฯ ท่ีจะผลิตผูเรียนใหตรงกับความตองการนั้น โดยรวมกันวิเคราะหหลักสูตร วางแผนจัดการ

เรียนการสอนรวมกันและประเมินผลรวมกัน นอกจากนี้ยังรวมกันสะทอนผลท่ีเกิดข้ึน หลังจากไดผลิตไปแลว ใน

สวนท่ีจะปรับปรุงและท่ีจะเพ่ิมศักยภาพใหสูงข้ึน เพ่ือประโยชนสูงสุดรวมกันดวย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
หลักสูตรและสถาบัน โดยอาชีวศึกษาบัณฑิต ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ท้ัระดับสถาบันและหลักสูตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกําหนด เพ่ือใหหลักสูตรเพ่ือเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและไดการยอมรับจากสังคม โดยคํานึงถึงบริบทของสถานการณ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบัน ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 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 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ มีการแตงต้ังคณะกรรมการ โดยติดตามแบบ PDCPA  
 4.. นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอตอสภาสถาบัน เพ่ือ 
พิจารณาใหขอเสนอแนะ  
 5.. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2563 เชน 
การออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มีการปรับปรุงระบบขอมูลในระบบสารสนเทศเปนปจจุบันมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดโครงการประกันคุณภาพ การสอบมาตรฐานวิชาชีพ การทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 หรือเทียบเทา และการทดสอบการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ท้ังหมด 8 
หลักสูตร ผานการประเมิน 7 หลักสูตร มี 1 หลักสูตรไมผานคือเทคโนโลยีการกอสราง เนื่องจากไมปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒๑ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
จุดเดน 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีความตระหนัก พยายามดําเนินการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ใหเปนตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ควรสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจหรือหาวิธีการให
อาจารยและผูบริหารใหความสําคัญในการประเมินประกะนคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒๒ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

สวนท่ี 3 
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ระดับสถาบัน 
 
ผลสรุป 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ
และความรอบรูดานตาง ๆ เปนผู
รวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 และเปน พลเมืองท่ี
เขมแข็งประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 0.34 
1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 และเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

0.00 

1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของ
นักศึกษาและผูสําเร็จ การศึกษา 

0.19 

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพผานใน ครั้งแรก 

5.00 

1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

0.00 

1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการ
ประเมินมาตรฐานดาน เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.67 

1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝง จิตสํานึกตอ
สาธารณะเสริมสราง การเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

5.00 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและ
นวัตกรรมประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ 

2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3.00 

2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.00 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําสถาบัน 0.13 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการ 
วิชาการประกอบดวย 1 ตัวบงชี ้

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทยประกอบดวย 1 
ตัวบงชี ้

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

3.00 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหาร 
จัดการประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ 

5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณและอัต
ลักษณของสถาบัน 

3.00 

5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 2.00 
5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 

รวม จํานวนตัวบงชี้ ท่ีนํามาคํานวน 15 ตัวบงชี ้ 35.33 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒๓ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน 
มาตรฐาน จํานวน

ตัวบงช้ี 
I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01-1.50 การ
ดําเนนิงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การ
ดําเนนิงานตอง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การ
ดําเนนิงานระดับ
พอใช 
3.51-4.50 การ
ดําเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การ
ดําเนนิงานระดับดี
มาก 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 7   0.00 2.04 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

3  2.04 0.00 2.04 การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการ 
วิชาการ 

1  3.00  3.00 การดําเนินงานระดับ
พอใช 

มาตรฐานท่ี 4 ดาน ศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

1  3.00  3.00 การดําเนินงานระดับ
พอใช 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหาร 
จัดการ 

3  3.33  3.33 การดําเนินงานระดับ
พอใช 

รวม 15 - 2.84 0.00 2.68 การดําเนินงานระดับ
พอใช 

ผลการประเมินระดับสถาบัน  การ
ดําเนินงาน

พอใช 

 การดําเนินงาน
ระดับพอใช 

 

ผลการประเมินระดับสถาบัน 

คะแนนเฉล่ีย : 2.68 
ระดับคุณภาพ : การดําเนินงานระดับพอใช 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒๔ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
จุดเดน 
  1. นักศึกษาทุกหลักสูตรผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แสดงใหเห็นถึงความรู ความสามารถ 

ทักษะของนักศึกษา 

 2. นักศึกษามีจิตสํานึกตอสาธารณะเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 

 งานวิจัยท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย จัดสรรทุนวิจัย จดัหาความรวมมือดานงานวิจยั

จากภายนอกท่ีมีความเหมาะสม สงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลการวิจัยสูภายนอก ตลอดจนการกํากับติดตามการ

ดําเนินการวจิัย 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเปนท่ี

รูจักของสังคมท้ังระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ทางดานวิชาการ

ไดแกการใหบริการสังคมทางดานภาษาตางประเทศ ท้ังการพูด การแปล การเขียน การใหบริการทางสังคม

ทางดานพิธีกรใหกับหนวยงานตางๆ การใหบริการสังคมในการพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรตางๆ ในสวนการ

ใหบริการวิชาชีพ ไดแก การใหบริการสังคมการทําแพทฟอรมสืบคนเอกสาร การใหบริการทักษะการบํารุงรักษา

รถยนตและการใชรถใชถนน การบริการใหการชวยเหลือ ผูมีปญหาจากการใชรถยนต 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปนสถาบันท่ีมีแหลงอารยธรรมใน 3 จังหวัดท่ีสืบ

ทอดกันมาเปนตํานานอันเนิ่นนาน ผูคนรุนตอรุนถูกปลูกฝงใหรักษหวงแหน ตอยอด สืบทอด และพัฒนา บนฐาน

การเทิดทูนสํานึกรักแผนดินเกิด ดวยความหวงแหนในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของเรา ทุกคนจึงได

รวมกันสืบสาน ฟนฟู เผยแพร รวมถึงสานตอภูมิปญญาตางๆ ใน 3 จังหวัดรวมกันมาโดยตลอด 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 มีความตระหนัก พยายามดําเนนิการประกัคุณภาพ

ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ใหเปนตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี 
 2. ควรจัดกิจกรรมสงเสริม นักศึกษาใหสงผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยไดนําผลงาน
ไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะในระดับชาติและนานชาติเปนประจําทุกป 
 3. ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีกิจกรรม พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาไดเขา
รวมทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 
 4. ควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดใหมีกิจกรรม พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของคนใน
ทศวรรษท่ี 21 หรือท่ีจัดทําขอสอบใหไดมาตรฐาน 
 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 
๒๕ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.๒๕๖๓ 

 สงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีศักยภาพในดานการวิจัยใหสูงข้ึน โดยการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยไดแกอาจารย ไดมีโอกาสในการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ อีก

ท้ังการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารภายในประเทศและตางประเทศ ขยายความรวมมือดานงานวิจัยจาก

ภายนอกท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึนเพ่ือรวมกันพัฒนาและยกระดับสมรรถนะอาจารยสรางสรรคนวัตกรรม

นําไปสูการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน 
 

 การสรางจํานวนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดังกลาวใหเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนมีการสอนงานถายทอด

ทักษะเหลานั้นใหคนในองคกรตาง ไดใชคนขององคกรเอง เนื่องจากความตองการของสังคมมีมากเม่ือวันเวลา

ตรงกัน จึงไมอาจใหบริการได 
 

 สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหการใชชีวิตในรูปแบบใหมเกิดข้ึน การรักษาตอ

ยอด สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาตางๆ ในรูปแบบเดิมท่ีตองไปมาหาสูประกอบกิจใกลชิดกันจึง

หางออกไป จึงควรท่ีจะพัฒนาแอพพิเคชั่น หรือ การไปรวมในกลุมยอม แลวไดรายงานเขามาในสวนกลาง เพ่ือ

รวบรวมขอมูลเปนภาพรวมของสถาบันตอไป 
 

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ควรสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจหรือหาวิธีการให
อาจารยและผูบริหารใหความสําคัญในการประเมินประกะนคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับสถาบัน 

ขอเสนอแนะ 
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ควรสรางระบบกลไลการติดตามและให
คําแนะนํากับวิทยาลัยท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ใหดําเนินการตามระบบ 
ข้ันตอนโดยใหมีวงจรคุณภาพ (PDCA) อยางตอเนื่อง 
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ควรกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบันอยางตอเนื่องโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ควรมีมาตรการสงเสริมการเพ่ิมปริมาณ
ผูเรียนและพัฒนาหลักสูตรท่ีทันตอสถานการณปจจุบันใรทศวรรษท่ี 21 (reskill upskill newskill)  
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ควรสงเสริมใหนักศึกษาทดสอบสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา และทดสอบการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตามมาตรฐานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

 

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 

 



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  

 

๑๑๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  

 

๑๑๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๑๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  

 

๑๑๙ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  
 

๑๒๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

  



 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และควำมร่วมมืออำชีวศึกษำ                    สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ๒  

 

๑๒๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

คณะจัดท าแผนปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

๑. นำยชำญทนงค์  บุญรักษำ       รักษำรำชกำรแทน ผอ.สถำบันฯ ฉ.๒  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิชิต  สงวนไกรพงษ์ ปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่ง รอง ผอ.สถำบันฯ ฉ.๒ กรรมกำร 
3. นำยศิริวัฒน์  สมใจเพ็ง ปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่ง รอง ผอ.สถำบันฯ ฉ.๒ กรรมกำร 
4. ว่ำที่ พ.ต.เศรษฐพงษ์  สำลีโส รอง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร  
 ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรอำชีวศึกษำบัณฑิต กรรมกำร 
5. นำยจักรี  ต้นเชื้อ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร  
 ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกิจกำรฯ     กรรมกำร 
6. นำยปิยะ  ศิริขันธ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ วิทยำลัยเทคนิคสกลนคร กรรมกำร 
 ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยฯ   
7. นำงสำววำรุณี  อำรีเอื้อ พนักงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
8. นำงสำวคุณัญญำ  เจริญศรี พนักงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
9. นำงสำวญำณิศำ  เวียงสมุทร           พนักงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
10. นำงสำวพัชรี  ไชยศรีสุทธิ์ พนักงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
11. นำงสำวกิตติยำ  ไชยฮัง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร กรรมกำร 
12. นำยอำนุภำพ  แสนทวีสุข พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร กรรมกำร 
13. นำยเมืองมนต์  เนตรหำญ รอง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์
ฯ  

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร  

14. นำยณัฐวุฒิ  เกตวงษำ พนักงำนบริหำรทั่วไป   กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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