
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(ระดบั ปวช. และ ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

วนัที่ 7-8 ธันวาคม 2560 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จดัการเรียนการสอนระดบั 

ปวส. จ านวน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาช่างกลโรงงาน  สาขาช่างโลหะ  อิเล็กทรอนิกส์  ไฟฟ้า และช่างยนต ์  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผลการจดัการศึกษา 2 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี  2  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 6 3.33 พอใช ้
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 1.25 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
มาตรฐานท่ี 4  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 2 0 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
รวม 14 2.14 ต้องปรับปรุง 

 
 
 จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1) คุณภาพในการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัและการบริหารจดัการด้าน
การเงิน 

2) มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลายและครบถว้น 
3) ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้เรียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

 
 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

1) การบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการจดัการสถานศึกษาคุณธรรม 
2) คุณภาพในการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 
3)   คุณภาพในการพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4)   ควรด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน อยา่งต่อเน่ือง 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ดร.ไกรลาศ   ดอนชยั ประธานกรรมการ 
2) อ.สุรียพ์ร ใหญ่สง่า กรรมการ 
3) ผศ.ศุภชยั อคัรนรากุล กรรมการ 
4) อ.นพรัตน์ เตชะพนัธ์รัตนกุล เลขานุการ 

 
3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

3.1   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 
3.2   เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพ 
3.3   เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพฒันาคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 
3.4   เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการด าเนินงาน

ปัจจุบนั 
 
4.  วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี 7-8  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

6.   ความเป็นมาของสถานศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการจดัตั้ งส่วนราชการใน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก วนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2549 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ.2548 
        มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดบัปริญญา
ตรี และ ระดบัปริญญาโท โดยจดัการศึกษาใน 6 เขตพื้นท่ี ไดแ้ก่ เขตพื้นท่ีภาคพายพั เชียงใหม่ เขตพื้นท่ี
ตาก เขตพื้นท่ีเชียงราย เขตพื้นท่ีล าปาง เขตพื้นท่ีน่าน และเขตพื้นท่ีพิษณุโลก ทั้งน้ีไดจ้ดัการเรียนการ
สอน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดบัปริญญาตรี  และระดบัปริญญา
โท  โดยระดบั ปวส. เปิดสอน 5 สาขา ได้แก่ สาขาช่างกลโรงงาน  สาขาช่างโลหะ  อิเล็กทรอนิกส์  
ไฟฟ้า และช่างยนต ์
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

7.  วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และ
แจง้ก าหนดการใหส้ถานศึกษา ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของการรายงานขอ้มูลตามเกณฑก์ารประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. และ ปวส. 
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาให้สถานศึกษา ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่สถานศึกษา เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัปวช. และ ปวส. ไดด้ าเนินการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  ตามเกณฑก์ารด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพและระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ใน 4 มาตรฐาน 14 ตวับ่งช้ี 
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี 1.1   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
 การศึกษา 

0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวน 
 ผูเ้ขา้เรียน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 2.50 ต้องปรับปรุง 2.50 ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี  2.1  ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหาร 
 จดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5.00 ดีมาก 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 2.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
 ส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี  2.3  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น บุคลากร 2.00 ตอ้งปรับปรุง 3.00 พอใช ้
ตวับ่งช้ี  2.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น การเงิน 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ี  2.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น อาคาร
 สถานท่ี  ดา้นครุภณัฑ ์และดา้นฐานขอ้มลู
 สารสนเทศ 

5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้

ตวับ่งช้ี  2.6  ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
 เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

3.00 พอใช ้ 4.00 ดี 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 4.17 ดี 3.33 พอใช้ 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตวับ่งช้ี 3.1   ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 3.00 พอใช ้ 0.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตวับ่งช้ี 3.2   ระดบัคุณภาพในพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
 ของครูในสังกดัแผนกวชิา 

2.00 ตอ้งปรับปรุง 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 3.00 พอใช ้ 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2.00 ตอ้งปรับปรุง 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3 2.50 ต้องปรับปรุง 1.25 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ 
 ประกนัคุณภาพภายใน 

0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 2.23 ตอ้งปรับปรุง 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 4 1.12 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ทุกมาตรฐาน 3.02 พอใช้ 2.14 ต้องปรับปรุง 

 
ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 พอใช ้
1.51 - 2.50 ตอ้งปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
คณะวศิวกรรมศาตร์ (เชียงใหม่) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมิน 
น าเสนอในวนัท่ี 7-8 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560   ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา จ.เชียงใหม่ 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านผลการจัดการศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา : 
- ควรมีระบบการติดตามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาใหค้รบทุกดา้น 
- ควรก าหนดสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวะศึกษา

แห่งชาติ 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- ควรมีระบบในการให้ผูส้ าเร็จการศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถามและแบบส ารวจใน
ลกัษณะเดียวกบัระบบของปริญญาตรี โดยสถานศึกษาสนบัสนุนในเร่ืองการสร้างช่องทาง
ออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกให้นกัศึกษา สถานประกอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถ
ตอบแบบสอบถามไดโ้ดยง่าย 

- ควรก าหนดสมรรถนะวิชาชีพท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตร เพื่อตอบตลาดแรงงานและ
แสดงเอกลกัษณ์ของหลกัสูตรตามบริบทของพื้นท่ี 

- ควรมีการจดัท าขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาเป็นรายปีตลอดระยะเวลาการศึกษา 
- ควรสร้างมาตรฐานแบบส ารวจความพึงพอใจสมรรถนะข้ึนมาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 
- ควรด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของของสถานประกอบการต่อ

คุณภาพต่อผูส้ าเร็จการศึกษาซ่ึงหลกัสูตรสามารถด าเนินการไดก่้อนโดยไม่ตอ้งรอให้มีการ
พฒันาหลกัสูตรใหม่ 

 
มาตรฐานที ่2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเด่น :  

- การด าเนินงานตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานและการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
 
 จุดทีค่วรพฒันา :  

- ควรมีนโยบายและแผนงานในการก าหนด “คุณธรรมอตัลักษณ์ของสถานศึกษา”  แก่
บุคลากรและนกัศึกษา ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



- 9 - 
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- สถานศึกษาควรมีการก ากบัดูแลดา้นการจดัหาการใช้และการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และส่ิง
สนบัสนุนอ่ืนๆ ใหพ้ร้อมใชง้าน มีความปลอดภยัในทุกสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 

- ควรมีความร่วมมือการจดัการศึกษาดา้นการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ หรือ
ศึกษาดูงานกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกให้ครบทุกๆ สาขางานให้ครบ 
ทุก ๆ หลกัสูตร ตามสัดส่วน 1 แห่งต่อผูเ้รียนไม่เกิน 40 คน 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด “คุณธรรมอัต
ลกัษณ์ของสถานศึกษา” และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน 

- สถานศึกษาควรจดัท าแผนการจดัหาการใชแ้ละการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆ 
และก ากบัติดตามให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และมีความปลอดภยัในทุกสาขางานท่ีจดัการ
เรียนการสอน 

- สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกในดา้น
การจดัการศึกษาดา้นการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ หรือศึกษาดูงานให้ครบ
ทุกๆ สาขางาน ตามสัดส่วน 1 แห่งต่อผูเ้รียนไม่เกิน 40 คน 

- สถานศึกษาควรสร้างระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ใน
การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา การบริจาคเงินหรือวสัดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการสอน 

 
มาตรฐานที ่3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น : 

- มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลายและครบถว้นตามเกณฑ ์
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- การส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตามให้อาจารยจ์ดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทึกหลงัการ
สอนรวมถึงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ครบถว้น 

- ระบบการนิเทศเพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของอาจารย  ์
- การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวิชาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
- หลกัสูตรไม่มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการ 
- โจทยข์องการท าโครงงานท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
- การก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงานเอง 
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 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและน าเสนอผลงาน

ทางวชิาการ 
- ก าหนดระบบการพฒันารายวชิาและกลุ่มวชิาพร้อมทั้งมีการประเมินผลการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
- ก าหนดใหมี้ระบบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและก ากบัดูแลใหผู้เ้รียนใหเ้ขา้รับการ

ประเมินโดยมีจ านวนท่ีผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
- ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยมีความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือ

ก าหนด MOU กบัหน่วยงานเพื่อเป็นขอ้ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจดั
การศึกษาอยา่งชดัเจน 

- สถานศึกษาควรจดัท าแผน (โครงการ) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยการมีส่วนร่วมกบัทุก
หลกัสูตรและกบัสโมสรนกัศึกษา 

 
มาตรฐานที ่4 : ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีการจดัท าระบบและกลไกในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ก ากบัติดตามใหมี้การด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปวช. ปวส. 

………………………….. 
 

วนัที่  7  ธันวาคม  2560 
เวลา กจิกรรม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมร่วมกนั  ณ หอ้งประชุม 2  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ 

09.00-09.30 น. ตวัแทนหน่วยงาน แนะน าสถานศึกษา  
ตวัแทนหน่วยงานกล่าวตอ้นรับและแนะน าผูบ้ริหาร 
ประธานคณะกรรมการแนะน าคณะกรรมการและวตัถุประสงคข์องการประเมินฯ 
ตวัแทนหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ณ หอ้งประชุม 2  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ 

09.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมศึกษารายงานการประเมินตนเอง  หลกัฐานอา้งอิงและ
สอบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง หลกัฐานอา้งอิงและสอบถาม

ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม (ต่อ) 
16.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปงานประจ าวนั 

 

วนัที่  8  ธันวาคม  2560 
เวลา กจิกรรม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ วางแผนการด าเนินงานร่วมกนั 
09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมศึกษารายงานการประเมินตนเอง  หลกัฐานอา้งอิงและ

สอบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม (เฉพาะประเด็นท่ีไม่ชดัเจน) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข. 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 

………………………….. 
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