
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(ระดบัปวช. และ ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก : ปีการศึกษา 2559 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก มีจ านวนหลกัสูตร 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน 8 หลกัสูตร ไดแ้ก่  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร  สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร  สาขาวชิาช่างยนต ์
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผลการจดัการศึกษา 2 2.14 ตอ้งปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี  2  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 6 3.17 พอใช ้
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 2.25 ตอ้งปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 4  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 2 0 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
รวม 14 2.30 ต้องปรับปรุง 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก : ปีการศึกษา 2559 

2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ดร.ไกรลาศ   ดอนชยั ประธานกรรมการ 
2) อ.สุรียพ์ร ใหญ่สง่า กรรมการ 
3) อ.กลมศกัด์ิ รัตนวงษ ์ 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 24  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
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6.   ความเป็นมาของสถานศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก เป็นสถาบนัอุดมศึกษาสายอาชีพ  ไดรั้บ

การสถาปนาข้ึนโดยพระราชบญัญติัเม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 ในนามวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษา ต่อมาไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมพระราชทานช่ือ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology) 
เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2531 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรมในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการมีอธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา   และรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
เช่นเดียวกบัอธิบดีของกรม  ต่าง ๆ การด าเนินงานของสถาบนัฯ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของสภาสถาบนั
ฯ  สถาบนัฯไดด้ าเนินการจดัตั้งศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ข้ึนในปี พ.ศ. 2527  ในพื้นท่ีของ
กรมธนารักษ ์ จ านวน  740  ไร่  ณ  ต าบลคลองหก  อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 

วนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2548  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ตรา
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   9  แห่ง  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เป็นมหาวิทยาลยัท่ีตั้งในภาคเหนือประกอบด้วย  6  พื้นท่ี  และ 1 สถาบนัวิจยัและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง  พื้นท่ี  6  แห่ง  คือ   ภาคพายพั  เชียงราย  ล าปาง  น่าน  ตาก   พิษณุโลก     

ในปี  พ.ศ. 2550  ไดแ้บ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลยัเป็น  6  เขตพื้นท่ี  4 คณะ1 วิทยาลยั 
และ 1 สถาบนั  ประกอบดว้ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ และ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีการเกษตร   โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   มี
อธิการบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบ ปัจจุบนั คือ   รศ.น ายุทธ   สงค์ธนาพิทกัษ์  (พ.ศ. 2557 -
ปัจจุบนั ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก   มีรองอธิการบดีเขตพื้น ท่ี เ ป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบ ปัจจุบนัคือ  นายทินกร  ทาตระกลู  (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ) 
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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
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาม
เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ใน 4 มาตรฐาน 14 ตวับ่งช้ี 
 
8.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี 1.1   ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จ
 การศึกษา 

N/A ปีแรก 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวน 
 ผูเ้ขา้เรียน 

4.30 ดี 4.28 ดี 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 2.15 ตอ้งปรับปรุง 2.14 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี  2.1  ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหาร 
 จดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

3.00 พอใช ้
 

3.00 พอใช ้
 

ตวับ่งช้ี 2.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
 ส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 

2.00 ตอ้งปรับปรุง 2.00 ตอ้งปรับปรุง 

ตวับ่งช้ี  2.3  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น บุคลากร 3.00 พอใช ้
 

3.00 พอใช ้
 

ตวับ่งช้ี  2.4  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น การเงิน 4.00 ดี 4.00 ดี 
ตวับ่งช้ี  2.5  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น อาคาร
 สถานท่ี  ดา้นครุภณัฑ ์และดา้นฐานขอ้มลู
 สารสนเทศ 

3.00 พอใช ้
 

3.00 พอใช ้
 

ตวับ่งช้ี  2.6  ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
 เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

3.00 พอใช ้
 

4.00 ดี 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 3.00 พอใช ้ 3.17 พอใช ้

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตวับ่งช้ี 3.1   ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตวับ่งช้ี 3.2   ระดบัคุณภาพในพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
 ของครูในสังกดัแผนกวชิา 

2.00 ตอ้งปรับปรุง 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 2.00 ตอ้งปรับปรุง 1.00 ตอ้งปรับปรุง 
ตวับ่งช้ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3 2.50 ตอ้งปรับปรุง 2.25 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ 
 ประกนัคุณภาพภายใน 

N/A ปีแรก 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา N/A ปีแรก 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 4 N/A ปีแรก 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ทุกมาตรฐาน 2.15 ต้องปรับปรุง 2.30 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.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก : ปีการศึกษา 2559 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 
น าเสนอในวนัท่ี 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านผลการจัดการศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ไม่มีการปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาจึงท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดสมรรถนะตามเกณฑ ์สอศ. ได ้

- ยงัไม่การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานอาชีวศึกษา 
- จดัท าการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ให้ ทางคณะ/สาขา 

เป็นผูก้  าหนดค าถามไดด้ว้ยตนเอง เน่ืองจากบณัฑิตแต่ละหลกัสูตรแตกต่างกนั 
 
มาตรฐานที ่2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีการวางแผน/เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ท่ีชดัเจนส าหรับนกัศึกษา ปวส.  
- ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ฝึกอบรมวชิาชีพ ท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัวชิาท่ีสอน 
- ยงัไม่มีการส่งเสริมการประกวดพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
- ให้พฒันาประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลให้เป็นไปตามเกณฑ์และส่งเสริมให้น ามาใช้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ให้มีการด าเนินงานการร่วมมือกบัชุมชน สถานประกอบการ ในการมาร่วมพฒันาผูเ้รียน 

หรือในการบริจาคส่ิงต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีระบบ 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- ควรมีการวางแผน/เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม ท่ีชดัเจนส าหรับนกัศึกษา ปวส.และมีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

- ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรใหช้ดัเจน 
- ส่งเสริมการประกวดพฒันาทกัษะวิชาชีพ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ

ผูเ้รียน ทั้งภายในและภายนอก โดยสนบัสนุนงบประมาณในระดบั ปวส. 
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มาตรฐานที ่3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น :  

- มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรครบถว้นตามเกณฑ ์
 
 จุดทีค่วรพฒันา :  

- การก ากบัดูแลใหมี้แผนการจดัการเรียนรู้ บนัทึกหลงัการสอน การประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง และการนิเทศ การจดัการเรียนการสอน และการแกไ้ขปัญหาการพฒันาการเรียน
การสอนโดยการศึกษาดว้ยวจิยั 

- ควรมีการก ากบัดูแลให้ผูส้อนพฒันารายวิชา จดัการเรียนการสอน การประเมินผลและน า
ผลไปปรับปรุงใหค้รบทุกสาขาท่ีจดัการเรียนการสอน ในเวลาไม่เกิน 3 ปี 

- ควรจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการประเมินมาตรฐานวชิาชีพตามหลกัเกณฑข์อง สอศ. 
- ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บรางวลั ประกาศเกียรติคุณ จากบุคคลภายนอก 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- ควรมีการจดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ตามรายวิชา และมีการบนัทึกการสอน 
เช่น สอนเร่ืองอะไร มีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนอะไร และแกไ้ขปัญหาอยา่งไรในเร่ืองการ
เรียนการสอน  

- อาจารยผ์ูส้อนสามารถท าส่ือการสอนในรายวิชาท่ีสอน และสามารถบอกไดว้่าแกปั้ญหา
อะไร 

- การพฒันาการเรียนการสอน สามารถท าในบางหวัขอ้ในรายวชิาก็ได ้อาจทดลอง หรือสอบ
ก่อนเรียน/หลงัเรียน  

- หลกัสูตรท่ีไม่เรียนวชิาปัญหาพิเศษ ควรบรรจุในหลกัสูตรใหน้กัศึกษาไดเ้รียน 
- ทุกหลกัสูตรควรมีการจดัสอบมาตรฐานวชิาชีพ ใหก้บันกัศึกษาทั้งทฤษฏีและปฎิบติั  
- ควรจดัท าหลกัฐานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนกัศึกษา เช่น สมุดความดีของนกัศึกษา  

 
มาตรฐานที ่4 : ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
 จุดทีค่วรพฒันา :  

- ด าเนินประกนัคุณภาพภายในระดบั ปวส.ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับปวช. ปวส. 

………………………….. 
 

วนัที่  24  พฤศจิกายน  2560 
เวลา กจิกรรม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมร่วมกนั  ณ หอ้งประชุม 1423 อาคารวทิยบริการ 
09.00-09.30 น. ตวัแทนหน่วยงาน แนะน าสถานศึกษา  

ตวัแทนหน่วยงานกล่าวตอ้นรับและแนะน าผูบ้ริหาร 
ประธานคณะกรรมการแนะน าคณะกรรมการและวตัถุประสงคข์องการประเมินฯ 
ตวัแทนหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ณ หอ้งประชุม  1423 อาคารวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 

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) 
15.00-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
16.00-17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข. 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 

………………………….. 
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