
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(ระดบัปวช. และ ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก : ปีการศึกษา 2559 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวน 13 หลกัสูตร คือ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชา             
ช่างจกัรกลหนัก สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชา
การจดัการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 1 หลกัสูตร คือ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรม  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผลการจดัการศึกษา 2 2.45 ตอ้งปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี  2  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 6 3.50 พอใช ้
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 4  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 2 2.42 ตอ้งปรับปรุง 

รวม 14 2.42 ต้องปรับปรุง 

 
 
 จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 1) มีส่ิงสนบัสนุนการจดัการศึกษา ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ 
 2) มีความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 
 จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 
 1) ควรจดัท าแนวทางการจดัการสถานศึกษาคุณธรรม 
 2) ควรจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหค้รบทุกดา้น 

 3) ควรด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน อยา่งต่อเน่ือง 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก : ปีการศึกษา 2559 

2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ดร.ไกรลาศ   ดอนชยั ประธานกรรมการ 
2) อ.สุรียพ์ร ใหญ่สง่า กรรมการ 
3) อ.รุ่ง หมูลอ้ม กรรมการ 
4) ดร.ศิรดา ปินใจ 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 5-6  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 
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6.   ความเป็นมาของสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2481 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งโรงเรียนประถมอาชีพช่าง
ไมข้ึ้น ดงับนัทึกจดหมายเหตุรายวนั ของครูใหญ่ถาด ค าพุฒ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนประถมอาชีพ
ช่างไม ้ เม่ือวนัท่ี  17 สิงหาคม 2481 เป็นวนัเปิดโรงเรียนประถมอาชีพช่างไมไ้ดอ้าศยัโรงเรียนประจ า
จงัหวดัตาก"ตากพิทยาคม"เรียนไปพลางก่อน มีนกัเรียนมาเรียน 7 คน ให้นายฉาย  เช้ือปราง  ครูน้อย 
เป็นผูส้อนทางภาคปฏิบติั  วนัท่ี 19 สิงหาคม 2481 เร่ิมสอนทางทฤษฎีช่างและวิชาสามญั  ตอนบ่าย
ปฏิบติังานพ.ศ. 2484  ไดย้า้ยสถานท่ีไปตั้งท่ี บริเวณวดัเวฬุวนั (วดัไผล่อ้ม)  ถนนมหาดไทยบ ารุง   ต.ระแหง  
อ.เมือง จ.ตาก  ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนเทศบาล1 (กิตติขจร)มีอาคารเรียนไม ้2 ชั้นหน่ึงหลงั 
ขา้งบนใชเ้ป็นหอพกันกัเรียนประจ ามีประมาณ 80 คน ชั้นล่างเป็นห้องท างานครู ห้องอาจารยใ์หญ่ และ
เป็นห้องเรียน 1 ห้อง มีโรงฝึกงานเป็นอาคารไมถ้าวร อยู ่ 3 หลงั มีโรงฝึกงานแบบชัว่คราวโครงหลงัคา
เป็นไมไ้ผมุ่งดว้ยหญา้คา(แฝก) อยู ่ 2  หลงั   ร้ัวดา้นหนา้ทิศตะวนัตกและดา้นหลงั(ทิศเหนือ)เป็นร้ัวลวด
หนาม และปลูกตน้พูร่ะหงหนาทึบ มีตน้สนเป็นแนวยาวคู่กบัพู่ระหง ดา้นหนา้โรงฝึกคนงานมีบา้นพกั
ครู บา้นพกัภารโรง โรงครัว โรงอาหาร เป็นแถวยาวเรียงกนัไป ตรงมุมหลงัดา้นทิศใตเ้ป็นเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้ า และหอสูงส าหรับเก็บน ้ า มีครู 10  กวา่คน มีนกัเรียน 400  - 500 คน กรมอาชีวศึกษา
อนุมติัใหโ้รงเรียนการช่างตาก ปรับปรุงและขยายการศึกษาใหสู้งข้ึน ยกฐานะเป็น โรงเรียนการช่างตาก 

พ.ศ.  2548 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยให้มี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล รวม 9 มหาวิทยาลยั วิทยาเขตตาก เป็นสถานศึกษาใน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
2548 

ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก จัดการเรียนการสอน  2 ระดับ
ประกาศนียบตัรว ิชาชีพชั้นสูง และระดบัปริญญาตรี  4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปรัชญา  “รากฐานของความช านาญอยูท่ี่การฝึกฝน” 
ปณธิาน                “มหาวทิยาลยันวตักรรมเพื่อชุมชน” 
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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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8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัปวช. และ ปวส. ไดด้ าเนินการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก ตามเกณฑ์การ
ด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 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 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวน 
 ผูเ้ขา้เรียน 

4.90 ดีมาก 4.90 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 2.45 ตอ้งปรับปรุง 2.45 ตอ้งปรับปรุง 

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 4.00 ดี 4.00 ดี 
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 

3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 3.67 ดี 3.50 พอใช้ 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตวับ่งช้ี 3.1   ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตวับ่งช้ี 3.2   ระดบัคุณภาพในพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
 ของครูในสังกดัแผนกวชิา 

3.00 พอใช ้ 1.00 
 

ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 2.00 ตอ้งปรับปรุง 1.00 ตอ้งปรับปรุง 
ตวับ่งช้ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3 1.75 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.00 ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ 
 ประกนัคุณภาพภายใน 

1.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 0.02 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 4 0.51 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ทุกมาตรฐาน 2.49 ต้องปรับปรุง 2.42 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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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมิน 
น าเสนอในวนัท่ี 5-6 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560   ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านผลการจัดการศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีระบบการติดตามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาใหค้รบทุกดา้น 
- ควรก าหนดสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวะศึกษา

แห่งชาติ 
- การรักษาอตัราการคงอยูข่องนกัศึกษาใหอ้ยูค่รบถว้นส าเร็จการศึกษาไปตามหลกัสูตร 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- พฒันาระบบการติดตามท่ีครอบคลุมคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละหลกัสูตร 
- ควรก าหนดสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตร 
-  ควรมีการจดัท าขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาเป็นรายปีตลอดระยะเวลาการศึกษา 
- ควรมีระบบการดูแลนกัศึกษาและเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนเพื่อใหมี้อตัราการส าเร็จ

การศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยการปรับกลยทุธ์ิการสอนและการดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
- ควรสร้างมาตรฐานแบบส ารวจความพึงพอใจสมรรถนะข้ึนมาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556 
- ควรด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของของสถานประกอบการต่อ

คุณภาพต่อผูส้ าเร็จการศึกษาซ่ึงหลกัสูตรสามารถด าเนินการไดก่้อนโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การ
พฒันาหลกัสูตรใหม่ 

- หลกัสูตรควรพฒันาสมรรถนะวชิาชีพเพื่อตอบตลาดแรงงานและแสดงเอกลกัษณ์ของ
หลกัสูตรตามบริบทของพื้นท่ี 

- ฝ่ายสารสนเทศน์สนบัสนุนในเร่ืองการประเมินและตอบแบบสอบถามแบบโดยสร้าง
ช่องทางออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาสถานประกอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตอบแบบสอบถามไดโ้ดยง่าย 
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มาตรฐานที ่2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเด่น : 

- มีความพร้อมดา้นสถานท่ีและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
- เครือข่าย ศิษยเ์ก่า ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือในดา้นทุนการศึกษา วสัดุฝึก 

อุปกรณ์ ท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
- มีการบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ ์และฐานขอ้มูลสาระสนเทศครบถว้นตาม

เกณฑ ์
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีนโยบายและแผนงานในการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา”  แก่
บุคลากรและนกัศึกษา ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- ควรมีความร่วมมือการจดัการศึกษาดา้นการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ หรือ
ศึกษาดูงานกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกใหค้รบทุกๆ สาขางานใหค้รบ
ทุกๆ หลกัสูตร ตามสัดส่วน 1 แห่งต่อผูเ้รียนไม่เกิน 40 คน 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา” และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน 

- ควรมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปีส าหรับ ปวช. ปวส. ใหค้รบทุก
ดา้นตามเกณฑ์ 

- ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม ประชุมวชิาการ ศึกษาดูงานหรือพฒันา
วชิาการวชิาชีพใหค้รบทุกคน ตามเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง/ปี 

 
มาตรฐานที ่3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น : 

- มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลายและครบถว้นตามเกณฑ ์
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- การส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตามให้อาจารยจ์ดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทึกหลงัการ
สอนรวมถึงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้ครบถว้น 
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- ระบบการนิเทศเพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของอาจารย  ์
- การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวิชาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
- หลกัสูตรไม่มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการ 
- โจทยข์องการท าโครงงานท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
- การก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงานเอง 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

- ก าหนดระบบการพฒันารายวชิาและกลุ่มวชิาพร้อมทั้งมีการประเมินผลการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- ก าหนดใหมี้ระบบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและก ากบัดูแลใหผู้เ้รียนใหเ้ขา้รับการ
ประเมินโดยมีจ านวนท่ีผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

- จดัท าวางแผนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
- ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยมีความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือ

ก าหนด MOU กบัหน่วยงานเพื่อเป็นขอ้ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจดั
การศึกษาอยา่งชดัเจน 

 
มาตรฐานที ่4 : ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 จุดทีค่วรพฒันา 

- ควรมีการจดัท าระบบและกลไกในการพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
ก ากบัติดตามใหมี้การด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 



- 11 - 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก : ปีการศึกษา 2559 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปวช. ปวส. 

………………………….. 
 

วนัที่  5  ธันวาคม  2560 
เวลา กจิกรรม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมร่วมกนั  ณ หอ้งประชุม 2 อาคารอ านวยการ 
09.00-09.30 น. ตวัแทนหน่วยงาน แนะน าสถานศึกษา  

ตวัแทนหน่วยงานกล่าวตอ้นรับและแนะน าผูบ้ริหาร 
ประธานคณะกรรมการแนะน าคณะกรรมการและวตัถุประสงคข์องการประเมินฯ 
ตวัแทนหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ณ หอ้งประชุม 2 อาคารอ านวยการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 

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  6  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. 

………………………….. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



∩創 彫fl■ ■N01■」■彫:働■1創Яlwn131税 ■彫∩ll」■γ.」っ窟.

N71うηol部誂η∩1税100■ 1%測 Q00さ]税Ⅵ1010

]nl■an冒 12559

側 %
o:.'ln:ntc nou.i'o

rl:vtrun::rnr:

on91,υπinl l■ 19

:0■1101'

０

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・


	รายงานผลตรวจ_ปวช.-ปวส._ตาก
	ตาก

