
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(ระดบัปวช. และ ปวส.) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ล าปาง 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2559 

1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง มีหลกัสูตรท่ีเปิดสอนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพขั้นสูง(ปวส.) ในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งส้ิน 12 หลกัสูตร โดยยดึปรัชญาในการจดัการศึกษาคือ
มหาวิทยาลยัแห่งการเรียนรู้ท่ีมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มีความบริสุทธ์ิและคุณงาม
ความดีท่ีสามารถบูรณาการ ผสานการบริหารจดัการในการสร้างบณัฑิตนักปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท่ีจะไปพฒันาสังคมและประเทศชาติ ให้เจิญรุ่งเรืองอยา่ง
ย ัง่ยนืและด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข พึ่งพาตวัเองไดมี้เป้าหมายสูงสุดคือ “มหาวทิยาลยัชั้นน าดา้นการผลิต
บณัฑิตนกัปฏิบติั บนฐานสร้างสรรค ์นวตักรรม วจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อชุมชน สู่สากล” 
 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาตรฐาน 
จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่าคะแนน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  ดา้นผลการจดัการศึกษา 2 2.74 พอใช ้
มาตรฐานท่ี  2  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 6 4.67 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  3  ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 3.00 พอใช ้
มาตรฐานท่ี 4  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 2 1.50 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
รวม 14 3.46 พอใช้ 
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2.   รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) ดร.ไกรลาศ   ดอนชยั ประธานกรรมการ 
2) อ.สุรียพ์ร ใหญ่สง่า กรรมการ 
3) อ.พิมพห์ทยั บ ารุงกิจ 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 12-13  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2560 
 
5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
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6.   ความเป็นมาของสถานศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ล าปาง ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี  616 ถนนพหลโยธิน หมู่ท่ี 

17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ห่างจากตวัเมืองล าปางประมาณ  16  กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีเดิม
ของสถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีดอน เป็นป่าละเมาะ  การบุกเบิกพื้นท่ีในระยะเร่ิมต้นนั้นใช้แรงงานของ
นกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่  ตน้สังกดัเดิม  คือ  กรมอาชีวศึกษา ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีและ
สร้างอ่างเก็บน ้ า อาคารเรียน และอาคารบ้านพกัครู – อาจารย ์ตามงบประมาณท่ีได้รับ โดยเปิดรับ
นกัศึกษา เขา้เรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515  เป็นตน้มา  พื้นท่ีล าปางมีพื้นท่ีทั้งหมด  1,800 ไร่  โดย
ใชป้ระโยชน์ร่วมกบัสถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานสังกดัในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลเช่นเดียวกนั 

ปี พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ  เล่ม  92  ตอนท่ี 1 หนา้ 1 ลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็น
กรมหน่ึงในกระทรวงศึกษาธิการ และไดแ้บ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จ านวน  28 แห่งมาข้ึนต่อ
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  ในการรวมหน่วยงานมาสังกดัวทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาน้ี  
ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมล าปางมาด้วย และได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  วทิยาเขตเกษตรล าปาง” 

เม่ือวนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2531  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  ไดรั้บพระราชทานนาม
ใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 9 เป็น “สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” และเม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัพุธท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา  ดงันั้นสถาบนัแห่ง
น้ีจึงไดรั้บพระราชทานนามใหม่วา่ “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง”  จนถึงปัจจุบนัน้ี   
 
สถานทีต่ั้ง : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา ล าปาง ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี 719 ถนนพหลโยธิน 
(ล าปาง – งาว) 
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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
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปาง ตามเกณฑ์
การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง 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 

1.00 ตอ้งปรับปรุง 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 1.2   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาเทียบกบัจ านวน 
 ผูเ้ขา้เรียน 

4.48 ดี 4.48 ดี 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1 2.74 พอใช ้ 2.24 ตอ้งปรับปรุง 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตวับ่งช้ี  2.1  ระดบัคุณภาพในการด าเนินการบริหาร 
 จดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

5.00 ดีมาก 2.00 ตอ้งปรับปรุง 

ตวับ่งช้ี 2.2   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
 ส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดั 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี  2.3  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดา้น บุคลากร 3.33 พอใช ้ 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 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ี  2.6  ระดบัคุณภาพในการประสานความร่วมมือ
 เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 

5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 4.67 ดมีาก 3.83 ดี 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตวับ่งช้ี 3.1   ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 3.00 พอใช ้ 1.00 ตอ้งปรับปรุง

เร่งด่วน 
ตวับ่งช้ี 3.2   ระดบัคุณภาพในพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิา 
 ของครูในสังกดัแผนกวชิา 

3.00 พอใช ้ 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ี 3.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษา 2.00 ตอ้งปรับปรุง 2.00 ตอ้งปรับปรุง 



- 7 - 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ระดบั
คุณภาพ 

ค่า
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 3.4  ระดบัคุณภาพในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 4.00 ดี 4.00 ดี 
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3 3.00 พอใช ้ 1.75 ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 4  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระดบัคุณภาพในการด าเนินการ 
 ประกนัคุณภาพภายใน 

3.00 พอใช ้ 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีมีการพฒันา 0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 4 1.50 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

0 ตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 

คะแนนเฉลีย่ทุกมาตรฐาน 3.46 พอใช้ 2.46 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 12-13 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560   ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านผลการจัดการศึกษา 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีระบบการติดตามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาใหค้รบทุกดา้น 
- ควรก าหนดสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวะศึกษา

แห่งชาติ 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

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

อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
- ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของของสถานประกอบการต่อคุณภาพต่อผูส้ าเร็จ

การศึกษาซ่ึงหลกัสูตรสามารถด าเนินการไดก่้อนโดยไม่ตอ้งรอใหมี้การพฒันาหลกัสูตร
ใหม่ 

- หลกัสูตรควรพฒันาสมรรถนะวชิาชีพเพื่อตอบตลาดแรงงานและแสดงเอกลกัษณ์ของ
หลกัสูตรตามบริบทของพื้นท่ี 

- ฝ่ายสารสนเทศน์สนบัสนุนในเร่ืองการประเมินและตอบแบบสอบถามแบบโดยสร้าง
ช่องทางออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้กัศึกษาสถานประกอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตอบแบบสอบถามไดโ้ดยง่าย 
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มาตรฐานที ่2 : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเด่น : 

- มีความพร้อมดา้นสถานท่ี ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้และงบประมาณ 
- มีความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
- เครือข่าย ศิษยเ์ก่า ใหก้ารสนบัสนุนและความช่วยเหลือในดา้นทุนการศึกษา วสัดุฝึก 

อุปกรณ์ ท่ีสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
- มีการบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ี ครุภณัฑ ์และฐานขอ้มูลสาระสนเทศครบถว้นตาม

เกณฑ ์
- มีความร่วมมือกบัชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ในการฝึกงานฝึก

ประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพและการศึกษาดูงานของผูเ้รียนมากกวา่สัดส่วนท่ีก าหนด 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรมีนโยบายและแผนงานในการก าหนด “คุณธรรมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา”  แก่
บุคลากรและนกัศึกษา ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและด าเนินการจดัโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรมเช่นกนั 

- 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 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา” และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน 

- ควรจดัการด าเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมโดยการนิเทศและเสริมแรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
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- ควรมีการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการประจ าปีส าหรับ ปวช. ปวส. ให้ครบทุก
ดา้นตามเกณฑ ์

- สถานศึกษาควรจดัท าแผนการจดัหาการใชแ้ละการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์และส่ิงสนบัสนุนอ่ืนๆ 
และก ากบัติดตามให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และมีความปลอดภยัในทุกสาขางานท่ีจดัการ
เรียนการสอน 

- สถานศึกษาควรสร้างระบบเพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ใน
การมอบทุนสนับสนุนการศึกษา การบริจาคเงินหรือวสัดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนการสอน 

- ควรมีความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรับเชิญเป็นครูพิเศษ วทิยากร ร่วมพฒันาผูเ้รียนใหค้รบทุกสาขาท่ีจดัการเรียนการสอน 

 
มาตรฐานที ่3 : ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

- ควรก ากบัดูแล ส่งเสริมสนบัสนุน ก ากบัติดตามให้อาจารยจ์ดัท าแผนการเรียนรู้และบนัทึก
หลงัการสอน วจิยัในชั้นเรียนรวมถึงการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหค้รบทุกคน 

- ควรระบบการนิเทศเพื่อพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ 
- ควรการพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
- ควรมีโจทยข์องการท าโครงงานท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
- ควรการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานวชิาชีพของหน่วยงาน

เอง 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

- ก าหนดระบบการพฒันารายวชิาและกลุ่มวชิาพร้อมทั้งมีการประเมินผลการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- ก าหนดใหมี้ระบบการประเมินมาตรฐานวชิาชีพและก ากบัดูแลใหผู้เ้รียนใหเ้ขา้รับการ
ประเมินโดยมีจ านวนท่ีผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

- จดัท าวางแผนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
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- ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรโดยมีความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงาน หรือ
ก าหนด MOU กบัหน่วยงานเพื่อเป็นขอ้ตกลงประสานความร่วมมือเพื่อบริหารจดัการศึกษา
อยา่งชดัเจน 

- สถานศึกษาควรจดัท าแผน (โครงการ) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยการมีส่วนร่วมกบัทุก
ภาคส่วน 

 
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  12  ธันวาคม  2560 
เวลา กจิกรรม 

08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมร่วมกนั  ณ หอ้งประชุม 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ล าปาง 

09.00-09.30 น. ตวัแทนหน่วยงาน แนะน าสถานศึกษา  
ตวัแทนหน่วยงานกล่าวตอ้นรับและแนะน าผูบ้ริหาร 
ประธานคณะกรรมการแนะน าคณะกรรมการและวตัถุประสงคข์องการประเมินฯ 
ตวัแทนหน่วยงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ณ หอ้งประชุม 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

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  13 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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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2559 

ภาคผนวก  ข. 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 

………………………….. 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั ปวช. ปวส.  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง : ปีการศึกษา 2559 

ภาคผนวก  ข.  (ต่อ) 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ปวช. ปวส. 

………………………….. 
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