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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ขอมูลโดยสังเขปของคณะ

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมพัฒนาการมาจากหมวดวิชาหัตถศึกษา มีอาคารโรงฝกงานเปน
อาคารหลังแรกที่เกิดขึ้นพรอมกับวิทยาลัยครูลําปาง เมื่อ พ .ศ. 2515 ทําการสอนวิชาที่เกี่ยวของกับหัตถศึกษา
การฝมือ งานประดิษฐ ชางในบาน งานปูนงานไม งานไฟฟา-วิทยุ ซึ่งเปนวิชาตามหลักสูตรสายครูในระดับ ป.กศ.
และ ป.กศ. สูง
วันที่ 1 ตุลาคม 2543 สถาบันราชภัฏลําปาง มีประกาศเรื่องการแบงสวนราชการและการบริหาร
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ใหโครงการจั ดตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีฐานะและการบริหารงานในรูปแบบของคณะวิชาภายในสถาบันราชภัฏลําปา ง
มี รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ ปฏิบัติหนาที่รักษาการคณบดีโครงการจัด ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี อ.นิลวัฒน
พัฒนพงษ อ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ และ อ.พงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รักษาการรองคณบดี มีสํานักงานเลขานุการ
ตั้งอยูที่อาคาร 13
จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสวนราชการของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548
ทําใหมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใชทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
วัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ที่เคยอยูในโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดําเนินงาน มี รศ.บุญชัด
เนติศักดิ์ ดํารงตําแหนงคณบดี ที่ไดจากการสรรหาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2548 นี้ มีการขอเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปนี้ไดเปดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่ม
คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน

1.2.1 ปรัชญา
ทักษะวิชาเลิศ เชิดชูคุณธรรม นําภูมิปญญาพัฒนาทองถิ่น
1.2.2 วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนเลิศในวิชาการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มีผลงานวิจัยดานเทคโนโลยี
ที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
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1.2.3 พันธกิจ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดพันธกิจหลักของคณะไว 4 ประเด็น ดังนี้
1. มุงพัฒนาการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร
2. ดําเนินการวิจัยและสรางองคความรูดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแลวิศวกรรมศาสตร โดย
เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตรแกสังคม
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ การเสริมสรางความรูความเขาใจ และภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
โดยการดําเนินงานในพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมมุงเนนการ ดําเนินงานให
สอดคลอง และสงเสริมการดําเนินงานตามภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามมาตรา
8 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้
1. แสวงหาความจริงเพือ่ สูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิน่ ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นให
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และควา มสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปก ครอง
สวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น
8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ กา รบํารุงรักษา และการใชประโยชนจา ก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ศึกษาวิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ในการปฏิบตั ิภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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1.2.4 เปาหมายการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมไดกาํ หนดเปหมายการพั
า
ฒนาออกเปน3 ระยะ เพื่อใหการพัฒนาเปนไป
อยางมีขั้นตอนและสอดคลองกับแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ไดแก
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2551–2554 ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาใหสูงขึ้น และไดมาตรฐานตามที่
องคกรภาครัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลดานมาตรฐานการศึกษากําหนด
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555–2558 กาวสูการเปนคณะชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม และการพัฒนาสังคมที่สังคมทองถิ่นใหการยอมรับ
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559–2560 กาวสูการเปนคณะที่ไดรับการยอมรับมาตรฐานในระดับประเทศ
โดยเปาหมายในภาพรวมก็เพื่อพัฒนาคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนที่
ยอมรับของสังคมทองถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความเปนเลิศในดานทักษะวิชาชีพ วิชาการและ
ทักษะภาษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร สูงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรูด วย
กระบวนการวิจัย มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการแกไขปญหา และมีความสามารถในการสราง
และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทัง้ ในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคทางวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ และการเผยแพรองคความรู
ในดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการศึกษา การพัฒนา
สังคมทองถิ่น การพัฒนาระบบงานภาคอุตสาหกรรมที่สงผลตอการพัฒน าคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของประเทศ ภายใตการบริหารจัดการความรูอยางทีม่ ีประสิทธิภาพ
3. เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากร และเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการสาขาวิชาตาง ๆ ในดาน
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม ที่สามารถใหบริการทางวิชาการแกในจังหวัดลําปาง ภาคเหนือตอนบน
4. ระบบการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมี
วัฒนธรรมองคกรทีด่ ี อีกทั้งมีเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึ กษาอื่น ๆ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการศึกษาการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม

1.3 หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน

ปการศึกษา 2552 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสายวิทยาศาสตร (วท.บ.
4 ป) จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตร
เทคโนโลยีโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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1.4 จํานวนอาจารยและบุคลากร

ปการศึกษา 2552 คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมมีอาจารย ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ จํานวน 39 คน โดยในจํานวนดังกลาวนี้จําแนกเปนอาจารยวุฒิปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 32.5 คน
และปริญญาตรี 2.5 คน และมีตําแหนงทางวิชาการเปนรองศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 5 คน และ
ตําแหนงอาจารย 33 คน
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ประเภท

ขาราชการ
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
รอยละ

ประเภท
ขาราชการ
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม
รอยละ

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

รวม

12
13
8
33
84.61

5
5
12.82

1
1
2.56

18
13
8
39
100

ปริญญาตรี
1.5
1
2.5
6.41

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
15
3
18
11.5
13
6
1
8
32.5
4
39
83.33
10.26
100

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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1.5 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.5.1 ตราสัญญาลักษณประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เสนพริ้วที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหวสูดานบน
สื่อถึงการพัฒาอยางตอเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
องคความรู เปาหมายสูงสุดในการดําเนินงาน
อิเล็คตรอน และเฟอง แทนความเปนเลิศดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศกรรม

1.5.2 คติธรรมประจําคณะ
ธรรมจารี สุขัง เสติ ผูประพฤติปฏิบัติธรรมยอมมีชีวิตอยูอยางเปนสุข
1.5.3 สีประจําคณะ
สีแดงเลือดหมู

1.6 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1.6.1 ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะ ตามระบบ กลไก และเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัว บง ชี้ในทุก องคประกอบ คุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
1.6.2 เพื่อใหคณะทราบผลการดําเนินงาน เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑมาตรฐาน
ที่ตั้งไว และไดรับการรับรองมาตรฐาน
1.6.3 เพื่อใหคณะทราบจุดเดนสิ่งที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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1.7 วิธีประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1.7.1 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเอกสารประกอบ
1.7.2 การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
1) เอกสาร/บันทึก
2) การสัมภาษณ
3) การสังเกต
4) การเยี่ยมหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
2.1 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาแต ละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสถาบัน
และอาจปรับเปลี่ยนได  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  ควรระบุใหชัดเจนใหสมาชิกทุกกลุ มในสถาบันได 
รับทราบ ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผู ที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและ
สังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  ควรสอดคลองกัน และเปนแนวทางการดําเนินงา นสนับสนุน
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) และสถาบันตองจัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพือ่ ให บรรลุปรัชญา
ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบัน และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก
ตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมี
การกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ผลการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินการพัฒนาปรัชญา พันธกิจ ยุ ทธศาสตรของคณะใหม
ตามวาระของคณบดี มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 10 ป พ.ศ.2551 – 2560 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.
2551 – 2554 และนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผน และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามตั วบงชี้ เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเมื่อสิ้นปงบประมาณ คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
ในปงบประมาณ 2552 คณะไดมีการพิจารณาตัวบงชี้ของแผนใหมจากปงบประมาณ 2551 โดยมี
การพิจารณาตัดตัวบงชี้ที่ไมเกี่ยวของกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออก มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตริ าชการประจําป 2552 วาบรรลุหรือไม และเสนอตอกรรมการประจําคณะพิจารณา
ในการปรับปรุงแผนในป 2553

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. แผนปฏิบัติราชการประจําป ควรมีการนํางบประมาณไปผนวกเขาไวในแผนปฏิบัติราชการดวย
ซึ่งในการติดตามแผนปฏิบัติราชการจะสามารถติดตามถึงงบประมาณที่ใชไปไดเชนกัน
2. ควรสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ แผนทุกไตรมาส และเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ
3. การกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการควรระบุการวัดผลใหชัดเจนเชน ตัวบงชี้
ที่ 17 ระดับความสําเร็จประสิทธิผลของการใหบริหารวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของคณะ เปาหมายเปน
ระดับ 4 จะวัดจากอะไร และ หากนําตัวบงชี้ของ ก .พ.ร. หรือ สกอ. มาเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมายที่ตั้ง
ไวควรพิจารณาจากเกณฑของ ก.พ.ร. และ สกอ. เชน รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เปนตน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 7
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 7
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด

34 ตัวบงชี้

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย

33 ตัวบงชี้

คณะมี จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประม าณ จํานวน 34 ตัวบงชี้ สามารถ
33×100
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย จํานวน33 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ
= 97.06 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน
34
ได 3 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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จุดเดนที่พบ
ตัวบงชี้ที่ไมบรรลุเปาหมาย คือ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดการความ รู
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร คณะไดดําเนินปรับปรุงและจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะในปงบประมาณ
2553
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
การกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ควรมีความชัดเจน วัดได และ หากนําตัวบงชี้ของ ก .พ.ร. หรือ
สกอ. มาเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมายที่ ตั้งไวควรพิจารณาจากเกณฑของ ก.พ.ร. และ สกอ. เชน รอยละ
ของอาจารยที่มวี ุฒิการศึกษาปริญญาเอก เปนตน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 97.06
ประเมินตนเอง
รอยละ 97.06
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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2.2 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให ผูเรียนมี
ความรูใ นวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคป จจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการ
เรียนรู ที่เนนผูเรียนเป นสําคัญ ดัง นั้นภารกิจดังกล าวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดป จจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐาน
ตามที่กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารย ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝ ายที่เกี่ยวของ ทั้งองคกรภายในและ
ภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังต องมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให 
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
คณะมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีการกําหนด ขั้นตอนการปรับปรุงและกา รปด
หลักสูตร มีการติดตามภาวะการณมีงานทําของหลักสูตร มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานทุกหลักสูตรใน
แบบรายงาน สมอ.07 คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 6 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําผลการดําเนินการมาวิเคราะหเพื่อปรับ ปรุงการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน เนื่องจาก
ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต การฝกประสบการณวิชาชีพ
2. การประกันคุณภาพหลักสูตรควรทําครบทุกประเด็นอยางตอเนื่อง
3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 6
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 6
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ตัวบงชี้ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลการดําเนินงาน
มีการวิเคราะหผูเรียนและรูปแบบแนวการจัดการเรียนรู เพื่อออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม
มีการบันทึกการติดตามการเรียนของนักศึกษาเปนรายบุคคล เพือ่ ออกแบบขอสอบและปรับการเรียนการ สอน
ของอาจารย มีการรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยแตละคน เพื่อนําผลการประเมิน
ไปพัฒนาผูเรียนในภาคเรียนตอไป คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน ได 3
คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. การประเมินอาจารยผูสอน ควรมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละ
รายวิชาดวย
2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจดานการสอน /สิ่งอํานวยความสะดวก มาพัฒนาปรับปรุง
ใหเห็นชัดเจน เชน มีรายงานการประชุมที่มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
3. ควรมีการกําหนดใหอาจารยทําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน อยางนอย 75%
ของอาจารยประจํา
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 7
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 7
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกรและ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ผลการดําเนินงาน
1. ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ โดยความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก ไดแก โครงการฝกประสบการณ โครงการศึกษาดูงาน
2. มีการนําผลการวิจัยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอกศึ
นั กษาฝกงาน มาพัฒนาการเรียน
การสอน ดานการฝกประสบการณของนักศึกษา โดยจัดโครงการอบรมการการเตรียมความพรอมสูงาน
อุตสาหกรรม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

12
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 2 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรมีการนําผลการประเมิน การดําเนิ นงานที่มีสวนรวมจากบุคคล องคกร และชุมชน มาพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เชน โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาทุกหลักสูตร
(ที่พบมี 1 หลักสูตรที่ดําเนินการ)
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 5
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมือ่ ปรับคามาเปนปริญญาตรี

จํานวน
483.09

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

39

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

1

483.09
= 12.71 ดังนั้น
38
12.71 - 20
รอยละของ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท าตอจํานวนอาจารย ประจํา คิดเปน
× 100 = -36.45
20
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 1 คะแนน
คณะมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา คิดเปน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ -33.69
ประเมินตนเอง
รอยละ -36.45
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
1 คะแนน
1 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท
าตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

39 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา

2.5 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา

32.5 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

4 คน

รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 10.26

รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี

รอยละ 6.41

คณะมีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 39 คน วุฒิปริญญาตรี
2.5×100
32.5×100
จํานวน 2.5 คน คิดเปนรอยละ
= 6.41 วุฒิปริญญาโท จํานวน 32.5 คน คิดเปนรอยละ
39
39
4 ×100
= 83.33 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
= 10.26 เมื่อเทีย บกับเกณฑการประเมิน ได 1
39
คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
สงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ป.เอก รอยละ 10.53
ประเมินตนเอง
ป.ตรี รอยละ 7.891
ป.เอก รอยละ 10.26
กรรมการประเมิน
ป.ตรี รอยละ 6.41

การบรรลุเปาหมาย

คะแนนการประเมิน



1 คะแนน



1 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหน ง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

39 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย

33 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

5 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย

1 คน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย

-

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 15.38

คณะมีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบั ติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 39 คน มีตําแหนง
5×100
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
= 12.82 ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน
39
6×100
1×100
= 2.56 ซึ่งรวมอาจารยที่มีตําแหนง ทางวิชาการ จํานวน 6 คน คิดเปนร อยละ
คิดเปนรอยละ
39
39
= 15.38 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 1 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

15
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 15.79
ประเมินตนเอง
ตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 15.38
กรรมการประเมิน
ตําแหนง รศ. ขึ้นไป รอยละ 2.56

การบรรลุเปาหมาย


คะแนนการประเมิน
1 คะแนน



1 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
ผลการดําเนินงาน
1. คณะมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย โดยติดปายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพใหคณาจารยทราบ
2. มีคํา สั่งแตงตัง้ คณะกรรมการกํากับจรรยาบรรณของคณะ และมีการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของคณาจารย
3. มีการพิจารณาผลการประเมินจรรยาบรรณคณาจารย ประจําปการศึก2552
ษา โดยคณะกรรมการฯ
4. มีการกําหนดแนวทางในการปองกันการระทําผิดจรรยาบรรณ เชน มีกลองรับฟงขอรองเรี ยน
และขอมูลรองเรียนทาง internet
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการไดในระดับ 5
ประเมินตนเอง
มีการดําเนินการไดในระดับ 5
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีคูมือนักวิจัย
เพื่อเปนแนวทาง ใหคณาจารยคณะไดปฏิบัติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารย ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานการวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมี
การดําเนินการได 4 ขอ เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 2 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

16
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. จัดโครงการพัฒนาความรูด านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหกับอาจารย เชน
โครงการจัดการความรูการทําวิจัยในชั้นเรียน
2. ควรมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ เชน
รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน
3. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยที่ทําวิจัย เ พื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน มากกวารอยละ 75 ของ
จํานวนอาจารยประจํา
ผลการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน

มีการดําเนินการได 5 ขอ
3 คะแนน
ประเมินตนเอง

มีการดําเนินการได 4 ขอ
2 คะแนน
กรรมการประเมิน
ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา
289 คน
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
240 คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
132 คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ
4 คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว
34 คน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละ 65.35
คณะมีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 240 คน ศึกษาตอ จํานวน 4 คน มีงานทําอยูกอนแลว
จํานวน 34 คน และบัณฑิตที่มีงานทําและการประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ป จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ
132×100
= 65.35 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
202

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 80.41
ประเมินตนเอง
รอยละ 65.35
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
289 คน
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําโดยไมรวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระและมีเงินเดือนอยูแลว
130 คน
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑและสูงกวาเกณฑ
64 คน
รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
รอยละ 49.23
คณะมี บัณฑิตที่มีงานทําโดยไมรวมบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระและมีเงินเดื อนอยูแลว จํานวน
64 ×100
130 คน ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑและสูงกวาเกณฑ จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ
=
130
49.23 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 1 คะแนน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 33.16
ประเมินตนเอง
รอยละ 49.23
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
1 คะแนน
1 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ผลการดําเนินงาน
คณะดําเนินการรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต มี
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลีย่ 3.87 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ผลการประเมิน
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
-NAระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87

การบรรลุเปาหมาย


คะแนนการประเมิน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกย องในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณ ธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรม และด าน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

1,190 คน

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

-

จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

-

จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรบั รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ
หรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ

-

จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

1,720 คน

จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาโท

-

จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ

1 คน

ในปการศึกษา 2552 นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา จํานวน
2,910 คน ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
1× 100
และวัฒนธรรม และด านสิ่งแวดล อมในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
=
2,910
0.034 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
สรางเครือขายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพระดับกลุมราชภัฏ เพื่อเพิม่ โอกาสการไดรับรางวัล
ใหกับนักศึกษา
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 0.87
ประเมินตนเอง
รอยละ 0.034
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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2.3 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

การดําเนินงานด านกิจการนักศึกษา เป นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส งเสริม เพื่อให 
นักศึกษาเป นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ซึ่งสถาบัน
จัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคการนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากส ถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษา
ไดพัฒนารางกาย อารมณ  สังคม สติป ญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ไดแก ความรู 
ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวบงชี้ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ผลการดําเนินงาน
มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในดานการจัดการบริการแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา ทั้ง 5 ดาน ไดแก การจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการศึกษา การเรียนรูของ
นักศึกษา การจัดบริการดานกายภาพ การจัดบริการใหคําปรึกษา การบริการขอมูลขาวสาร การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิ ชาชีพ คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 8 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน ได 3
คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน ใหสอดคลองกับ
การสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1
2. ควรเขียนเอกสารอางอิง (หลักฐาน) ในเลมรายงานใหตรงกับเอกสารอางอิงที่มีอยู
3. ควรทําสรุปปะหนากิจกรรมเพื่อสะดวกตอการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 8
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 8
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ตัวบงชี้ 3.2 มีการส งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วน และสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการจัดกิจกรรม สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาครบ 5 ประเภท แตยังไมไดแยกประเภทให
ชัดเจน คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
ไดมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเนื่องทุก ๆ ป
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรจัดทํา Action Plan ใหชัดเจน โดยดึงมาจากแผนงบประมาณ แลวหาผูรับผิดชอบโครงการแตละ
โครงการและแยกเปนประเภททั้ง 5 ดานใหชัดเจน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 4
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย
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2.4 องคประกอบที่ 4 การวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดล อม และ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้นจึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน จําเปนตองมีสวนประกอบทีส่ าํ คัญสามประการ คือ 1) สถาบันตองมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารย
มีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด านอื่น ๆ
ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
ตัวบงชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดระบบบริหารงานวิจัย โดยใชคูมือการดําเนินงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซึ่งสอดคลองกับแผนยุ ทธศาสตรดา นงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย สวนประกอบของคูมือมีการระบุ
ระบบและกลไก ขั้นตอนการสนับสนุนงานวิจัยตั้งแตเริ่มขอทุนจนถึงการเผยแพร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบดานงานวิจัยของคณะโดยเฉพาะ คณะมีการดําเนินการได 6 ขอ เมือ่ เทียบกับเกณฑการประเมิ น
ได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
1. คณะมีคูมือการดําเนินงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอปฏิบัติรวมกันของ
บุคลากรในคณะ (พัฒนาจากปที่แลว)
2. มีฐานขอมูล สารสนเทศที่สนับสนุนงานวิจัย(ฐานขอมูล IEEE ฐานขอมูล เชื่อมโยงกับที่บางมด)
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. มีระบบการสรางขวัญและกําลังใจ แตยังไมมีการนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการเผยแพรคูมือการดําเนินงานวิจยั ของคณะผานทางเว็บไซต
3. ควรมีการสงเสริมความรวมมือวิจัยกับองคกรภายนอกโดยเฉพาะอยางยิง่ ภาคอุตสาหกรรม
ในทองถิ่นมากขึ้น
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4. ผลักดันใหมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ในดานตาง ๆ เชน ตอยอดความรู เชิงพาณิชย
อุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ สมศ. รอบ 3
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได 6 ขอ
ประเมินตนเอง
ดําเนินการได 6 ขอ
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานวิจัยของคณะ แตงตั้งคณะกรรมการดานงานวิจัยของคณะ เพื่อ
คัดกรองงานในการเผยแพรตามชองทางตาง ๆ มีการสรางเครือขายงานวิจัยรวมกับวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัย
นเรศวร คณะมีการดําเนินการได 5 ขอ เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มชองทางแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะมากขึ้น เชน จัดเวที
KM ระหวางอาจารยกับอาจารย อาจารยกบั นักศึกษา และอาจารยกับชุมชน/ทองถิ่น
2. สงเสริมใหทําวิจัยหรือสรางเครือขายดานงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่น เพื่อนําไปสู
การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
3. ผลักดันใหอาจารยและนักศึกษานําผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐไปจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรมากขึ้น
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได 4 ขอ
ประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

39 คน

2

1 คน

2

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค

973,333 บาท

2

- จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในมหาวิทยาลัย

583,333 บาท

- จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค จากภายนอกมหาวิทยาลัย

390,000 บาท

2

2

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค ตอจํานวนอาจารยประจํา

25,614.03 บาทตอคน

2

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 390,000 บาท
งบประมาณ
ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
ผูวิจัย
วิจัย(บาท)
1.การศึกษาความเปนไปไดในการประยุใช
กต อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
40,000
เทคโนโลยีไพโรไลซิสสําหรับขยะพลาสติก
ในกิจกรรมเพาะเห็ด
2.เครื่องลางแผนสเตนซิลระบบอัลตร
าโซนิคส อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
100,000
3. โครงการการศึกษาศักยภาพและประเด็น อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
2,000,000
ทางกฎหมาย ในการพัฒนาไฟฟา พลังน้ํา และคณะ (8 คน)
คิดตามสัดสวน
ในลุมน้ําวัง
คนละ250,000
17

17

17

แหลงงบประมาณ
สํานักนโยบาย
และแผนพลังาน
มูลนิธิ IRPUS
สํานักวิจัยแหงชาติ
(วช.)

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน จํานวนเงิน 583,333 บาท
ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
งบประมาณ
ผูวิจัย
1. สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิช5672501
า
7,000
อ. ดวงฤทัย เขื่อนใจ
การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุของนักศึกษาสาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
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ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
2. สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา 5671701
โครงสรางคอมพิวเตอรของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร
3. สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา 5673602
กระบวนการซอฟตแวรและการประกันคุณภาพของนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรมซอฟตแวร
4. สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 5672303 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงรับใหบริการ
5. การพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรม MAX+PLUSE II
โดยใชสื่อวีดีทัศน พรอมคูมือการใชโปรแกรมการแกปญหา
ขอผิดพลาดของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม ชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
6. การวิเคราะหแบบทดสอบวิชา5651701: เทคโนโลยีดิจิตอล1
7. เทคนิคการสอนแบบใหผูเรียนรายงาน ในชั้นรายวิชา
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
8. สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน
ตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี 4 ป
9. การพัฒนาทักษะการสํารวจดวยกลองระดับของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
10. การพัฒนาเครื่องสื่อการสอนเครื่องมือวัด

11. ระบบประเมินผลการวิเคราะหผูเรียและความต
น
องการบริการ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรบนเครือขายสาธารณะ

งบประมาณ
ผูวิจัย
7,000
อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ

7,000

อ. รพีพร จินะ

7,000

ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ

7,000

อ. จินตนา อํานาจกิติกร

7,000
7,000

ผศ.พงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
อ. ศรายุท มาลัย

7,000

อ. ประทิน ภูติทิพยสุวรรณ

7,000

อ. ศรายุทธ มาลัย

7,000

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
ผูรวมวิจัย
อ. เอกรัฐ อินตะวงศา
ผศ.นิลวัฒน พัฒนพงษ
อ. ประสงค หนอแกว
วาที่ ร.ต.ปฐมพงษ พรมมาบุญ
อ. ดวงฤทัย เขื่อนใจ
อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ

10,000
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ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
12. การหาประสิทธิภาพสื่อการสอนมัลติมิเตอรแบบโปรงใส

13. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลการสํารวจรังวัดที่ดิน
ดวยระบบจีพีเอสกับกลองประมวลรวม
14. การศึกษาการลดน้ําหนักเนื้อดินสําหรับการประดิษฐ
เครื่องประดับเซรามิกส โดยการเติมวัสดุชนิดเผาไหมได

งบประมาณ
ผูวิจัย
10,000
อ. จินตนา อํานาจกิติกร
อ. ณรงค เครือกันทา
อ. สกล จิโนสวัสดิ์
10,000
อ. ศรายุทธ มาลัย
10,000

15. การสรางเครื่องลับดอกสวานขนาดเล็ก

10,000

16. ระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

10,000

17. ปจจัยเสี่ยงที่สง ผลตอการมีงานทําของบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สําเร็จการศึกษา ในป 2551

10,000

18. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะ
ของนักศึกษาฝกงาน สาขาเทคโนโลยีไฟฟา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

10,000
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อ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ. ไพฑูรย เกิดพรอม
อ. แวอีเลียส บินโซดาโอะ
อ. ศิริมา เอมวงษ
อ. วินัย ตะแสง
อ. นิตยา วงษภา
วาที่ ร.ต.ปฐมพงศ พรมมาบุญ
ผศ.นิลวัฒน พัฒนพงษ
อ. เอกรัฐ
อินตะวงศา
อ. ประสงค หนอแกว
อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
ผศ.พงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร
อ. สุชาดา อินตะชัย
อ. เฉลิมพงษ ขันเงิน
อ. ประทิน ภูติทิพยสุวรรณ
อ. วศินวิโรตม เนติศักดิ์
อ.ดร.ธานินทร คูพูลทรัพย
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย
รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
อ. สันติ วงศใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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ชื่องานวิจัย/สรางสรรค

งบประมาณ

19. การศึกษาวัสดุปลูกกลวยไมจากสวนผสมดินเบา กากดิน
ขาวและดินแดงพื้นบาน
20. การเสริมความแข็งแรงของลาดคันดินดวยเสาเข็ม
ถานลิกไนต
21. การศึกษาทักษะและองคความรูของบุคลากรทางดาน
การบริหารกอสรางในจังหวัดลําปาง
22. เครื่องลางไขดวยการใชระบบอัลตราโซนิกส

25,000

ผูวิจัย
อ. ศุภวุฒิ ผากา
อ. วีรวัชร พงศนภา
อ. ศิริมา เอมวงษ

30,000

อ. ชยานนท ทิพยวังเมฆ

20,000

อ. ธรรมรัฐ ปานคํา

25,000

23. การออกแบบและสรางเงื่อนไขควบคุม PID สําหรับ
ควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม แบบ SCADA
24. การศึกษาและออกแบบวงจรอินเวอรเตอรขนาด 100 วัตต
สําหรับหลอดเมทัล ฮาไลด จําลองการทํางานโดยโปรแกรม
PSpice
25. การทดลองสวนผสมเนื้อดินในการเตรียมไสกรองเซรามิกส
สําหรับกรองน้ําอุปโภค
26. การศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยในเขตจังหวัดลําปาง:
สําหรับการประยุกตใชงานในการผลิตพลังงานความรอนและ
พลังงานไฟฟา
27. การสรางและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสงวิทยุ F.M.
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
28. เครื่องผลิตพลังงานไฟฟาจากลมรอนของเครื่องปรับอากาศ

30,000

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ. ประสงค หนอแกว
อ. เอกรัฐ อินตะวงศา
ผศ.นิลวัฒน พัฒนพงษ
วาที่ ร.ต.ปฐมพงศ พรมมาบุญ
อ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย

29. ชุดตรวจสอบความเขมของสนาม แมเหล็กไฟฟา

30,000

25,000

อ. ประทิน ภูติทิพยสุวรรณ
อ. สันติ วงศใหญ

25,000

อ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ. นิตยา วงษภา
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อ. วศินวิโรตม เนติศักดิ์

25,000

25,000
20,000
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อ. ณรงค เครือกันทา
อ. อัครวัฒน วงคไชยพรม
อ. สันติ วงศใหญ
อ. ประทิน ภูติทิพยสุวรรณ
อ. สกล จิโนสวัสดิ์
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ชื่องานวิจัย/สรางสรรค
30. การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็ก
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
31. โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
ระบบสํารวจภาวะการมีงานทําบัณฑิต ประจําป 2552
(200,000 บาท)

งบประมาณ
ผูวิจัย
20,000
อ. เฉลิมพงษ ขันเงิน
อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ
133,333 ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ
ผศ.ไพจิตร สุขสมบุรณ
ผศ.ดร.ดวงจันทร เดี่ยววิไล

คณะมี เงินสนับสนุน การวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 583,333 บาท
และจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 390,000 บาท รวมเปนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรครวม
973,333 บาท มีอาจารยปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน คิดเปนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคตอ
973,333
จํานวนอาจารยประจํา คือ
= 25,614.03 บาทตอคน เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
38
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําเอกสาร หลักฐานเรื่องทุนวิจัยใหเปนระบบสามารถอางอิงและเชื่อมโยงถึงกันงายขึ้น
2. สนับสนุนใหอาจารยขอทุนภายนอกมากขึน ้ ซึ่งอาจใชระบบพี่เลี้ยงโดยใหนักวิจัยที่มีประสบการณ
ทํารวมกับนักวิจัยรุนใหมในรูปแบบของชุดโครงการ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
31,094.59 บาทตอคน
ประเมินตนเอง
25,614.03 บาทตอคน
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน
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ตัวบงชี้ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

2

39 คน
1 คน

2

จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

13 ผลงาน

2

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรฯ ตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 34.21
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ชื่องานวิจัย
1. Feasibility Study of
Pyrolysis Technology
Application for Plastic
Waste in Mushroom
Products Working Group.

ผูว ิจัย
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร

ชื่อวารสาร
ชื่อเลมที่ วัน เดือน ป เลขหนา
The 2 nd Thailand
22–23 December
Renewable Energy
2009
Community Configuration
Conference 2009,Naresuan
University, Phitsanulok,
Thailand
2. ปจจัยที่สงผลสําเร็จของ อ. ธรรมรัฐ ปานคํา
บทความรายงานสืบเนื่อง
ก.ย. 2552
35-45
การสื่อสารในชุมชนบาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ปงชัย อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (Proceeding)
3. การประยุกตใชหลักการ อ. อาทิตย วังนัยกูล
การประชุมวิชาการ
18 ม.ค. 2553
พื้นฐาน Six sigma ในการ
ครุศาสตรแหงชาติ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. แนวทางการศึกษา
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร วารสารวิชาการคณะ
ปที่ 2 ฉบับที่
23 – 36
คุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 เม.ย. 2552 –
ของกอนวัสดุที่ใชเพาะเห็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ก.ย. 2552
แลว เพื่อนํามาใชกับ
ISSN 1906 - 5337
เทคโนโลยีแกสซิฟเคชั่น
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
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30
ชื่องานวิจัย
5. การศึกษาการลดน้ําหนัก
เนื้อดินสําหรับการประดิษฐ
เครื่องประดับเซรามิกส
โดยการเติมวัสดุชนิด
เผาไหมได
6. เครื่องชวยฟงจังหวะ
การเตนหัวใจดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
17

ผูว ิจัย
อ. ธิติมา คุณยศยิ่ง
และคณะ
17

17

อ. สกล จิโนสวัสดิ์
และ
รัชนีวรรณ หมั่น
แสวง
7. ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอ
อ.ดร.ธานินทร คูพูลทรัพ
การมีงานทําของบัณฑิต
และ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ที่สําเร็จการศึกษาในป2551
8. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
ในการเรียนวิชาระบบเครื่อง และคณะ
ทําความเย็น และเครื่องปรับ
อากาศระหวางวิธีมอบงาน
พิเศษกับวิธีเรียนปกติ
9. การศึกษาศักยภาพ
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
พลังงานแสงอาทิตยในเขต และ
จังหวัดลําปาง สําหรับการ อ.วศินวิโรฒมเนติ
ประยุกตใชงานในการผลิต ศักดิ์
พลังงานไฟฟา
10. การปรับปรุงเตาอบ
อ. ประสงค หนอแกว
ถานอัดแทง และการหา
และ
สมรรถนะการอบ
อ. นิวิท เจริญใจ
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

11. หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
เครื่องรับโทรทัศนเลม 2
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ป 2552
17

ชื่อวารสาร
วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ISSN 1906 – 5337

ชื่อเลมที่ วัน เดือน ป เลขหนา
ปที่ 2 ฉบับที่
50 – 61
1 เม.ย. 2552 –
ก.ย. 2552

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ISSN 1906 – 5337
วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ISSN 1906 – 5337
วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ISSN 1906 – 5337

ปที่ 2
ฉบับที่ 1 เม.ย.
2552 – ก.ย. 2552

62– 68

ปที่ 2
ฉบับที่ 2
ตุลาคม 2552 –
มีนาคม 2553
ปที่ 2
ฉบับที่ 2
ตุลาคม 2552 –
มีนาคม 2553

49 – 56

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ISSN 1906 – 5337

ปที่ 2
ฉบับที่ 2
ตุลาคม 2552 –
มีนาคม 2553

66 – 72

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ISSN 1906 – 5337
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจํากัด
(มหาชน)

ปที่ 2
ฉบับที่ 2
ตุลาคม 2552 –
มีนาคม 2553

73 – 79

17

17

17

17

17

17

17
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57 – 65
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ชื่องานวิจัย
12. หนังสือการออกแบบ
และเขียนแบบแผนคลี่
Sheet Metal Drawing ป
2552
13. ไมโครคอนโทรลเลอร
และการประยุกตใชงาน 1
พิมพครั้งที่ 7 ป 2552
17

ผูว ิจัย
ชื่อวารสาร
ผศ.นิลวัฒน พัฒนพงษ สํานักพิมพศูนยสงเสริม
วิชาการ
17

17

17

อ.ดอนสัน ปงผาบ

17

ชื่อเลมที่ วัน เดือน ป เลขหนา

สํานักพิมพสมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

คณะมี ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรั บการตีพิมพเผยแพร จํานวน 13 ผลงาน อาจารย
ปฏิบั ติงานจริง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตอ
13×100
จํานวนอาจารยประจํา คือ
= 34.21 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
38
จุดเดนที่พบ
มีการเผยแพร ตีพิมพในระดับชาติมากขึ้น
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรผลักดันใหมีการนําผลงานไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เพิ่มองคความรูและในงานอุตสาหกรรม
มากขึ้น โดยระบุวัตถุประสงคใหสอดคลองกับการนําไปใชและมีหลักฐานการนําไปใชจริงจากผูรับผลประโยชน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 37.83
ประเมินตนเอง
รอยละ 34.21
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมิน
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3 คะแนน
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2.5 องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม

การบริการวิชาการแก สังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงใ หบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจาย หรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ให ทั้งองคการ
ภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการ
มีความหลากหลาย เช น การอนุญาตให ใชประโยชนทรัพยากรของสถาบันเป นแหลงอางอิงทางวิชาการ ให 
คําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุม หรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การใหบริการวิชาการนอกจา กเปนการทําประโยชน ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชน ในดานตาง ๆ
คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณ ของอาจารย  อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช 
ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาตําแหน งทางวิชาการของอาจารย  สราง
เครือขาย กับองคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา และเปนการสร างรายไดของสถาบันจากการให 
บริการวิชาการดวย
ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการทางวิชาการของคณะ ซึ่งยังไมครอบคลุม
ทุก ๆ ดานที่คณะมีการบริการวิชาการ คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน ได
3 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและระเบียบในการใหบริการทางวิชาการของคณะอยางชัดเจน
2. ควรทบทวนใหมีแผนการเชือ่ มโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอน หรืองานวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น
3. จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีความรูค วามสามารถมากขึ้นเพื่อใหการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 7
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 7
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารย ประจําที่มีส วนรวมในการให บริการทางวิชาการแกสังคมเป นที่ปรึกษาเปน
กรรมการ วิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน เปนกร รมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม

2

2

39 คน
30 คน

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมฯ ตออาจารยประจํา รอยละ 76.92
อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม
1. รศ.บุญชัด
เนติศักดิ์
2. ผศ.ดร.กิต ติศักดิ์
สุมทธารักษ
3. ผศ.นพนันท
สุขสมบูรณ
4. ผศ.ไพจิตร
สุขสมบูรณ
5. อาจารยศักดิ์ชัย
ศรีมากรณ
6. อาจารยรพีพร
จินะ
7. อาจารยดวงฤทัย
เขื่อนใจ
8. อาจารย ดร.ปญญา
พลรักษ
9. อาจารยจักรกฤษณ
ฮั่นยะลา
10. ผศ.พงษสวัสดิ์
อํานาจกิตติกร
11. อาจารยเฉลิมพงษ
ขันเงิน
12. อาจารยวศินวิโรตม
เนติศักดิ์
13. อาจารยประทิน
ภูติทิพยสุวรรณ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

อาจารยสุชาดา
อาจารยวีรวัชร
อาจารยประสงค
อาจารยนิวัติ
อาจารย วาที่ ร.ต.ปฐมพงศ
อาจารยวินัย
อาจารยอดุลย
อาจารยไพฑูรย
อาจารยธชนม
อาจารยศรายุทธ
อาจารยชยานนท
อาจารยธรรมรัฐ
อาจารยวิเชษฐ
อาจารยศุภวุฒิ
อาจารยสันติ
อาจารยพีรพล
อาจารย ดร. รวิภา

อินตะชัย
พงศนภา
หนอแกว
กิจไพศาลสกุล
พรมมาบุญ
ตะแสง
ทรายตัน
เกิดพรอม
กาวสมบูรณ
มาลัย
ทิพยวังเมฆ
ปานคํา
ยิ้มละมัย
ผากา
วงศใหญ
จันทรหอม
ยงประยูร

คณะมีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอจํานวน 39 คน อาจารยประจํา
30× 100
ที่มีสว นรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ
= 76.92 เมื่อเทียบ
39
กับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
มีอาจารยเขารวมการบริการทางวิชาการจํานวนมาก
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย เพื่อใหมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 78.94
ประเมินตนเอง
รอยละ 76.92
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

2

1 คน

2

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

39 คน

2

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ฯ ตออาจารยประจํา

10 โครงการ
รอยละ 26.31

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ จํานวน 10 โครงการ
ชื่อโครงการ
หนวยงาน
กลุมผูรับบริการ
1. โครงการการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเขียน สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
บุคลากรทางการศึกษา
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลบนเว็บไซต
จังหวัดลําปาง
2. โครงการการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏ Book
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
บุคลากรทางการศึกษา
& IT Fair ครั้งที่ 4
จังหวัดลําปาง
3. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร
บุคคลทั่วไปในจังหวัด
ของหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
ลําปาง
4. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สถานประกอบการ
จัดการโรงงานเซรามิกส
โรงงานเซรามิก
เขต อ.เมือง จ.ลําปาง
5. โครงการอบรมการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคคลภายนอกและนักศึกษ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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ชื่อโครงการ
6. สรุปโครงการอบรมการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
เบื้องตน
7.โครงการการเพิ่มมูลคาดวยกระบวนการ
อุตสาหกรรมสําหรับกลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น
8.โครงการออกคายอาสาพัฒนาชุมชน
9. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวโนม
การพัฒนาระบบการผลิต ผลิตภัณฑเซรามิกส
ในระบบอุตสาหกรรมไทย
10. โครงการทดสอบวัสดุกอสราง กิจกรรม
การทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
- กิจกรรมการทดสอบ ความสมบูรณของเสาเข็ม
- กิจกรรมการทดสอบ สมบัตขิ องซีเมนต
- กิจกรรมการทดสอบ คุณสมบัติของชั้นดิน
- กิจกรรมการทดสอบ ความหนาแนนของดิน

หนวยงาน
กลุมผูรับบริการ
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เครื่อขาย
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม บุคคลทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
สาขาเซรามิกส
บุคคลภายนอก ศิษยเกาและ
นักศึกษาจํานวน 41 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

บุคคลทั่วไป

คณะมีจํานวนอาจารยที่ปฏิบตั ิงานจริง จํานวน 38 คน มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ การ จํานวน 10 โครงการ คิดเปนรอยละ ของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ฯ ตอ
10×100
อาจารยประจํา คือ
= 26.31 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 2 คะแนน
38
2

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
บางโครงการไมควรแยกเปนกิจกรรมยอยมากเกินไป เพราะจะมีผลกระทบตอการประเมินผล
ความพึงพอใจ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 43.34
ประเมินตนเอง
รอยละ 26.31
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย
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ตัวบงชี้ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ทั้งหมด

10 โครงการ

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการทีม่ ีการประเมินความพึงพอใจ

10 โครงการ

2

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย

4.29

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีการประเมินความพึงพอใจ
ชื่อโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ

วัน เดือน ป ที่จัด

ระดับความ
พึงพอใจ
1. โครงการอบรมการชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 25–26 กรกฎาคม 2552 เทคโนโลยีอุตสาหกรร 4.09
2. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหรา จัดการ 8 - 9 สิงหาคม 52
เทคโนโลยีอุตสาหกรร 4.08
โรงงานเซรามิกส
3. โครงการอบรมการซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน 8 - 9 สิงหาคม 52
เทคโนโลยีอุตสาหกรร 4.20
4. โครงการออกคายอาสาพัฒนาชุมชน
8 – 10 มกราคม 53 เทคโนโลยีอุตสาหกรร 4.35
5. โครงการการเพิ่มมูลคาดวยกระบวนการ
22-23 พฤษภาคม 53 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.56
อุตสาหกรรมสําหรับกลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น
6. แนวโนมการพัฒนาระบบการ ผลิต ผลิตภัณฑ
1 เมษายน 53
เทคโนโลยีเซรามิกส
4.10
เซรามิกสในระบบอุตสาหกรรมไทย
7. จัดบริการออกแบบหองเซรามิกสโรงเรียนฉือจี้
กุมภาพันธ-พฤษภาคม เทคโนโลยีเซรามิกส
4.27
เชียงใหม
2553
8. อบรมเชิงวิชาการการเขียนโปรแกรมการจัดการ 28 กรกฎาคม 2552
วิศวกรรมซอตแวร
4.81
ฐานขอมูล
9. การจัดนิทรรศการ "ราชภัฏ Book & IT Fair
28-30 สิงหาคม 2552 วิศวกรรมซอตแวร
4.10
ครั้งที่ 4"
10. กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ
28-30 สิงหาคม 2552 วิศวกรรมซอตแวร
4.32
ของหลักสูตรฯ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

ผูรับผิดชอบ
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คณะมี โครงการบริการวิชาการ จํานวน 10 โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
เฉลี่ย 4.29 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรทบทวนประเด็นสําคัญในการประเมินตามตัวบงชี้ ในการทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
คาเฉลี่ย 4.30
ประเมินตนเอง
คาเฉลี่ย 4.29
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ
(จํานวนศูนยเครือขาย)
ผลการดําเนินงาน
แหลงบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ จํานวน 1
แหลง คือ ศูนยทดสอบวัสดุกอสราง เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 1 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาให มีแหลงบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาหรือหลักสูตรของคณะ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
2 แหลง
ประเมินตนเอง
1 แหลง
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
1 คะแนน
1 คะแนน
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2.6 องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต องมีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการ
เขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งดําเนินการเพื่อให เกิดการพัฒนามาตรฐาน การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดานการสงเสริมดานการสนับสนุน ดานการสราง
มาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรูทองถิ่นสูสากล อันจะเปนกลไกในการฟนฟู
อนุรักษ สืบสาน พัฒนาเผยแพรศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนา
องคความรูที่ดีขึ้น
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
1. คณะมีการกําหนดกลยุทธดานการทํานุบํารุงฯ ที่สอดคลองตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ปรากฏอยูในแผน 4 ป และแผน 1 ป รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณไวในแผนงบประมาณ 2552
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อดูแลงานดานศิลปวัฒนธรรม
3. มีการกําหนดกิจกรรมและดําเนินกิจกรรม จํานวน 7 โครงการ
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
มีการจัดทําเว็บไซด มีการเชื่อมโยงฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมที่นาสนใจในระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

/

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรมีคณะกรรมการที่ดูแลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เพื่อความสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธของคณะที่ไดกําหนดไว
2. ควรมีการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม เชน การจัดแสวนาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและ
นํามาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3. สามารถบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการวิจัยไดดวย เชน งานวิจัยในชั้นเรียน
ที่ประยุกตเรื่องทําสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 4
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน
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2.7 องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษาต องใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน าที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหาร
จัดการใหมีคุณภาพ ไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสีย่ ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป าหมายที่กําหนดไว  โดยใชหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมที่ดี (good governance)
ตัวบงชี้ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน สถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินการได 5 ขอ เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
จัดเตรียมเอกสารรับการประเมินเปนระบบดี สะดวกตอการประเมิน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ในโอกาสตอไป ถาแสดงหลักฐานตามประเด็นการประเมินแตละขอได จะมีความสะดวก และ
เปนรูปธรรมมากขึ้น เชน ในเกณฑขอที่ 4 รายการหลักฐาน 7.1-4-1 เกณฑการประเมินผูบริหารที่ตองตกลง
กันไวลวงหนา
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได 5 ขอ
ประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
เมือ่ ไดมีการจัดทําแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามนโยบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแลว ควร
จัดเตรียมหลักฐานผลลัพธการดําเนินงานตามนโยบายที่เปนรูปธรรม (เพื่อรองรับ สมศ. รอบ 3)
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 4
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 4
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานครบระดับ 1-4 ขาดการรายงานผลระดับที่ 6 สวนการดําเนินการตามเกณฑ
ระดับ 5 (การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับวาตนเองพึงพอใจการปฏิบัติงานในปจจุบัน
อยางไร)
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. มีระบบกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี รวมถึงระบบการจัดสวัสดิการในรูปแบบของเงิน
ชวยเหลือสมาชิก
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 2 คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําแผ นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนรูปธรรม (แผนนี้จะใหญและครอบคลุม
ดานบุคลากรทุกเรื่อง รวมถึงแผนการธํารงรักษาบุคลากรที่ดีมี่คุณภาพใหอยูในองคกรตอไปไดอยางไร ) และ
ควรจัดทําเปนแผนระยะกลาง (4 ป)
2. ควรจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 5
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ผลการดําเนินงาน
คณะมีนโยบายการพัฒนาระบบฐานขอมูล (แผนยุทธศาสตร ) มีระบบฐานขอมูล และไดทําการ
ประเมินผลประสิทธิภาพความปลอดภัย และความพึงพอใจของผูใช คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรนําผลการประเมิน ประสิทธิภาพความปลอดภัยและประเมินความพึงพอใจของผูใ ชไป
ปรับปรุง และหาแนวทางแกไข
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 3
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน
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ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเป ดโอกาสให บุคคลภายนอกเข ามามีส วนรวมในการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คณะมีชอ งทางการเปดเผยขอมูลอยูในระดับหนึ่ง มีระบบการฟงความคิดเห็นทาง
Webboard
ตูรับฟงความคิดเห็น และสายตรงคณบดี มีการมอบหมายเจาหนาทีใ่ หรั บผิดชอบงานดานภาคประชาชน มี
การแตงตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนของคณะแตยังไมมีการประชุม และมีตัวแทนคณะทํางานภาค
ประชาชนของคณะดํารงตําแหนงเปนกรรมการภาคประชาชนของมหาวิทยาลัยดวย คณะมีการดําเนินการได
ในระดับ 3 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 2 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
1. ควรพิจารณาความครอบคลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. ควรผลักดันใหมีการประชุมคณะทํางานภาคประชาชนใหไดเพื่อประโยชนตอนักศึกษา
บุคลากรของคณะ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 4
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 3
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
2 คะแนน
2 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

จํานวน
39 คน

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

-

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานการวิจัย

-

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานศิลปและวัฒนธรรม

-

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล - ดานอื่นๆ

-

คณะไมมีอาจารยที่ไดรับรางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาช าติ เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินได 0 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
คณะควรสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยและการนําเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารยใหมากขึ้น
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 13.16
ประเมินตนเอง
รอยละ 0
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
0 คะแนน

ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมีการดําเนินการไดในระดับ 1 เมื่อเทียบกับ
เกณฑการประเมินได 1 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
คณะควรมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงใหครอบคลุมตามพันธกิจของคณะ และควรจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 5
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 1
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
1 คะแนน
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ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการประเมินผลภายในสถาบัน มีแผนการประเมินผล
และมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิ จและยุทธศาสตร มีการจัดทํา strategy Map เชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและยุทธศาสตรของสถาบัน มีการยืนยันวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของสถาบันคณะมีการดําเนินการ
ไดในระดับ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 2 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรมีระบบในการติดตามผลกา รดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองโดยกําหนด
ผูรับผิดชอบและมีการประเมินผลการดําเนินงานดวย
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 5
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 5
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
2 คะแนน
2 คะแนน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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2.8 องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาได มาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ ) และเงินรายได เชน คาเลาเรียน
ของนักศึกษา รายได จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค าเชาทรัพยสินฯลฯ ผู บริหารสถาบันการศึกษาจะตอง
ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวน
นักศึกษา คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของ
สถาบันการศึกษาภายหลังจากหั กงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณใน การพัฒนาอาจารย  ความรวดเร็วใน
การเบิกจ าย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย างครบถ วน สิ่งเหลานี้
จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง
ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
มีแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ การวางแผนการใชเงิน ระบบงานขอมูลการเงิน จัดทํารายงาน
ทางการเงินทุกไตรมาส นําขอมูลการเงินไปใชวิเคราะหการใชจาย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน รายงาน
ตามแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารนําขอมูลดานการเงินไปใชในการตัดสินใจได
คณะมี
การดําเนินการไดในระดับ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
มีการจัดทําฐานขอมูลดานการเงินที่เปนระบบ ชวยใหผูบริหารนําไปใชไดอยางรวดเร็ว
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 7
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 7
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน
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ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกันครบถวน คณะมีการดําเนินการได
ในระดับ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในภายนอก และมีการวิเคราะหผลการประหยัด
งบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกัน
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 4
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 5
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน
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2.9 องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป นปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ ตองมี
การพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย างตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อ
ใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
คณะมีระบบ กลไกที่ใหอาจารยเขามามีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูล และรับผิดชอบตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการไดในระดับ 7
ประเมินตนเอง
มีการดําเนินการไดในระดับ 7
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 7 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
จุดเดนที่พบ
มีการจัดโครงการการใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา โดยมีการสราง
เครือขายคณะตาง ๆ เขารวมในโครงการดวย

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาประจําป โดย
เปนการสรุปผล
การดําเนินกิจกรรม ปญหาที่พบ และขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานในปตอไป เพื่อเปนการสรุปผล
การดําเนินงานและสงมอบงานใหกับสโมสรนักศึกษาในชุดตอไป
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 6
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 7
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย



คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดําเนินงาน
คณะมีการดําเนินการไดในระดับ 4 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 3 คะแนน
สิ่งที่ควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ
ควรมีการสรุปผลจากแผนการปรับปรุงผลการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วาจาก
แผนการปรับปรุงนั้นไดผลการดําเนินงานอยางไร โดยเบื้องตนสามารถวัดไดจากการรายงานประเมินตนเอง
ผลการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการไดในระดับ 5
ประเมินตนเอง
ดําเนินการไดในระดับ 4
กรรมการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย
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คะแนนการประเมิน
3 คะแนน
3 คะแนน
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2.10 องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ
และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนา
ตนเอง และประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกั บทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะกอให
เกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย DECENCY
ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และDRUG – FREE คือดานการสรางภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชือ่ มัน่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป
DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน
ผลการดําเนินงาน
ลําดับที่
1

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
รณรงคลดปญหายาเสพติด

จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม วัน/เดือน/ปที่จัดกิจกรรม
-

5 ก.ย. 52

คณะดําเนินโครงการรณรณรงคลดปญหายาเสพติด ในวันที5่ กันยายน 2552 โดยไดรับงบประมาณ
จาก สสส. จํานวน 47,900 บาท โดยดําเนินกิจกรรม 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
จุดเดนที่พบ
คณะเปนเจาภาพดําเนินโครงการรณรงคลดปญหายาเสพติด

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมิน
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้
ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ 1.1
ตัวบงชี้ 1.2
ตัวบงชี้ 2.1
ตัวบงชี้ 2.2
ตัวบงชี้ 2.3
ตัวบงชี้ 2.4
ตัวบงชี้ 2.5

ตัวบงชี้ 2.6
ตัวบงชี้ 2.7
ตัวบงชี้ 2.8
ตัวบงชี้ 2.9
ตัวบงชี้ 2.10

ผลการประเมิน1
เปาหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

บรรลุเปาหมาย

 = บรรลุ

(รอยละหรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ
ตัวหาร

ระดับ 5
ดําเนินการไดในระดับ 7
33×100
รอยละ 97.06
รอยละ 56.52

34

ระดับ 6
ดําเนินการไดในระดับ 6

ระดับ 7
ดําเนินการไดในระดับ 7

ระดับ 5
ดําเนินการไดในระดับ 4
12.71 - 20
× 100 รอยละ -36.45
รอยละ -9.0

20
4 ×100
ป.เอก 10.53%
รอยละ 10.26
39

2.5×100
ป.ตรี < 13.16%
รอยละ 6.41
39
6×100
ศ. รศ. ผศ.
รอยละ 15.38
39
รอยละ 1 – 19

1×100
รศ. ขึ้นไป
รอยละ 2.56
39
< รอยละ 10

ระดับ 5
ดําเนินการไดในระดับ 5

5 ขอ
ดําเนินการได 4 ขอ
132×100
รอยละ 65.35
รอยละ 80

202
64 ×100
รอยละ 49.23
รอยละ 67.78

130

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2552

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)
SAR กรรมการ
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
1 คะแนน 1 คะแนน
1 คะแนน 1 คะแนน

1 คะแนน 1 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
1 คะแนน 1 คะแนน
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ผลการประเมิน1

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 2.11

มากกวา 3.5

ตัวบงชี้ 2.12

รอยละ 0.40

ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2
ตัวบงชี้ 4.1
ตัวบงชี้ 4.2

ระดับ 8
ระดับ 3
5 ขอ
4 ขอ

ตัวบงชี้ 4.3

15,000บาท/คน

ตัวบงชี้ 4.4

> รอยละ 10

ตัวบงชี้ 5.1

ระดับ 5

ตัวบงชี้ 5.2

รอยละ 50.57

ตัวบงชี้ 5.3

รอยละ 16

ตัวบงชี้ 5.4
ตัวบงชี้ 5.5
ตัวบงชี้ 6.1
ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 7.5
ตัวบงชี้ 7.6

เฉลี่ย 3.50
1 แหลง
ระดับ 3
4 ขอ
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

ตัวบงชี้ 7.7

รอยละ 7.89

ตัวตั้ง

ผลลัพธ

บรรลุเปาหมาย

 = บรรลุ

(รอยละหรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ
ตัวหาร

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.87
1×100
รอยละ 0.034

2,910

ดําเนินการไดในระดับ 8

ดําเนินการไดในระดับ 4

ดําเนินการได 6 ขอ

ดําเนินการได 5 ขอ
973,333
25,614.03

38
บาท/คน
13×100
รอยละ 34.21

38

ดําเนินการไดในระดับ 7
30×100
รอยละ 76.92

39
10×100
รอยละ 26.31

38

คาเฉลี่ย 4.29

1 แหลง

ดําเนินการไดในระดับ 4

ดําเนินการได 5 ขอ

ดําเนินการไดในระดับ 4

ดําเนินการไดในระดับ 4

ดําเนินการไดในระดับ 4

ดําเนินการไดในระดับ 4

ดําเนินการไดในระดับ 3
0×100
รอยละ 0

38
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คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)
SAR
-NA-

กรรมการ
3 คะแนน

3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

3 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

3 คะแนน 0 คะแนน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

55
ผลการประเมิน1

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ 7.8
ตัวบงชี้ 7.9
ตัวบงชี้ 8.1
ตัวบงชี้ 8.2
ตัวบงชี้ 9.1
ตัวบงชี้ 9.2
ตัวบงชี้ 9.3

ระดับ 1
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 2
ระดับ 7
ระดับ 5
ระดับ 3

ตัวตั้ง

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)

บรรลุเปาหมาย

ผลลัพธ

 = บรรลุ

(รอยละหรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ
ตัวหาร

ดําเนินการไดในระดับ 1

ดําเนินการไดในระดับ 5

ดําเนินการไดในระดับ 7

ดําเนินการไดในระดับ 5

ดําเนินการไดในระดับ 7

ดําเนินการไดในระดับ 7

ดําเนินการไดในระดับ 4
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

SAR
3 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
105
2.69
ระดับดีมาก

กรรมการ
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
98
2.45
ระดับดี

ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต

รวม

ผลการประเมิน

-

3.00

3.00

3.00

ระดับดีมาก

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

1.00
-

2.60
3.00

2.25
-

2.08
3.00

ระดับดี
ระดับดีมาก

4. การวิจัย

3.00

3.00

3.00

3.00

ระดับดีมาก

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม

3.00

3.00

2.00

2.40

ระดับดี

-

3.00

-

3.00

ระดับดีมาก

7. การบริหาร และการจัดการ

3.00

2.40

1.33

2.11

ระดับดี

8. การเงิน และงบประมาณ

-

3.00

-

3.00

ระดับดีมาก

9. ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ

-

3.00

3.00

3.00

ระดับดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องคประกอบคุณภาพ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
2.00
2.76
2.15
ผลการประเมิน
ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับดี

รวม
2.45

ผลการประเมิน
ระดับดี

ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. ดานคุณภาพบัณฑิต

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
2.25

รวม
2.25

ผลการประเมิน
ระดับดี

2. ดานบริหารจัดการการอุดมศึกษา
2 ก ดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา
2 ข ดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา
3. ดานการสราง และพัฒนาสังคม
ฐานความรู และสังคม แหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

3.00

2.70

2.00

2.50

ระดับดี

1.80

2.78

2.25

2.25

ระดับดี

-

3.00

-

3.00

ระดับดีมาก

2.00

2.76

2.15

2.45

ระดับดี

ระดับพอใช

ระดับดีมาก

ระดับดี

ผลผลิต

รวม

ผล
การประเมิน

ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
2.00

2.83

2.13

2.38

ระดับดี

-

2.71

2.67

2.70

ระดับดีมาก

3. ดานการเงิน

3.00

3.00

-

3.00

ระดับดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวั

ตกรรม

1.67

2.67

1.50

2.18

ระดับดี

2. ดานกระบวนการภายใน
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย

มุมมองดานบริหารจัดการ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน
เกณฑการประเมิน
≤ 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

2.00

2.76

ระดับพอใช ระดับดีมาก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลผลิต

รวม

ผล
การประเมิน

2.15

2.45

ระดับดี

ระดับดี

การดําเนินงานของคณะยังไมคุณภาพ
การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดีมาก

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการไดประชุมพิจารณาผลการประเมินสรุปผลในภาพรวมไดดังนี้
องคประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3 )
ประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
3.00
3.00
2.33
2.08
3.00
3.00
3.00
3.00
2.60
2.40
3.00
3.00
2.78
2.11
3.00
3.00
3.00
3.00
2.70
2.45
ระดับดีมาก
ระดับดี
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จากผลการประเมิน พบวาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2552 คือ 2.45 การดําเนินงานของคณะไดคุณภาพในระดับดี โดยองคประกอบที่ 1, 3, 4 ,
6, 8 และ 9 มีผลประเมินมากที่สุด คือ 3.00 คะแนน รองลงมาคือองคประกอบที่ 5 ผลการประเมิน 2.40
คะแนน องคประกอบที่ 7 ผลการประเมิน 2.11 คะแนน และองคประกอบที่ 2 ผลการประเมิน 2.08 คะแนน
ซึ่งจากผลการประเมินคณะควรนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมารวมกันพิจารณาในที่ประชุมใน
วาระเพื่อพิจารณา หาแนวทางการ ดําเนินงานที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหผลการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป
พัฒนาขึ้น
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