
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(ระดบัปวช. และ ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  
วนัที่  30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มุ่งเน้นการจดั
การศึกษาโดยใช้นวตักรรมทางการศึกษาในเชิงการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเน้นผูเ้รีนเป็นส าคญั มุ่งสู่ค
วาป็นเลิศทั้งทางดา้นสติปัญญาและทกัษาวชิาชีพ มีคุณธรรมจริยธรม มีจิตเป็นสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
คามตอ้งการต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ มพนัธกิจใการด าเนินงาน คือ 

1) จดัการศึกษาในสาขาวชิาท่ีใชค้ณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีป็นฐานความรู้ใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ และประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีมีคุณภาพ 

2) สร้างหลกัสูตรแลกิจกรรมท่ีนกัศึกษาไดใ้ชโ้ครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ และศึกษาผา่น
การท างานดว้ยการปฏิบติัจริง 

3) สร้างสรรคง์านวจิยัผสานเขา้กบัการเรียนการสอน และการผยแพร่สู่ชุมชนและผูร้ปะกาอบ
การในเขตพื้นท่ี 

4) แหล่งบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวฒันธรรม และจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผลการจดัการศึกษา 2 3.00 พอใช ้
มาตรฐานท่ี  2  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 6 3.67 ดี 
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 1.50 ตอ้งปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 4  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 2 0 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
รวม 14 2.43 ต้องปรับปรุง 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ดร.ไกรลาศ   ดอนชยั ประธานกรรมการ 
2) อ.มานสั   สุนนัท ์ กรรมการ 
3) อ.มุกดา   ศิริ กรรมการ 
4) อ.ม่ิงขวญั   กนัจินะ 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 30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จ.เชียงใหม ่
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

6.   ความเป็นมาของสถานศึกษา 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 นั้น เป็นการ
เปล่ียนแปลงการบริหารและโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลยัฯ เกิดการยุบและรวมคณะวิชาเดิมให้เป็น
คณะใหม่เพื่อท าให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้ใน                  
แต่ละศาสตร์เขา้ด้วยกนั อีกทั้งยงัตอ้งคงความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนช่างฝีมือด้านอุตสาหรรม  
พณิชยกรรม เกษตรกรรม และศิลปกรรม  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการจึงไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 
2550 ตามกฏกระทรวงให้เป็นหน่วยงานท่ีมีระดบัเทียบเท่าคณะ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลบัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เพื่อตอบสนองปณิธานหลกัของมหาวิทยาลยัท่ี
ตอ้งการสร้างบณัฑิตนักปฏิบติัท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเ ช่ียวชาญท่ีจะไป
พฒันาสังคมและประเทศชาติใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งย ัง่ยืนและด าเนินชีวิตอยา่เป็นสุข พึ่งพาตนเอง
ได้ โดยมีภาระกิจการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแลระดับปริญญาตรี                     
ในหลกัสูตรมีการบูรณาการศาสตร์บนพื้นฐานของของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัระบบการเรียน
การสอน การเรียรู้ดว้ยปัญหาและการเรียนรู้ดว้ยโครงการ (Problem-Project Based Learinig) ส่งเสริม
การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาทอ้งถ่ินและ
ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาค เกิดการพฒันาอาชีพและพฒันาการศึกษาต่อเน่ืองและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขา 5 หลักสูตร คือ สาขาเทคโนโลยีฐานวิทย์ ได้แก่  หลักสูตรเตรียม
วศิวกรรมศาสตร์ หลกัสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ หลกัสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม หลกัสูตรเทคนิคอุตสาหร
รม และสาขาสหวิทยาการ ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร และปัจจุบนั
ไดป้รับปรุงหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 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.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัปวช. และ ปวส. ไดด้ าเนินการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา  ตามเกณฑก์ารด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 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 

1.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวน 
 ผูเ้ขา้เรียน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี  2.1  ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหาร 
 จดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 2.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
 ส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี  2.3  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น บุคลากร 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
ตวับ่งช้ี  2.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น การเงิน 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ี  2.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น อาคาร
 สถานท่ี  ดา้นครุภณัฑ ์และดา้นฐานขอ้มลู
 สารสนเทศ 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี  2.6  ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
 เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

4.00 ดี 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 3.67 ดี 3.67 ดี 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตวับ่งช้ี 3.1   ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 0 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
0 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตวับ่งช้ี 3.2   ระดบัคุณภาพในพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
 ของครูในสังกดัแผนกวชิา 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3 2.00 ตอ้งปรับปรุง 1.50 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ 
 ประกนัคุณภาพภายใน 

5.00 ดีมาก 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 4 2.50 พอใช้ 0.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ทุกมาตรฐาน 2.93 พอใช้ 2.43 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.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมิน 
น าเสนอในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  ณ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านผลการจัดการศึกษา 

จุดทีค่วรพฒันา : 
- ควรมีระบบการติดตามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาใหค้รบทุกดา้น 
- ควรก าหนดสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวะศึกษา

แห่งชาติ 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- พฒันาระบบการติดตามท่ีครอบคลุมคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละหลกัสูตร 
- ควรมีคณะท างานเพื่อก าหนดสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตร 
-  ควรมีการจดัท าขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาเป็นรายปีตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
มาตรฐานที ่2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเด่น : 

- มีความพร้อมดา้นสถานท่ีและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

 
จุดทีค่วรพฒันา : 
- ควรมีนโยบายและแผนงานในการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา”  แก่

บุคลากรและนกัศึกษา ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
- ควรมีการสร้างความเขา้ใจแก่คณาจารยต่์อบริบทในการสอนในระดบัอาชีวศึกษา 
- ควรมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปตามตวัช้ีวดั 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา” และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน 

- จดัโครงการเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในบริบทของการสอนในระดบัอาชีวศึกษา 
- ควรมีการจดัท าแผนการจดัสรรงบประมาณ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐานที ่3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดทีค่วรพฒันา : 
- ควรมีการวางแผน สนบัสนุน ก ากบัติดตามใหค้รูจดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทึกการสอน 

ในแต่ละรายวชิาท่ีถูกตอ้ง 
- ควรมีระบบการนิเทศเพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน 
- ควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันารายวชิาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
- ควรมีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและวธีิประเมินมาตรฐานวชิาชีพของวทิยาลยัฯ 
- ควรวางแผนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- จดัโครงการอบรมการจดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทึกการสอนของแต่ละรายวชิา 
- ท าวจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
- จดัโครงการพฒันารายวชิาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
- ควรมีคณะท างานการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและวธีิประเมินมาตรฐานวชิาชีพของ

วทิยาลยัฯ 
- จดัท าวางแผนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

 
มาตรฐานที ่4 : ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

จุดทีค่วรพฒันา : 
- ควรมีการจดัท าระบบและกลไกในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

ภาคผนวก  ก. 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปวช. ปวส. 

………………………….. 
 

วนัที่  30  พฤศจิกายน  2560 
เวลา กจิกรรม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมร่วมกนั  ณ หอ้งประชุมสารภี วทิยาลยัเทคโนโลยี
และสหวทิยาการ 

09.00-09.30 น. ตวัแทนหน่วยงาน แนะน าสถานศึกษา  
ตวัแทนหน่วยงานกล่าวตอ้นรับและแนะน าผูบ้ริหาร 
ประธานคณะกรรมการแนะน าคณะกรรมการและวตัถุประสงคข์องการประเมินฯ 
ตวัแทนหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ณ หอ้งประชุมสารภี   วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ  

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  1  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 

 
 
 
 
 



- 12 - 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา : ปีการศึกษา 2559 

ภาคผนวก  ข. 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 

………………………….. 
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