
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2559 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน จดัการเรียนการสอนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 6 หลกัสูตร ได้แก่ ไฟฟ้า สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน์  สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารอาหาร สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผลการจดัการศึกษา 2 0.97 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานท่ี  2  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 6 2.33 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 1.50 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานท่ี 4  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 2 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

รวม 14 1.57 ต้องปรับปรุง 
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2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ดร.ไกรลาศ   ดอนชยั ประธานกรรมการ 
2) อ.สุรียพ์ร ใหญ่สง่า กรรมการ 
3) ผศ.ประชุมพร ชยัศรี กรรมการ 
4) อ.รัตนากาล ค าสอน 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 21-22  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
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6.   ความเป็นมาของสถานศึกษา 
      จากโรงเรียนเกษตรกรรมสู่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลน่าน 73 ปี สถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนเกษตรกรรมน่าน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พุทธศกัราช 2481 ซ่ึงในขณะนั้นนโยบายการศึกษา
ของรัฐบาลในสมยันั้นไดก้ าหนดให้มีการศึกษาวิชาชีพซ่ึงจดัให้เหมาะสมกบัภูมิประเภท เช่น กสิกรรม 
หตัถกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ 
 ต่อมาเม่ือระบบการศึกษามีการพฒันาข้ึนทั้งบุคลากร ครู เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ในปี 
พุทธศักราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมน่านจึงได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม 
พุทธศกัราช 2518 วทิยาลยัเกษตรกรรม ไดแ้ยกตวัจากกรมอาชีวศึกษา และจดัตั้งเป็นวทิยาลยัเทคโนโลยี 
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรน่าน ตามพระราชบญัญติั “วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” พ.ศ. 
2518 
 ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา วิทยาเขตเกษตรน่านไดก้า้วพฒันาการศึกษาทางดา้นอาชีพท่ีมีคุณภาพ
ทั้งระดบัต ่ากว่าปริญญา และ ระดบัปริญญา ตลอดจน การวิจยั ส่งเสริมการศึกษาทางดา้นวิชาชีพ และ
ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม จนในปี พุทธศกัราช 2531 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้กระหม่อม พระราชทานนามใหม่วา่ “สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล” 
 กระทัง่ในปี พุทธศกัราช 2548 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจดัการสู่สถานบนัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐบาลด าเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2548 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนาน่าน วทิยาเขตน่าน จึงไดรั้บการสถาปนาเป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน” 
 ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน จดัการเรียนการสอนประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 6 หลกัสูตร ได้แก่ ไฟฟ้า ช่างยนต ์เทคโนโลยภีูมิทศัน์  เทคโนโลยกีารอาหาร พืชศาสตร์ 
และสัตวศาสตร์ 
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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
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน 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 

1.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวน 
 ผูเ้ขา้เรียน 

1.73 ตอ้งปรับปรุง 1.93 ตอ้งปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 1.37 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0.97 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี  2.1  ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหาร 
 จดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

0 - 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 2.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
 ส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 

5.00 ดีมาก 1.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

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

5.00 ดีมาก 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ี  2.6  ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
 เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

3.00 พอใช ้
2.00 ตอ้งปรับปรุง 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 3.33 พอใช ้ 2.33 ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตวับ่งช้ี 3.1   ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
0.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตวับ่งช้ี 3.2   ระดบัคุณภาพในพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
 ของครูในสังกดัแผนกวชิา 

2.00 ตอ้งปรับปรุง 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบั 
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 3.00 พอใช ้ 1.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 0 - 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3 1.50 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.50 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ 
 ประกนัคุณภาพภายใน 

5.00 ดีมาก 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 0 - 0.00 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 4 2.50 ตอ้งปรับปรุง 0.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ทุกมาตรฐาน 2.41 ต้องปรับปรุง 1.57 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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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวนัท่ี 21-22 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560   ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านผลการจัดการศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีระบบการติดตามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาใหค้รบทุกดา้น 
- ควรก าหนดสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวะศึกษา

แห่งชาติ 
- ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาบางหลกัสูตรมีจ านวนต ่ามาก  

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- พฒันาระบบการติดตามท่ีครอบคลุมคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละหลกัสูตร 
- ควรก าหนดสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัแต่ละหลกัสูตร 
-  ควรมีการจดัท าขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาเป็นรายปีตลอดระยะเวลาการศึกษา 
- ควรสร้างมาตรฐานแบบส ารวจความพึงพอใจสมรรถนะข้ึนมาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 
- ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของของสถานประกอบการต่อคุณภาพต่อผูส้ าเร็จ

การศึกษาซ่ึงหลกัสูตรสามารถด าเนินการไดก่้อนโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การพฒันาหลกัสูตร
ใหม่ 

- หลกัสูตรควรพฒันาสมรรถนะวชิาชีพเพื่อตอบตลาดแรงงานและแสดงเอกลกัษณ์ของ
หลกัสูตรตามบริบทของพื้นท่ี 

- ฝ่ายสารสนเทศน์สนบัสนุนในเร่ืองการประเมินและตอบแบบสอบถามแบบโดยสร้าง
ช่องทางออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาสถานประกอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตอบแบบสอบถามไดโ้ดยง่าย 

- หลกัสูตรควรก ากบัติดตามนกัศึกษาในเร่ืองการขออมุมติัส าเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
ก าหนดการของมหาวทิยาลยั 
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มาตรฐานที ่2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีนโยบายและแผนงานในการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา”  แก่
บุคลากรและนกัศึกษา ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและด าเนินการจดัโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมเช่นกนั 

- คุณภาพในการด าเนินงานตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 
- ควรมีการก ากบัดูแลให้อาจารยผ์ูส้อนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 

ประชุมวชิาการและศึกษาดูงานดา้นวชิาการท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัวชิาท่ีสอนไม่นอ้ยกวา่ 10 
ชัว่โมงต่อปี 

- ควรก ากบั ส่งเสริม สนบัสนุนก ากบัดูแล ใหบุ้คลากรทางการศึกษาไดรั้บประกาศเกียรติคุณ 
ความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานภายนอกไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

- ควรมีแผนงาน โครงการในการประสานความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน สถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจดัการศึกษา 

- มีความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รับเชิญเป็นครูพิเศษ วทิยากร ร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่ครบทุกสาขาท่ีจดัการเรียนการสอน 

- คุณภาพในการจดัการอาคารสถานท่ีและครุภณัฑใ์หเ้หมาะสม เพียงพอ และปลอดภยั ใน
ทุกสาขางานท่ีจดัการเรียนการสอน 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน 

- ควรจดัการด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยการนิเทศและเสริมแรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

- สถานศึกษาควรส่ือสารใหผู้บ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สังกดั
มอบหมาย รวมถึงร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุนโนบายส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั  

- สถานศึกษาควรจดัท าแผนการจดัหาการใชแ้ละการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆ 
และก ากบัติดตามให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และมีความปลอดภยัในทุกสาขางานท่ีจดัการ
เรียนการสอน 
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- สถานศึกษาควรสร้างระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ใน
การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา การบริจาคเงินหรือวสัดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการสอน 

- ควรมีความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วทิยากร ร่วมพฒันาผูเ้รียนใหค้รบทุกสาขาท่ีจดัการเรียนการสอน 

 
มาตรฐานที ่3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น : 

- มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรไดค้รบถว้นทุกดา้น 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรก ากบัดูแล ส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตามให้อาจารยจ์ดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทึก
หลงัการสอน วจิยัในชั้นเรียนรวมถึงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหค้รบทุกคน 

- ควรระบบการนิเทศเพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์
- ควรพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
- ควรจัดให้ผูเ้รียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ห น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ใหค้รบทุกสาขาท่ีจดัการเรียนการสอน 
- ควรก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงานเอง 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- สถานศึกษาควรก ากบัดูแลใหค้รูทุกคนท าแผนการจดัการเรียนรู้และบนัทึกหลงัการสอน 
ใหค้รบทุกรายวชิา 

- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

- ก าหนดระบบการพฒันารายวชิาและกลุ่มวชิาพร้อมทั้งมีการประเมินผลการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- ก าหนดใหมี้ระบบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและก ากบัดูแลใหผู้เ้รียนใหเ้ขา้รับการ
ประเมินโดยมีจ านวนท่ีผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

- สถานศึกษาควรก ากบัดูแลใหมี้ระบบการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันารายวิชา
หรือกลุ่มวชิา ร่วมกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประเมินผลการ
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ปรับปรุงแกไ้ขรายวชิาหรือกลุ่มวชิาท่ีพฒันาไม่เกิน 3 ปี ใหค้รบทุกสาขาท่ีจดัการเรียนการ
สอน 

- ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยมีความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือ
ก าหนด MOU กบัหน่วยงานเพื่อเป็นขอ้ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจดัการศึกษา
อยา่งชดัเจน 

- สถานศึกษาควรจดัท าแผนการฝึกประสบการณ์ ทกัษะวชิาชีพในสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้รบทุกสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอน โดยมีการนิเทศอยา่งนอ้ย 
1 คร้ัง 

 
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  21  ธันวาคม  2560 

เวลา กจิกรรม 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมร่วมกนั  ณ ห้องประชุมกาสะลองค า 
09.00-09.30 น. ตวัแทนหน่วยงาน แนะน าสถานศึกษา  

ตวัแทนหน่วยงานกล่าวตอ้นรับและแนะน าผูบ้ริหาร 
ประธานคณะกรรมการแนะน าคณะกรรมการและวตัถุประสงคข์องการประเมินฯ 
ตวัแทนหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ณ หอ้งประชุมกาสะลองค า   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 

09.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมศึกษารายงานการประเมินตนเอง  หลกัฐานอา้งอิงและ
สอบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้งเพิ่มเติม  

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

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

 

วนัที่  22  ธันวาคม  2560 

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

สอบถามจากผูเ้ก่ียวขอ้งเพิ่มเติม (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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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน : ปีการศึกษา 2559 

ภาคผนวก  ข. 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 

………………………….. 
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