รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1.1 ขอมูลทั่วไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เริ่มตนจากการเปนหมวดวิชา
หัตถศึกษา เมื่อป พ .ศ. 2515 จัดการเรียนการสอนในราย วิชาที่เกี่ยวกับหัตถศึกษา การฝมือ งานประดิษฐ
ชางในบาน งานปูนงานไม งานไฟฟา -วิทยุ ในหลักสูตร ป .กศ. และ ป.กศ.สูง ตอมาไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งป พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปน
สวนราชการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏลําปาง มาจนปจจุบันโดย เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน
4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสากรรม สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวรและสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ในปการศึกษา 2553 มีจํานวนนักศึกษารวม 1,042 คน จํานวน
อาจารยประจํารวม 43 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 ตามตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพตาม องคประกอบ คุณภาพ 9 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ดําเนินการประกันคุณภาพจํานวน 20 ตัวบงชี้ จาก 23 ตัวบงชี้ (ยกเวนตัวบงชี้ ที่ 2.5 7.3 และ 8.1) ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2553 ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับ ดี
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
1) ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตั วบงชี้ของ สกอ.
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5 )
มาตรฐาน
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
5
4.00
แผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3.79
3.79
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.00
4.50
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.02
3.71
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.00
5.00
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.00
4.00
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
5.00
4.00
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
NA
NA
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.00
4.00
4.43
4.03
ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดี

2) ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
5.00

รวม
5.00

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก

-

4.20

-

4.20

ระดับดี

1.56

4.67

-

3.89

ระดับดี

-

4.00

-

4.00

ระดับดี

1.56

4.44

5.00

4.03

ระดับดี

ปรับปรุง

ดี

ดีมาก

3) ผลการประเมินในภาพรวมมุมมองดานการบริหารจัดการ เฉพาะตัว บงชี้ของ สกอ.
มุมมองดานการบริหารจัดการ
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
4.83
5.00
0.00
4.25
2.14
0.00
1.28
1.56

4.00
4.44

ปรับปรุง

ระดับดี

5.00
ระดับดี
มาก

รวม
4.86
4.25
2.14
2.64
4.03

ผลการ
ประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ปรับปรุง
พอใช
ระดับดี

1.3 จุดเดน/ แนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนา/ แนวทางแกไข แตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป โดยรายงานผูบริหารผาน
ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Online)
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง (นอกเหนือจากการรายงานการใชจายงบประมาณ)
2. ควรมีการนําผลประเมินตามขอ 1 มาเปนขอมูลในการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่คณะตั้งไว
3. แผนกลยุทธของคณะควรเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และควรกําหนดกลยุทธที่
ตอบวิสัยทัศนของคณะที่กําหนดไว เชน “มีความเปนเลิศในวิชาการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิศวกรรมศาสตร”แตไมพบกลยุทธในการสรางความเปนเลิศดานวิศวกรรมศาสตรในแผนกลยุทธของคณะ
แนวทางแกไข
1. จัดวางระบบและกลกลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําป
2. ทบทวนแผนกลยุทธของคณะใหเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิสัยทัศนของ
คณะ
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. มีแนวทางและแผนในการพัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
2. มีแนวทางในการพัฒนาที่บุคลากรสูตําแหนงวิชาการที่ชัดเจน
3. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยในสายวิชาการจะมีแผนในการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ในสายสนับสนุนมีการพาไปศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
4. ในรายวิชาแตละวิชาจะมีความยืดหยุน มีชองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะตาง ๆ
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. คุณวุฒิ ปริญญาเอก ยังอยูในเกณฑที่ต่ํา
2. ในสายสนับสนุนยังไมพบแนวทางในการพัฒนาคุณวุฒิ

ผลงาน

แนวทางแกไข
1. ควรเรงผลักดันใหบุคลากรเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกใหมากขึ้น
2. ควรผลักดันใหบุคลากรเรงพัฒนาผลงานวิชาการใหมากขึ้น โดยอาจจะเพิ่มแรงจูงใจในการขอ
3. เพิ่มทุนหรือแนวทางใหพัฒนาคุณวุฒิสําหรับสายสนับสนุน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดเดน
1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ (http://lprumis.lpru.ac.th/itech) ที่สามารถนํามาใช
ในการวางระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกา ควร
พยายามใหมีความทันสมัย เคลื่อนไหวขอมูลอยางตอตน เอง และใหสามารถระบุไดวาปจจุบันศิษยเกา
หรือศิษยปจจุบัน ทั้งสิ้นจํานวนเทาไหร เพื่อนําไปเปนฐานของจํานวนศิษยที่จะไดรับการติดตามเพื่อพัฒนา
2. มีการทําบันทึกความรวมมือดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางสาขาวิชาภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนเครื่องขาวค วามรวมมือ แตในบันทึกควรมีความชัดเจนของวันเดือนปที่ลงนาม
รวมทั้งตองสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง และไปสรางเครือขายภายนอกใหมากขึ้น
3. มีการใชแบบ IT มาใชอยางเปนประโยชนในเรื่องการพัฒนานักศึกษา
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในเกณฑที่ 2 ควรจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพใหกับนักศึกษาทั้งหมด
ไมใชแคตัวแทนนักศึกษา โดยสามารถใชวิทยากรภายในคณะ เพราะ concept ที่นักศึกษาควรวางพื้นฐาน
ดานประกันคุณภาพ คือวงจรการทํางานอยางเปนระบบ เชน วงจรเดมิ่ง PDCA เพื่อที่ จะนําไปใชในการ
เสนอแผนการจัดกิจกรรม 5 ประเภท ตามเกณฑขอ 3 ตลอดจนนําไปใชในการวางแผนการเรียนของ
นักศึกษาเองได กิจกรรมนี้จึงไมนาจะใชงบประมาณมากมาย (ผูรับผิดชอบใหเหตุผลวางบประมาณไมพอจึง
จัดอบรมใหไดเพียงบางคน)
2. ในเกณฑขอ 3 ถาทําตามขอเสนอในขอ 1 ก็จะทําใหการดําเนินการตามเกณฑขอ 3 เปนไป
ตามเกณฑทั้ง 5 ประเภท แตตามหลักฐานที่พบ แมจะนําเสนอกิจกรรม 5 ประเภท แตมีเพียง 1
ประเภท คือกิจกรรมกีฬาที่คงใหเห็นวามีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการ
ดําเนินการ
3. ในการวางแผนตอ งตั้งตัวชี้วัดผลลัพธที่สามารถจัดได เพื่อนําไปดําเนินการกิจกรรมและ
ประเมินผลไดชัดเจนยิ่งขึ้น
4. การอบรมศิษยเกาควรมีมากกวา 15 คน คณะควรมีจํานวนศิษยเกาทั้งหมด หรือมีระบบ
เพื่อเปนขอมูลในการติดตาม
5. บันทึกขอตกลงความรวมมือของตัวแทนนักศึกษา ควรลงวันเดือนปใหชัดเจน
6. อบรมเรื่องประกันคุณภาพควรอบรมทุกชั้นป เพราะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระบุเปาหมาย
เพียง 50 คน นักศึกษาใหมปการศึกษา 2554 มีจํานวน 283 คน

7. มีการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 แตนําเสนอเอาป พ .ศ.
2554 แลวนักศึกษานําไปใชในป พ.ศ. 2553 อยางไร ควรมีลายเซ็นนักศึกษาอื่น ๆ ที่เขารวมโครงการ
อบรมประกันคุณภาพ มีเพียงโครงการกีฬาที่นายกสโมสรดําเนินการอบรมประกันคุณภาพเพียง 1 ประเภท
แนวทางแกไข
1. มีระบบสารสนเทศของคณะ http://lprumis.lpru.ac.th/itech มีการพัฒนาขึ้นจากบุคลากร
ของคณะ และเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีการใชเครือขาย Social Network ไดแก
Facebook, มาจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
2. ใหนําโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึ กษา และเนน PDCA เพื่อใหนักศึกษา
ทําโครงการโดยใชหลัก PDCA
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน
1.คณะมีชองทางใหคณาจารยเผยแพรงานวิจัย และงานสรางสรรคโดยมีวารสาร “วิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ที่อยูในฐานขอมูล TCI ดังนั้นควรมีระบบพี่เลี้ยง ชวยพัฒนาการเขียนบทความให
แลวอาจารยนักวิจัยรุนใหม
2. มีอาจารยในคณะ 3 คนไปรวมทํางานวิจัยเชิงพื้นที่กับคณาจารยตางคณะและนักวิจัยในพื้นที่
และยังไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก คือ สกว. และเครือขายวิจัยภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนจุด
แข็งที่ใหอาจารยทั้ง 3 คนเปนพี่เลี้ยง หรือ เปนตัวเชื่อมใหอาจารยอื่นๆ เขาๆไปทํางานกับชุมบนมากขึ้น
3. มีคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับคณะ และมีแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
4. มีเอกสารการทําวิจัยรวมกับคณะอื่น
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะยังตองเรงสงเสริมความรวมมือดานการวิจัย กับองคกรภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งสภา
อุตสาหกรรมในทองถิ่น เพื่อเกิดความรวมมือในการทําวิจัย เพราะทุนวิจัยที่คณะไดรับยังเปนทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ
2. ในเกณฑขอ 4.1.7 คณะตองมีการประเมินตามตัวชี้วัด และ มีหลักฐานในการปรับปรุงปตอไป
3. ในเกณฑขอ 4.1.8 คณะตองวางแนวทางและขั้ นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบที่มี
ความสามารถในเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อพัฒนางานวิจัย
4. ขอ 4.1.6 มีการสํารวจความคิดเห็นของอาจารยตอการสนับสนุนงานดานวิจัยของคณะ แต
ผูจัดทําใชชื่อรายงานวาความพึงพอใจ ควรแกไขชื่อรายงานวาเปนประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัย
5. ตองมีหลักฐานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงในปการศึกษา 2554
6. คณะตองวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความรวมมือกับ
องคกรภายนอก เพื่อการรวมมือกับงานวิจัยและงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น

7. หลักฐานที่ควรมาเพิ่มเติมคือการจัดทําวารสารของคณะ ซึ่งเปนชองทางในการเผยแพร
งานวิจัยและงานสรางสรรค และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมวิจัยของคณะที่มีบทบาทในการรวม
รวมคัดสรรค และสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
8. ควรมีการกระตุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชนภายนอกใหมากขึ้น
แนวทางแกไข
1. มีขอเสนอแนะการสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับคณะและมีแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
2. คณะมีวารสารวิชาการอยูในฐานขอมูล TCI
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน
มีคณาจารยสวนหนึ่งที่สามารถบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย ไดคอนขาง
ชัดเจน คณะควรยกยองคณาจารยเหลานี้ และจัดระบบพี่เลี้ยง แกคณาจารยอื่นๆ ตลอดจนนําความรูที่ได
จากประสบการณของคณาจารยอื่นๆ ตลอดจน นําความรูที่ไดจากประสบการณของคณาจารยดังกลาว
นํามาเปนขอมูล ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาของคณะ
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการเขียน มคอ 3 ควรระบุงานบริการวิชาการที่จะบูรณาการการเรียนการสอน ให
สอดคลองกันตั้งแตจุดมุงหมายของรายวิชา วัตถุประสงคในการพัฒนา การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรมและความรู เพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรมบูรณาการที่แทจริงได และเมื่อ
ประเมินผลก็จะไดรูวาจะประเมินอะไร อยางไร

ชุมชน

แนวทางแกไข
มีความพยายามที่จะใหนักศึกษานําความรูดานเทคโนโลยี เชนการพัฒนาเวปไซต ไปถายทอดใหกับ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
มีการเผยแพรผลงานดานศิลปะของนักศึกษาผาน Website ซึ่งเปนชองทางที่สามารถเผยแพรได
กวางไกล
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา

1. เกณฑขอ 6.2 มคอ.3 ในเชิงบูรณาการไมชัดเจนขึ้น แตมีผลงานเชิงประจักษ เชน “โปสเตอร
แหเทียนพรรษา ในวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อผสม” อาจมีภาพศักยภาพที่นักศึกษา นําไปใช หรือให
ความรู
2. เกณฑขอ 6.4 การประเมินผลความสําเร็จของการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ กับการจัดการ
เรียนการสอนใน มคอ5 ยังไมชัดเจน ไมมีการกําหนดตัวบงชี้ และยังไมเปนระบบ แตดานกิจกรรมชัดเจน
แนวทางแกไข
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน
คณบดีเปนผูมีความรูและประสบการณดานการจัดการศึกษาเปนอยางดี และมีวิสัยทัศนในการ
พัฒนาคณะในการที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิช าที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เชนสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการรวบรวมประเด็นความรู นํามาจัดทําเปนลายลักษณอักษรและเผยแพร และควรมีการ
นําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของคณะ
2. ควรสงเสริมใหมีการจัดการความรู ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน
3. ควรระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับนักศึกษา เชนความเสี่ยงในการเรียน
ภาคปฏิบัติที่อาจเกิดอันตรายกอใหเกิดการบาดเจ็บตอตัวนักศึกษา
4. ควรมี การนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ ไปดําเนินการปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชนแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู เปนตน
แนวทางแกไข
1. จัดวางระบบและกลไกในการปฏิบัติงานในดานตางๆใหมีขั้นตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และ
เอกสารที่เกี่ยวของใหชัดเจน ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพและเปนมาตรฐาน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
(ไมประเมิน)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเดน
แนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ตามอัตลักษณของคณะ และกําหนดเกณฑการประเมิน ทั้งนี้ตัวบงชี้ที่
คณะกําหนดขึ้น จะตองผลักดันใหบัณฑิตของคณะเปนบัณฑิตจิตอาสา ตามอัตลักษณของคณะ
2. ควรมีกระบวนการในการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ
แนวทางแกไข
1. ตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตัวบงชี้อัตลักษณและเกณฑการประเมิน
2. จัดวางระบบและกลไกในการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ

3. บทนํา
3.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
1) ชื่อหนวยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) ที่ตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 119 หมู 9 ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
3) ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาการมาจากหมวดวิชาหัตถศึกษา มีอาคารโรงฝกงานเปน
อาคารหลังแรกที่เกิดขึ้นพรอมกับวิทยาลัยครูลําปาง เมื่อพ
.ศ.2515 ทํากา รสอนวิชาที่เกี่ยวของกับ
หัตถศึกษา การฝมือ งานประดิษฐ ชางในบาน งานปูน งานไม งานไฟฟา- วิทยุ ซึ่งเปนวิชาตามหลักสูตรสาย
ครู ในระดับ ป.กศ.และ ป.กศ.สูง
ป พ.ศ. 2519
ป พ.ศ. 2520
ป พ.ศ. 2526
ป พ.ศ. 2529
ป พ.ศ. 2531
ป พ.ศ. 2537
ป พ.ศ. 2540
ป พ.ศ. 2541

ป พ.ศ. 2542
ป พ.ศ. 2543

เปนภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลปสังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มีการกอสรางอาคารโรงฝกงานเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคารชางโลหะ)
เปดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป (ค.บ.)
เปดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเซรามิกส (อว.ท.)
เปดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส (วท.บ.)
วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนสถานะเปนสถาบันราชภัฏลําปาง ภาควิชา
หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป ไดรับโอนอาจารยใหมเขามาหลาย
อัตรา
ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ชั้น
(อาคาร 13)
ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ หัวหนาภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรม
ศิลป
ไดเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทํา
หนาที่ผลิตกําลังคน ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสนองความ
ตองการของทองถิ่น โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา แผน และ
ดําเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 1/2541 ลง
วันที่ 3 มกราคม 2541 ลงนามโดย รศ .วรรณวดี มาลําพอง
อธิการบดี
เปดสอนระดับอนุปริญญา อ.วท.กอสราง และ อ.วท. โลหะ
อ.นิลวัฒน พัฒนพงษ หัวหนาภาควิชาหัตถศึกษ าและอุตสาหกรรมศิลป
ไดเสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกครั้ง สถาบันราช
ภัฏลําปาง มีคําสั่งที่ 122/2543 แตงตั้งคณะกรรมการทําแผนเตรียม
ความพรอมเพื่อดําเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนาม

โดย ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี คณะกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้ง
ไดดําเนินงานจัดทําขอมูลความพรอมและพันธกิจ ทําโครงการจัดตั้ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอตอกรรมการบริหารสถาบันและเสนอ
ตอสภาประจําสถาบันราชภัฏลําปางไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543
วันที่ 1 ตุลาคม 2543 สถาบันราชภัฏลําปาง มีประกาศ เรื่อง
การแบงสวนราชการและการบริหารโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ใหโครงการ
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีฐานะและการบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะวิชาภายใน สถาบัน ราชภัฏลําปาง มี รศ .บุญชัด เนติศักดิ์
ปฏิบัติหนาที่รักษาการคณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มี อ .นิลวัฒน พัฒนพงษ อ .กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
และอ .พงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รักษาการรองคณบดี มีสํานักงาน
เลขานุการ ตั้งอยูที่ อาคาร 13
มีการโอนยา ยอาคาร นักศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ ที่เกี่ยวของที่
สังกัดภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรม วิชาอิเล็กทรอนิกสจากภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาสังกัดโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปดสอน วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
ป พ.ศ. 2544
เปดสอน วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง
ป พ.ศ. 2545
เปดสอน วท .บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเซรามิกส 1 หลัง
ป พ.ศ. 2548
มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ลง วันที่ 8 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงจัดตั้งสวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง ดังนี้
1) สํานักงานอธิการบดี
2) คณะครุศาสตร
3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5) คณะวิทยาการจัดการ
6) คณะวิทยาศาสตร
7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา
9) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10) สํานักศิลปและวัฒนธรรม
จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว ทําใหมีคณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมเกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใชทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ที่เคยอยู

ในโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดําเนินงาน มี รศ .บุญชัด เนติศักดิ์ ดํารงตําแหนงคณบดี
ที่ได จากการสรรหาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ในป การศึกษา 2548 นี้ มีการขอเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปนี้ไดเปดสอนระดับ
ปริญญาตรี เพิ่มคือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ดานการพัฒนาหลักสูตรในป 2548 ไดพัฒนาหลักสูตร ว ท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป)
ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ป พ.ศ. 2549 เริ่มใชหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.4ป) ที่พัฒนาขึ้น
ใหมรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่
6 หรือ
เทียบเทา ขณะเดียวกันก็ยังคงรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร
2 ป
(หลังอนุปริญญา ) ถึงแมจะมีการแบงสวนราชการภายในคณะแลวก็ ตาม
แตในทางปฏิบัติยัง
ไมสามารถดําเนินการไดยังคงบริหารงาน
แบบเดิมและใชบุคลากรเดิมตอไป
ป พ.ศ. 2550 เริ่มใชหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีโยธา (วท.บ.4 ป ) และหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟตแวร (วท.บ. 4 ป) ที่พัฒนาขึ้นใหม รับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธย มศึกษาชั้นปที่ 6 หรือเทียบเทา การเปดหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟตแวรไดลงนามความรวมมือกับสํานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใชบุคลากรและอุปกรณ การเรียนการสอนรวมกัน
ป พ.ศ. 2552 เริ่มพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน วศ .บ. 4 ป และศึกษาการ เทียบ
โอน นักศึกษาที่ จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส .) เนื่องจากมติ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหปด
หลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2553
ป พ.ศ. 2553 ยกเลิกการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วท.บ. 2 ป (ตอเนื่อง) และทําการปรับปรุงการรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท .บ. 4 ป 4 สาขา
คือ เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการผลิต จัดตั้งศูนยโดย
ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีการดําเนินการลงนามบั
นทึก
ขอตกลงความรวมมือกับบริษัทแสงชัยมิเตอร จํากัด ในการดําเนินการ
ดานเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม ตลอดจนการทําความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งทางดานพลังงานทดแทน และการทดสอบ
วัสดุกอสราง

3.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
1) ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณธรรมจริยธรรมมีความเปนเลิศในวิชาการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มีผลงานวิจัยดาน
เทคโนโลยี ที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ
(ผานความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551)
2) เปาหมายการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาออกเปน 3 ระยะ เพื่อใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีขั้นตอนและสอดคลองกับแผนพัฒนาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ไดแก
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554 ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาใหสูงขึ้น และได
มาตรฐานตามที่องคกรภาครัฐ ที่มีหนาที่กํากับดูแลดานมาตรฐานการศึกษากําหนด
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2558 กาวสูการเปนคณะชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตด าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม และการพัฒนาสังคม ที่สังคมทองถิ่นใหการยอมรับ
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2559 – 2560 กาวสูการเปนคณะที่ไดรับการยอมรับมาตรฐานใน
ระดับประเทศโดยเปาหมายในภาพรวมก็เพื่อพัฒนาคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปน
ที่ยอมรับของสังคมทองถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเปนเลิศในดาน ทักษะวิชาชีพ วิชาการ
และ ทักษะภาษา มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร สูงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยกระบวนการวิจัย มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการแกไขปญหา และมีความสามารถใน
การสรางและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคทางวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ และการ
เผยแพรองคความรูในดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ จัด
การศึกษา การพัฒนาสังคมทองถิ่น การพัฒนาระบบงานภาคอุตสาหกรรม ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ภายใตการบริหารจัดการความรูอยางที่มีประสิทธิภาพ
3. เปนศูนยกลางการพัฒนาบุคลากร และเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการสาขาวิชาตางๆใน
ดานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ที่สามารถใหบริการทางวิชาการแกในจังหวัดลําปาง ภาคเหนือตอนบน
4. ระบบการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีควา มทันสมัย มีธรรมาภิ
บาล และ มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี อีกทั้งมีเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ในการจัดการศึกษา การวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3) วัตถุประสงค
1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น อีกทั้ง สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําทางศาสนาและนักการเมือง
ทองถิ่น ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน และทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีทันสมัยใหม
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น
8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

3.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะกรรมการประจําคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผูชวยคณบดี
ดานการพัฒนาระบบงาน
ผูชวยคณบดี
ดานอาคารและภูมิทัศน

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

รองคณบดี
ฝายบริหาร

รองคณบดี
ฝายวางแผนฯ

ผูชวยคณบดี
ดานการวิจัย
ผูชวยคณบดี
ดานกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส
สํานักงาน
เลขานุการ

ผูชวยคณบดี
ดานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาวิชาการ
งานพัฒนานักศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
สาขาเทคโนโลยีไฟฟา
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ

3.4 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ
1) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. รศ. บุญชัด
เนติศักดิ์
2. ผศ. พงษสวัสดิ์
อํานวจกิติกร
3. น.ส. ศิริมา
เอมวงษ
4. นายวิเชษฐ
ยิ้มละมัย
5.
6.
7.
8.
9.

นายธชนม
นายจักรกฤษณ
ดร. ธานินทร
ดร. รวิภา
นายประสงค

กาวสมบูรณ
ฮั่นยะลา
คูพูนทรัพย
ยงประยูร
หนอแกว

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวางแผนและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผูชวยคณบดีดานภูมิทัศน
ผูชวยคณบดีดา นพัฒนาระบบงาน
ผูชวยคณบดีดานวิจัย
ผูชวยคณบดีดานการบัณฑิตศึกษา
ผูชวยคณบดีดานกิจกรรมนักศึกษา

เนติศักดิ์
รักษวิเชียร
เสริมสุขสกุลชัย
กําธรวรรินทร
อํานวจกิติกร
เอมวงษ
สมุทธารักษ
วัฒนพงษ
กาวสมบูรณ
ศรีสวการย

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
เลขานุการ

2) คณะกรรมการประจําคณะ
1. รศ. บุญชัด
2. รศ.ดร. วัฒนพงษ
3. นายประสิทธิ์
4. นายอธิภูมิ
5. ผศ. พงษสวัสดิ์
6. น.ส. ศิริมา
7. ผศ. กิตติศักดิ์
8. ผศ. นิลวัฒน
9. นายธชนม
10. นายเสรีย
3.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อหลักสูตร/สาขา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

วันเดือนป
ที่ไดรับการ
รับรอง
26 ธ.ค. 2549
24 พ.ค. 2550
24 พ.ค. 2550
21 มิ.ย. 2550

3.6 จํานวนนักศึกษา
ประเภทนักศึกษา

2 ป
252
66
66
318

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
- กศ.บป. มหาวิทยาลัย
- กศ.บป. ศูนยลําพูน
รวม
3.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ประเภทบุคลากร

อาจารย

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
อาจารยประจําตามสัญญา
พนักงานราชการ
รวม
รอยละ

11

ปริญญาตรี
4 ป
4 ป (เทียบโอน)
551
173
551
173

รวม
976
66
66
1,042

จํานวน (คน)
ผูชวย
รอง
รวม
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
5
16

7
19
1
38
88.37

5
11.63

-

7
19
1
43
100

3.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
จํานวนงบประมาณทั้งหมดปงบประมาณ 2552 และ 2553 จําแนกตามประเภท
ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553
เพิ่ม/ลด
เงินงบประมาณ
1,979,600
2,427,700
+448,100
เงินนอกงบประมาณ
132,800
28,500
+104,300
- เงิน กศ.บป.
132,800
28,500
+104,300
- เงิน กศ.บป. ลําพูน
- เงิน กศ.บศ
รวมทั้งหมด
2,245,200
2,456,200
+211,000
17

17

17

17

17

(เงินงบประมาณ คือ เงินงบประมาณแผนดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา)

จํานวน งบประมาณทั้งหมด ปงบประมาณ 2553 แยกตามประเภท และหมวดรายจา ย
หมวดรายจาย
เงิน
เงิน กศ.บป. กศ.บป. เงิน กศ.บศ. รวม
งบประมาณ
(ลําพูน)
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
2,045,410
28,500
- 2,073,910
งบลงทุน
202,290
- 202,290
งบอุดหนุน
180,000
- 180,000
งบรายจายอื่น
รวม
2,427,700
28,500
- 2,456,200
17

17

17

17

17

17

17

17

17

3.9 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน
- บริการวิชาการ
3.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ขอเสนอแนะ
การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
จากการประเมินปที่ผานแลว
ตามขอเสนอแนะ
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. แผนปฏิบัติราชการประจําป ไดมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ
2552 – - คณบดี
- รองคณบดีฝายวางแผน
ควรมีการนํางบป ระมาณไป 2554 และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
และงานประกันคุณภาพ
ราชการประจําป โดยไดมีการนํา
ผนวกเขาไวในแผนปฏิบัติ
การศึกษา
ราชการดวย ซึ่งในการติดตาม งบประมาณไดรับจัดสรรผนวกไวอยาง
แผนปฏิบัติราชการจะสามารถ ชัดเจน (กรณี ทําเปนงบประมาณที่คณะ
ติดตามถึงงบประมาณที่ใชไป ไดรับจัดสรรโดยตรง)
ไดเชนกัน
- คณบดี
2. ควรสรุปผลการดําเนินงาน ผูบริหารไดทําการสรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนทุกไตร
ตามแผนปฏิบัติงานของทุกกิจกรรม ตามตัว - รองคณบดีฝายวางแผน
มาส และเขาที่ประชุม
บงชี้ ผานระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย และงานปร ะกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะกรรมการประจําคณะ
ไดจัดทําไวใหที่
และคณะกรรมการบริหาร
http://human.lpru.ac.th/plan/
- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุของ
คณะ
คณะ

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินปที่ผานแลว
3. การกําหนดเปาหมายและตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ควรระบุการวัดผลใหชัดเจน
เชน ตัวบงชี้ ที่ 17
ระดับ
ความสําเร็จประสิทธิผลของ
การใหบริหารวิชาการและ
วิชาชีพตามพันธกิจของคณะ
เปาหมายเปนระดับ 4 จะวัด
จากอะไร และหากนําตัวบงชี้
ของ ก.พ.ร. หรือ สกอ. มาเปน
ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย
ที่ตั้งไวควรพิจารณาจากเกณฑ
ของ ก .พ.ร. และ สกอ . เชน
รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก เปนตน
4. การกําหนดเปาหมายของ
ตัวบงชี้ควรมีความชัดเจน วัด
ได และหากนําตัวบงชี้ของ
ก.พ.ร. หรือ สกอ . มาเปนตัว
บงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย
ที่ตั้งไวควรพิจารณาจา กเกณฑ
ของ ก .พ.ร. และ สกอ . เชน
รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก เปนตน
2. การเรียนการสอน
1 . ควรมีการนําผลการ
ดําเนินการมาวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรที่
ชัดเจน เนื่องจากผลการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
การฝกประสบการณวิชาชีพ
2 . การประกันคุณภาพ
หลักสูตรควรทําครบทุก
ประเด็นอยางตอเนื่อง

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ
ในการทบทวนการจัดทําปฏิบัติราชการของ
คณะ ไดมีการปรับตัวบงชี้ใหสอดคลองกับ
เกณฑการวัดผลของงานที่เกี่ยวของ ที่ กพร .
สกอ. และ สมศ.

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ในการทบทวนการจัดทําปฏิบัติราชการของ
คณะ ไดมีการปรับตัวบงชี้ใหสอดคลองกับ
เกณฑการวัดผลของงานที่เกี่ยวของ ที่ กพร .
สกอ. และ สมศ.

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภ าพ
การศึกษา

ทุกสาขาวิชาไดมีการนําผลการดําเนินงาน - คณบดี
ดานตาง ๆ เขามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการ - รองคณบดีฝายวิชาการ
ดําเนิ นงานของหลักสูตร โดยเขาที่ประชุม - ประธานสาขาวิชา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทุกสาขาวิชาไดดําเนินการ รายงานผลดาน - คณบดี
การประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน สมอ - รองคณบดีฝายวิชาการ
07 ครบทุกหลักสูตร
- ประธานสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินปที่ผานแลว
3. ควรมีการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการ บริหารหลักสูตร
อยางตอเนื่อง

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ
คณะไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตัวหลักสูตร ครบทุกหลั กสูตร
และไดนําผลดังกลาว เสนอผลที่ไดรับมา
พิจารณาและแจงใหทุกสาขาทราบ

4. การประเมินอาจารยผูสอน
ควรมีการประเมินความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในแตละรายวิชาดวย
5. ควรนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจดานการสอน /
สิ่งอํานวยความสะดวก มา
พัฒนาปรับปรุ งใหเห็นชัดเจน
เชน มีรายงานการประชุมที่มี
การนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอน
6.
ควรมีการกําหนดให
อาจารยทําผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน เชน
อยางนอย 75% ของอาจารย
ประจํา
7. ควรมีการนําผลการประเมิน
การดําเนินงานที่มีสวนรวม
จากบุคคล องคกร และชุมชน
มาพัฒนา หลักสูตรและการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง
เชน โครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษาทุก
หลักสูตร (ที่พบมี 1 หลักสูตรที่
ดําเนินการ)
8. สงเสริมใหอาจารยไปศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกเพิ่มมาก
ขึ้น

คณะไดทําการประเมินอาจารยผูสอนดาน
ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใน
แตละรายวิชา ครบทุกหลักสูตร
ผูบริหารคณะไดนําผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของทุกหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาใหการสนับสนุนเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ประธานสาขาวิชา
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายบริหาร
- ประธานสาขาวิชา
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายบริหาร

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ป 2552 –
2554 คณะไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สงเสริมใหคณะไดทําผลงานวิจัยพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนครบทุกหลักสูตร
คณะไดรับมอบหมายใหทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินการรับฟงคว ามคิดเห็น จากภาค
ประชาชน เพื่อนํามาพิจารณาหรือปรับปรุง
การเรียนการสอน

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายบริหาร
- ประธานสาขาวิชา

คณะไดดําเนินการสํารวจความตองการ
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เพื่ อจัดทําคํา
ขอเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรร
งบประมาณและประกาศทุนศึกษาตอ
ปริญญาเอก ไดตรงกับความตองการ

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายบริหาร
- ประธานสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินปที่ผานแลว
9. จัดโครงการพัฒนาความรู
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหกับอาจารย
เชน โคร งการจัดการความรู
การทําวิจัยในชั้นเรียน

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ
คณะไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาดาน
งานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยระบุเปน
กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติงานประจําปทุก
ป

10. ควรมีการสรางเครือขาย คณะสงเสริมใหทุกสาขาวิชาจัดทําโครงราง
วิจัยดานนวัตกรรมการเรียน ดานงานวิจัย นวัตกรรมรวมกับนักวิจัย
การสอนทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งในภาคเอกชน และกลุมของ
ภายนอกคณะ เชน รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตาง ๆ
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดวยกัน
11. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยที่
ทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน เชน มากกวารอยละ
75 ของจํานวนอาจารยประจํา
12. สรางเครือขายในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ
ระดับกลุมราชภัฏ เพื่อเพิ่ม
โอกาสการไดรับรางวัล ใหกับ
นักศึกษา
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
1. ควรเขียนรายละเอียด
คณะไดดําเนินการปรับปรุงรายงานการ
เกี่ยวกับการสํารวจความพึง
สงเสริมการทํากิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
พอใจของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยไดดําเนินการสํารวจความตองการ และ
ใหสอดคลองกับ การสํารวจ มีการมอบผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมี
การติดตามการดําเนินงาน และสรุปผลการ
ความตองการจําเปนของ
ดําเนินงานเปนรายกิจกรรมที่ชัดเจนตาม
นักศึกษาปที่ 1
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ
2. ควรเขียนเอกสารอางอิง
(หลักฐาน ) ในเลมรายงานให
ตรงกับเอกสารอางอิงที่มีอยู
3. ควรทําสรุปปะหนากิจกรรม
เพื่อสะดวกตอการประเมิน

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผูชวยคณบดีดานวิจัย
- คณบดี
- รองคณบดีทุกฝาย
- ประธานสาขาวิชา
- ผูชวยคณบดีดานบัณฑิต

- คณบดี
- รองคณบดีทุกฝาย
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผูชวยคณบดีดานกิจการ
นักศึกษา
- ประธานสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินปที่ผานแลว
4. ควรจัดทํา Action Plan ให
ชัดเจน โดยดึงมาจากแผน
งบประมาณ แลวหา
ผูรับผิด ชอบโครงการแตละ
โครงการและแยกเปนประเภท
ทั้ง 5 ดานใหชัดเจน
4. การวิจัย
1. มีระบบการสรางขวัญและ
กําลังใจ แตยังไมมีการนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการเผยแพรคูมือการ
ดําเนินงานวิจัยของคณะผาน
ทางเว็บไซต

3. ควรมีการสงเสริมความ
รวมมือวิจัยกับองคกรภายนอก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคอุตสาหกรรม ใน ทองถิ่น
มากขึ้น
4 . ผลักดันใหมีการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชนใน
ดานตาง ๆ เชน ตอยอดความรู
เชิงพาณิชย อุตสาหกรรม เพื่อ
เชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพ สมศ. รอบ 3
5. ควรเพิ่มชองทางแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกคณะมากขึ้น เชน
จัดเวที KM ระหวางอาจารย
กับอาจารย อาจารยกับ
นักศึกษา และอาจารยกับ
ชุมชน/ทองถิ่น

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ

ไดนําระบบสรางขวัญกําลังใจมาใชอยางเปน
รูปธรรม เชน การกลาวยกยองในที่ประชุม
การเผยแพรขาวสารไปยังสาขา การจัดทํา
โครงการมอบรางวัล

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน

- คณบดี
- รองคณบดีฝายบริหาร
- ผูชวยคณบดีดานวิจัย
- ผูชวยคณบดีดานพัฒนา
ระบบงาน
คณะไดดําเนินการนําคูมือการดําเนินการ
- คณบดี
ดําเนินงานวิจัยเขาประชุมแลกเปลี่ยนผาน - รองคณบดีฝายบริหาร
เครือขายก ารประกันคุณภาพการศึกษา 6 - ผูชวยคณบดีดานงานวิจัย
คณะ และเสนอเขาระบบสารสนเทศที่
http://www.itech.lpru.ac.th/file/
manual_recach_2553.pfd
- คณบดี
คณะไดดําเนินการจัดตั้งศูนยถายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปนสวนกลาง - รองคณบดีฝายวางแผน
ในการสงเสริมความรวมมือวิจัยกับองคกร และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก และผลักดันการนําวิจัยไปใช
- ผูชวยคณบดีดานงานวิจัย
ประโยชนแกพื้นที่ และเปนชองทางการ
- ผูชวยคณบดีดานบัณฑิต
แลกเปลี่ยนของการถายทอดเทคโนโลยี
งานวิจัยของคณาจารยใหดําเนิน การจัดทํา - ประธานสาขาวิชา
วารสารทางวิชาการของคณะแลวเพิ่มชอง
ทางการเผยแพรงานวิจัย ผลงานสนับสนุน
ใหคณาจารยรวมนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ขอเสนอแนะ
การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
จากการประเมินปที่ผานแลว
ตามขอเสนอแนะ
6. สงเสริมใหทําวิจัยหรือสราง
เครือขายดานงานวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่น
เพื่อนําไปสูการใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม
7. ผลักดันใหอาจารยและ
คณะไดประสานงานกับสถาบันวิจัยและ
นักศึกษานําผลงานวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย ในการนําผลงาน
สิ่งประดิษฐไ ปจดลิขสิทธิ์ / ของคณาจารยและนักศึกษา แลวนําไปจด
สิทธิบัตรมากขึ้น
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
8. ควรจัดทําเอกสาร หลักฐาน การจัดทําเอกสารหลักฐานงานวิจัย คณะได
เรื่องทุนวิจัยใหเปนระบบ
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหสะดวกตอการ
สามารถอางอิงและเชื่อมโยงถึง คนหาและสืบคน
กันงายขึ้น
9. สนับสนุนใหอาจารยขอทุน ในรอบปการศึกษาที่ผานมา ไดเชิญ
ภายนอกมากขึ้น ซึ่งอาจใชระบบ หนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัย
จากหนวยงานภายนอกเขามาชี้แจก
พี่เลี้ยงโดยใหนักวิจัยที่มี
ประสบการณทํารวมกับนักวิจัย กระบวนการดําเนินการขอทุน ตลอดจน
การขยายผลสูการนําไปใชเชิงวิพากษ จน
รุนใหม ในรูปแบบของชุด
ทําใหอาจารยมีแนวทางการเขียนขอเสนอ
โครงการ
10 . ควรผลักดันใหมีการนํา สนับสนุนจากภายนอกได
ผลงานไปใชประโยชนเชิง
พาณิชย เพิ่มองคความรูและใน
งานอุตสาหกรรม มากขึ้น โดย
ระบุวัตถุประสงคใหสอดคลอง
กับการนําไปใชและมีหลักฐาน
การนําไปใชจริงจากผูรับ
ผลประโยชน
5. การบริการวิชาการแกสังคม
1 . ควรมีการกําหนด
หลักเกณฑและระเบียบในการ
ใหบริการทางวิชาการของ
คณะอยางชัดเจน
2. ควรทบทวนใหมีแผนการ
เชื่อมโยง และบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแกสังคมเขา
กับการเรียน การสอน หรือ

ในรอบปการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดตั้งศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
จุดประสงคเพื่อมีกระบวนการเฉพาะที่ทํา
หนาที่ การบริการวิชาการแกสังคม ได
ดําเนินการปรับคูมือการบริการศูนยใหมี
ระบบที่ชัดเจน ตลอดจนประสานงาน
ผูสอนใหดําเนินการนําไปใชในกระบวนการ

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน

- คณบดี
- ผูชวยคณบดีดานวิจัย
- คณบดี
- ผูชวยคณบดีดานวิจัย
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- ผูชวยคณบดีดานงานวิจัย
- ผูชวยคณบดีดานบัณฑิต

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกั นคุณภาพ
การศึกษา
- ผูชวยคณบดีดานงานวิจัย
- ผูชวยคณบดีดานบัณฑิต
- ประธานสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ
การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
จากการประเมินปที่ผานแลว
ตามขอเสนอแนะ
งานวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น เรียนการสอน ตลอดจนมีการทําความ
รวมมือกับในการใหบริการวิชาการ
3. จัดทําแผนสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอาจารยใ หมี
ความรูความสามารถมากขึ้น
เพื่อใหการบริการ ทางวิชาการ
แกสังคม
4 . สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาจารย เพื่อใหมี
สวนรวมในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเพิ่มมากขึ้น
5. บางโครงการไมควรแยก
เปนกิจกรรมยอยมากเกินไป
เพราะจะมีผลกระทบตอการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
6. ควรทบทวนประเด็นสําคัญ
ในการประเมินตามตัวบงชี้ ใน
การทําแบบประเมินความพึง
พอใจ
7.
ควรพัฒนาใหมีแหลง
บริการทางวิชาการเพิ่มขึ้น
โดยสรางเครือขายกับ
หนวยงานภายนอกและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรของ
คณะ
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรมีคณะกรรมการที่ดูแล คณะไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการที่
งานดานทํานุบํารุง
ดูแลงานดานวิจัย โดยเฉพาะควบคูไปกับ
ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ เพื่อ การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนไดจัด
ความสอดคลองกับ นโยบาย กิจกรรมอยางตอเนื่องในการนําภูมิ ปญญา
และกลยุทธของคณะที่ได
ทองถิ่นมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
กําหนดไว

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- ผูชวยคณบดีดานกิจการ
นักศึกษา
- ประธานสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินปที่ผานแลว
2. ควรมีการสรางบรรยากาศ
ศิลปะและวัฒนธรรม เชน การ
จัดแสวนาเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่นและนํามาเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอน
3. สามารถบูรณาการง าน
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ
ดานการวิจัยไดดวย เชน
งานวิจัยในชั้นเรียน ที่ประยุกต
เรื่องทําสมาธิเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
7. การบริหารและการจัดการ
1. ในโอกาสตอไป ถาแสดง
หลักฐานตามประเด็นการ
ประเมินแตละขอได จะมีความ
สะดวก และเปนรูปธรรม มาก
ขึ้น เชน ในเกณฑขอที่
4
รายการหลักฐาน 7.1-4-1
เกณฑการประเมินผูบริหารที่
ตองตกลงกันไวลวงหนา
2. เมื่อไดมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติใหเกิดผลตามนโยบาย
การบริหารตามหลักธรรมา
ภิบาลแลว ควรจัดเตรียม
หลักฐานผลลัพธการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่เปน
รูปธรรม (เพื่อรองรับสมศ.รอบ
3)
3. ควรจัดทําแผนการบริหาร
ทรั พยากรบุคคลอยางเปน
รูปธรรม (แผนนี้จะใหญและ
ครอบคลุมดานบุคลากรทุก
เรื่อง รวมถึงแผนการธํารง
รักษาบุคลากรที่ดีมี่คุณภาพให
อยูในองคกรตอไปไดอยางไร )
และควรจัดทําเปนแผนระยะ
กลาง (4 ป)

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน

คณะไดดําเนินการตามคําแนะนํา โดยไดมี
การนําเอกสารตาง ๆ ขาดในเกณฑระบุไววา
ตองตกลงลวงหนา จะดําเนินการเขา
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาอยางชัดเจน ให
จากการประชุม

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- รองคณบดีฝายบริหาร

คณบดี
ผูบริ หารไดตระหนักถึงการใชหลักธรรมา
ภิบาลในการบริหารงานเปนอยางดี โดยได
มีการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและมีผล
ที่ชัดเจนมากขึ้น และไดใชหลักธรรมาภิ
บาลครบทั้ง 13 ขอ ของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี ในการควบคุมระบบงาน
คณะไดดําเนินการปรับปรุงแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคลอยางเปนรูปธรรม โดยไดมี
การ ใชหลักการมีสวนรวมใหบุคลากรทุก
ทานแสดงความตองการ และประเมินความ
พึงพอใจในงานที่ทําทุกระดับ และไดนําผล
การประเมินเขามาพิจารณาใหครอบคลุมทุก
ระดับ เพื่อจัดแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของคณะ

- คณบดี
- รองคณบดีฝายบริหาร
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวา งแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ขอเสนอแนะ
จากการประเมินปที่ผานแลว
4. ควรจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับ
5. ควรนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพความปลอดภัย
และประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชไปปรับปรุง และหา
แนวทางแกไข
6 . ควรพิจารณาความ
ครอบคลุมของผูมีสวนไดสวน
เสีย
7 . ควรผลักดันใหมีการ
ประชุมคณะทํางานภาค
ประชาชนใหไดเพื่อประโยชน
ตอนักศึกษา บุคลากรของ
คณะ ผูมีสวนไดสวนเสีย

8. คณะควรสงเสริมและ
สนับสนุนทุนวิจัยและการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยใหมากขึ้น
9. คณะควรมีการวิเคราะห
และระบุปจจัยเสี่ยงให
ครอบคลุมตามพันธกิจของ
คณะ และควรจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
10. ควรมีระบบในการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเปาหมายตามคํารับรอง
โดยกําหนดผูรับผิดชอบและมี
การประเมินผลการดําเนินงาน

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน

คณะไดดําเนินการแตงตั้งบุคคลภายนอกใน
เขตพื้นที่ จ.ลําปาง แบงเปน คณะกรรมการ
บริหารประจําคณะ เพื่อใหความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ในการบริหารงานของคณ ะ
ตลอดจนทุกหลักสูตร ไดมีการประเมิน
หลักสูตร โดยไดสอบถามไปยังภาค
ประชาชนครบทุกสวน จนนํามาซึ่งการขอ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณบดีไดมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และดานการ
วิจัยเชิงภาคความรู และบริการวิชาการ

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายบริหาร

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผูชวยคณบดีดานวิจัย
คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ - คณบดี
เสี่ยงเพื่อนําผลการบริหารความเสี่ยงมาใช - รองคณบดีฝายวางแผน
ในการบริหารของคณะ และไดมีการ
และงานประกันคุณภาพ
ติดตามการดําเนินงานรายไตรมาส ของทุก การศึกษา
กิจกรรมตัวบงชี้
- รองคณบดีฝายบริหาร
- ประธานสาขาวิชา

ขอเสนอแนะ
การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข
จากการประเมินปที่ผานแลว
ตามขอเสนอแนะ
ดวย
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ควรมีการประชุมสรุปผล คณะไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการสงเสริม
การดําเนินงานของสโมสร
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีประธานสโมสร
นักศึกษาประจําป โดยเปนการ นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สรุปผลการ
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินการกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม ปญหาที่พบ ตาง ๆ เขาที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
และขอเสนอแนะเพื่อการ
ดําเนินงานในปตอไป เพื่อเปน
การสรุปผลการดําเนินงานและ
สงมอบงานใหกับสโมสร
นักศึกษาในชุดตอไป
2.
ควรมีการสรุปผลจาก การดําเนินงานคณะไดเสนอขอจัดทํา
แผนการปรับปรุงผลการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคําแนะนํา
ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ในรอบปการศึ กษา 2552 และไดรับการ
การศึกษาภายใน วาจาก
อนุมัติแผนเปนที่เรียบรอยแลว เนื่องจาก
แผนการปรับปรุงนั้นไดผลการ ตามแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ดําเนินงานอยางไร โดย
ประจําปงบประมาณ
2553 เปน
เบื้องตนสามารถวัดไดจากการ ปงบประมาณ 2554 จึงทําใหกิจกรรม
รายงานประเมินตนเอง
ตาง ๆ ยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถสรุปผล
ของแผนได

ผูกํากับดูแล/ผูจัดเก็บ/
ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน
- คณบดี
- รองคณบดีฝายวางแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผูชวยคณบดีดานกิจการ
นักศึกษา

- คณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวา งแผน
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ประธานสาขาวิชา

4. วิธีประเมิน
4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดแนวทางการประเมินดังนี้
1) การสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และผูใช
บัณฑิต
2) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3) การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ
สภาพแวดลอมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4) คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินตามรายตัวบงชี้ และสรุปผลการ
ประเมินรายงานตอผูบริหารคณะ
4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยพิจารณาจากชวงเวลาของ
เอกสารหลักฐานที่นํามาอางอิงในแตละประเด็น และพิจารณาความสอดคลองของเอกสารหลักฐาน
เทียบกับเกณฑที่กําหนด

5. ผลการประเมิน
5.1 รายงานตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้
คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่
1.1
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 16.2
ตัวบงชี้ที่
2.1
ตัวบงชี้ที่
2.2
ตัวบงชี้ที่
2.3
ตัวบงชี้ที่
2.4
ตัวบงชี้ที่

ผลการประเมิน1
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

8 ขอ

ดําเนินการได 6 ขอ
(ขอ 1 ,2 ,3 ,4 , 5 และ
6)

4

พบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป โดยรายงาน
ผูบริหารผานระบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Online) แตไมพบการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ตามเกณฑขอ 7 และไมพบการนําผล
ประเมินดังกลาวมาใชในการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ตาม
เกณฑขอ 8

5 ขอ

ดําเนินการได 5 ขอ

5

เปาหมาย

รอยละ
9.41
รอยละ
10.76
7 ขอ

4 X 100
42.5
5 X 100
42.5

9.41

1.57

10.76

0.98

ดําเนินการได 6 ขอ

4
ใชขอมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตัวบงชี้
คุณภาพ
2.5
ตัวบงชี้ที่
2.6
ตัวบงชี้ที่
2.7
ตัวบงชี้ที่
2.8
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 1

เปาหมาย

ผลการประเมิน1
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)

7 ขอ

ดําเนินการได 7 ขอ

5

5 ขอ

ดําเนินการได 5 ขอ

5

5 ขอ

ดําเนินการได 5 ขอ

5

7 ขอ

ดําเนินการได 7 ขอ
(ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ
7)

5

ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 2
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 3
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 14
ตัวบงชี้ที่
3.1

หมายเหตุ
(เหตุผลการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่
3.2

6 ขอ

ตัวบงชี้ที่
4.1

7 ขอ

ตัวบงชี้ที่
4.2
ตัวบงชี้ที่
4.3

ผลการประเมิน1
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
ดําเนินการได 5 ขอ
(ขอ 1, 2, 4, 5, 6)
ดําเนินการได 6 ขอ
(ขอ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)

ดําเนินการได 5 ขอ
(ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5)
36,000 1,050,840 25,321..45
บาท
บาท
41.5
5 ขอ

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)
4
4
5
2.14

ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 5
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 6
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 7
ตัวบงชี้ที่
5.1

5 ขอ

ดําเนินการได 5 ขอ
(ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5)

5

หมายเหตุ
(เหตุผลการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
นักศึกษามีการผานการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการทําโครงการโดยใช
PDCA เพียง 4 ประเภท
1. ตองมีหลักฐานการนําผลประเมินมาปรับปรุงในปการศึกษา 2554
2. คณะตองวางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความรวมมือ
กับองคกรภายนอก เพื่อการรวมทํางานวิจัย และงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือเพื่อตอบโจทยของหนวยงานหรือชุมชนภายนอก

ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่
5.2
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 8
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 9
ตัวบงชี้ที่
6.1
ตัวบงชี้ที่
10
ตัวบงชี้ที่
11
ตัวบงชี้ที่
7.1
ตัวบงชี้ที่
7.2

เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมิน1
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)
ดําเนินการได 5 ขอ
(ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)
5

5 ขอ

ดําเนินการ 4 ขอ
(ขอ 1, 2, 3 และ 4)

4

7 ขอ

ดําเนินการได 7 ขอ

5

5 ขอ

ดําเนินการได 3 ขอ
(ขอ 1, 2 และ 3)

หมายเหตุ
(เหตุผลการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

3

ไมพบการรวบรวมประเด็นความรูมาจัดทําเปน ลายลักษณอักษรและเผยแพร ตามเกณฑขอ 4
และไมพบการนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑขอ 5

ตัวบงชี้
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่
7.3
ตัวบงชี้ที่
7.4
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 13
ตัวบงชี้ที่
8.1
ตัวบงชี้ที่
9.1
ตัวบงชี้ สม
ศ.ที่ 15

เปาหมาย

ผลการประเมิน1
ผลลัพธ
ตัวตั้ง
(%หรือ
ตัวหาร
สัดสวน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR)

ใชขอมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
6 ขอ

ดําเนินการได 6 ขอ
(ขอ 1, 2, 3, 4 และขอ 5)

4

ไมพบการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ ไปดําเนินการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2554

ใชขอมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
9 ขอ

ดําเนินการได 7 ขอ
(ขอ 1, 2, 4, 5, 6, 7 และ
8)

4

ไมพบการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของคณะ (บัณฑิตจิตอาสา) ตามเกณฑขอ 3 และไมพบ
กระบวนการในการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพตามเกณฑขอ 9

5.2 รายงานตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา

คะแนนการประเมินเฉลีย่
กระบวนการ
ผลผลิตและผลลัพธ

รวม

ผลการประเมิน

-

4.00

-

4.00

ระดับดี

1.28
2.14
1.56
ปรับปรุง

4.75
4.50
4.50
5.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.44
ระดับดี

5.00
5.00
ระดับดีมาก

3.79
4.50
3.71
5.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.03

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ปรับปรุงเรงดวน
ระดับดี
ระดับดี

หมายเหตุ

5.3 รายงานตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา

ปจจัยนําเขา
-

คะแนนการประเมินเฉลีย่
กระบวนการ
ผลผลิต
5.00

รวม
5.00

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก

-

4.20

-

4.20

ระดับดี

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา

1.56

4.67

-

3.89

ระดับดี

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

-

4.00

-

4.00

ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

1.56
ปรับปรุง

4.44
ระดับดี

5.00
ระดับดีมาก

4.03

ระดับดี

หมายเหตุ

5.4 รายงานตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานการบริหารจัดการ
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา
0.00
2.14
1.28
1.56
ปรับปรุง

คะแนนการประเมินเฉลีย่
กระบวนการ
ผลผลิต
4.83
5.00
4.25
0.00

-

4.00
4.44
ระดับดี

5.00
ระดับดีมาก

รวม
4.86
4.25
2.14
2.64
4.03

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ปรับปรุง
พอใช
ระดับดี

หมายเหตุ

5.5 รายงานตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบัน
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต

0.00
1.28

1.28

2.14
2.14
1.56
ปรับปรุง

รวม

ผลการประเมิน

4.67
0.00
4.00
4.25

-

0.00
3.31
0.00
4.00
3.66

ปรับปรุงเรงดวน
พอใช
ปรับปรุงเรงดวน
ระดับดี
ระดับดี

4.67
4.50
5.00
4.00
4.63
4.44
ระดับดี

5.00
5.00
5.00
ระดับดีมาก

4.75
3.71
5.00
4.00
5.00
4.03

ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี

หมายเหตุ

6. จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ ขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุง ตามรายองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จุดแข็ง
มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป
โดยรายงานผูบริหารผานระบบ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน (Online)
1. มีแนวทางและแผนในการพัฒนา
คุณวุฒิใหสูงขึ้น
2. มีแนวทางในการพัฒนาที่
บุคลากรสูตําแหนงวิชาการที่ชัดเจน
3. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน โดยในสายวิชาการจะมีแผน
ในการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น ในสาย
สนับสนุนมีการพาไปศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ
4. ในรายวิชาแตละวิชาจะมีความ
ยืดหยุน มีชองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม
ทักษะตาง ๆ
1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
คณะ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
2. ควรมีการนําผลประเมินดังกลาวมา
ใชในการทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
1. คุณวุฒิ ปริญญาเอก ยัง 1. ควรเรงผลักดันใหบุคลากรเขาศึกษา
อยูในเกณฑที่ต่ํา
ในระดับปริญญาเอกใหมากขึ้น
2. ในสายสนับสนุนยังไมพบ 2. ควรผลักดันใหบุคลากรเรงพัฒนา
แนวทางในการพัฒนาคุณวุฒิ ผลงานวิชาการใหมากขึ้น โดยอาจจะ
เพิ่มแรงจูงใจในการขอผลงาน
3. เพิ่มทุนหรือแนวทางใหพัฒนาคุณวุฒิ
สําหรับสายสนับสนุน

1. ในเกณฑที่ 2 ควรจัด 1.
มีระบบสารสนเทศข อง
กิจกรรมใหความรูและทักษะ คณะ http://lprumis.lpru.ac.th/itech

องคประกอบ

จุดแข็ง
(http://lprumis.lpru.ac.th/itech)
ที่สามารถนํามาใชในการวางระบบ
และกลไกการใหคําปรึก ษาและ
บริการดานขอมูลขาวสารแก
นักศึกษาและศิษยเกา ควรพยายาม
ใหมีความทันสมัย เคลื่อนไหวขอมูล
อยางตอตนเอง และใหสามารถระบุ
ไดวาปจจุบันศิษยเกา หรือศิษย
ปจจุบัน ทั้งสิ้นจํานวนเทาไหร เพื่อ
นําไปเปนฐานของจํานวนศิษยที่จะ
ไดรับการติดตามเพื่อพัฒนา
2. มีการทําบันทึกความรวมมือดาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหวางสาขาวิชาภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนเครื่องขาว
ความรวมมือ แตในบันทึกควรมี
ความชัดเจนของวันเดือนปที่ลงนาม
รวมทั้งตองสงเสริมใหมีการทํา
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง และ
ไปสรางเครือขายภายนอกใหมากขึ้น
3. มีการใชแบบ IT มาใชอยางเปน
ประโยชนในเรื่องการพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
การประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษาทั้งหมด ไมใชแค
ตัวแทนนักศึกษา โดย
สามารถใชวิทยากรภายใน
คณะ เพราะ concept ที่
นักศึกษาควรวางพื้นฐานดาน
ประกันคุณภาพ คือวงจร
การทํางานอยางเปนระบบ
เชน วงจรเดมิ่ง
PDCA
เพื่อที่จะนําไปใชในการเสนอ
แผนการจัดกิจกรรม
5
ประเภท ตามเกณฑขอ 3
ตลอดจนนําไปใชในการวาง
แผนการเรียนของนักศึกษา
เองได กิจกรรมนี้จึงไมนาจะ
ใชงบประมาณมากมาย
(ผูรับผิดชอบใหเหตุผลวา
งบประมา ณไมพอจึงจัด
อบรมใหไดเพียงบางคน)
2. ในเกณฑขอ 3 ถาทํา
ตามขอเสนอในขอ 1 ก็จะทํา
ใหการดําเนินการตามเกณฑ
ขอ 3 เปนไปตามเกณฑทั้ง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
มีการพัฒนาขึ้นจากบุคลากรของคณะ
และเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย มีการใชเครือขาย Social
Network ไดแก Facebook,
มา
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา
2. ใหนําโครงการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษาใหนักศึกษา และเนน PDCA
เพื่อใหนักศึกษาทําโครงการโดยใชหลัก
PDCA

องคประกอบ

นักศึกษา

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
5 ประเภท แตตามหลักฐาน
ที่พบ แมจะนําเสนอ
กิจกรรม 5 ประเภท แตมี
เพียง 1 ประเภท คือ
กิจกรรมกีฬาที่คงใหเห็นวามี
การสงเสริมให นักศึกษานํา
ความรูดานประกันคุณภาพ
ไปใชในการดําเนินการ
3. ในการวางแผนตองตั้ง
ตัวชี้วัดผลลัพธที่สามารถจัด
ได เพื่อนําไปดําเนินการ
กิจกรรมและประเมินผลได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. การอบรมศิษยเกาควรมี
มากกวา 15 คน คณะควรมี
จํานวนศิษยเกาทั้งหมด หรือ
มีระบบ เพื่อเปน ขอมูลใน
การติดตาม
5. บันทึกขอตกลงความ
รวมมือของตัวแทนนักศึกษา
ควรลงวันเดือนปใหชัดเจน
6.
อบรมเรื่องประกัน
คุณภาพควรอบรมทุกชั้นป

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

องคประกอบ

4. การวิจัย

จุดแข็ง

1.คณะมีชองทางใหคณาจารย
เผยแพรงานวิจัย และงานสรางสรรค
โดยมีวารสาร “วิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI ดังนั้นควรมีระบบพี่
เลี้ยง ชวยพัฒนาการเขียนบทความ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
เพราะคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระบุเปาหมาย
เพียง 50 คน นักศึกษาใหม
ปการศึกษา 2554 มีจํานวน
283 คน
7.
มีการอบรมประกัน
คุณภาพการ ศึกษาในป พ .ศ.
2553 และ พ.ศ. 2554 แต
นําเสนอเอาป พ .ศ.2554
แลวนักศึกษานําไปใชในป
พ.ศ. 2553 อยางไร ควรมี
ลายเซ็นนักศึกษาอื่น ๆ ที่
เขารวมโครงการอบรม
ประกันคุณภาพ มีเพียง
โครงการกีฬาที่นายกสโมสร
ดําเนินการอบรมประกัน
คุณภาพเพียง 1 ประเภท
1. คณะยังตองเรงสงเสริม
ความรวมมือดานการวิจัย
กับองคกรภายนอก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภา
อุตสาหกรรมในทองถิ่น เพื่อ
เกิดความรวมมือในการทํา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. มีขอเสนอแนะการสงเสริมงานวิจัย
และงานสรางสรรคระดับคณะและมี
แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
2. คณะมีวารสารวิชาการอยูใน
ฐานขอมูล TCI

องคประกอบ

จุดแข็ง
ใหแลวอาจารยนักวิจัยรุนใหม
2. มีอาจารยในคณะ 3 คนไปรวม
ทํางานวิจัยเชิงพื้นที่กับคณาจารย
ตางคณะและนักวิจัยในพื้นที่ และยัง
ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก คือ สกว. และเครือขาย
วิจัยภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนจุด
แข็งที่ใหอาจารยทั้ง 3 คนเปนพี่เลี้ยง
หรือ เปนตัวเชื่อมใหอาจารยอื่นๆ
เขาๆไปทํางานกับชุมบนมากขึ้น
3. มีคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย
และงานสรางสรรคระดับคณะ และ
มีแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4. มีเอกสารการทําวิจัยรวมกับ
คณะอื่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
วิจัย เพราะทุนวิจัยที่คณะ
ไดรับยังเปนทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ
2. ในเกณฑขอ 4.1.7 คณะ
ตองมีการประเมินตาม
ตัวชี้วัด และ มีหลักฐานใน
การปรับปรุงปตอ ไป
3. ในเกณฑขอ 4.1.8 คณะ
ตองวางแนวทางและขั้นตอน
ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบ
ที่มีความสามารถในเรื่องการ
สรางเครือขายความรวมมือ
กับองคกรภายนอกเพื่อ
พัฒนางานวิจัย
4. ขอ 4.1.6 มีการสํารวจ
ความคิดเห็นของอาจารยตอ
การสนับสนุนงานดานวิจัย
ของคณะ แตผูจัดทําใชชื่อ
รายงานวาความพึงพอใจ
ควรแกไขชื่อรายงานวาเปน
ประเมินผลสําเร็จของการ
สนับสนุน พันธกิจดานการ
วิจัย

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

องคประกอบ

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
5. ตองมีหลักฐานการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงในป
การศึกษา 2554
6. คณะตองวางแนวทาง
และขั้นตอน ตลอดจน
กําหนดผูรับผิดชอบในการ
สรางความรวมมือกับองคกร
ภายนอก เพื่อการรวมมือกับ
งานวิจัยและงานสรางสรรค
บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
7. หลักฐานที่ควรมาเพิ่มเติม
คือการจัดทําวารสารของ
คณะ ซึ่งเปนชองทางในการ
เผยแพรงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมวิจัย
ของคณะที่มีบทบาทในการ
รวมรวมคัดสรรค และ
สังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย
8. ควรมีการกระตุนให
อาจารยนําผลงานวิจัยไป

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

องคประกอบ

จุดแข็ง

5. การบริการวิชาการแก
สังคม

มีคณาจารยสวนหนึ่งที่สามารถ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ไดคอนขางชัดเจน
คณะควรยกยองคณาจารยเหลานี้
และจัดระบบพี่เลี้ยง แกคณาจารย
อื่นๆ ตลอดจนนําความรูที่ไดจาก
ประสบการณของคณาจารยอื่นๆ
ตลอดจน นําความรูที่ไดจาก
ประสบการณของคณาจารยดังกลาว
นํามาเปนขอมูล ในการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาของคณะ

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มีการเผยแพรผลงานดานศิลปะของ
นักศึกษาผาน Website ซึ่งเปน
ชองทางที่สามารถเผยแพรได
กวางไกล

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ถายทอดเทคโนโลยีใหแก
ชุมชนภายนอกใหมากขึ้น
ในการเขียน มคอ 3 ควร
มีความพยายามที่จะใหนักศึกษานํา
ระบุงานบริการวิชาการที่จะ ความรูดานเทคโนโลยี เชนการพัฒนา
บูรณาการการเรียนการสอน เวปไซต ไปถายทอดใหกับชุมชน
ใหสอดคลองกันตั้งแต
จุดมุงหมายของรายวิชา
วัตถุประสงคในการพัฒนา
การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา ทั้งดานคุณธรรม
จริยธรรมและความรู
เพื่อที่จะสามารถจัดกิจกรรม
บูรณาการที่แทจริงได และ
เมื่อประเมินผลก็จะไดรูวาจะ
ประเมินอะไร อยางไร
1. เกณฑขอ 6.2 มคอ.3 ในเชิงบูรณา
การไมชัดเจนขึ้น แตมีผลงานเชิง
ประจักษ เชน “โปสเตอรแหเทียน
พรรษา ในวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี
สือ่ ผสม” อาจมีภาพศักยภาพที่นักศึกษา
นําไปใช หรือใหความรู
2. เกณฑขอ 6.4 การประเมินผล
ความสําเร็จของการบริการดานทํานุ

องคประกอบ

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

-

-

-

7. การบริหารและการ
จัดการ

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
บํารุงศิลปะ กับการจัดการเรียนการสอน
ใน มคอ5 ยังไมชัดเจน ไมมีการกําหนด
ตัวบงชี้ และยังไมเปนระบบ แตดาน
กิจกรรมชัดเจน
1. ควรมีการรวบรวมประเด็นความรูมา
จัดทําเปนลายลักษณอักษรและเผยแพร
ตามเกณฑขอ 4 และควรมีการนําความรู
ที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
ตามเกณฑขอ 5
2. ควรมี การนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะของกรรมการประจําคณะ
ไปดําเนินการปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปการศึกษา 2554
1. ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ อัต
ลักษณของคณะ (บัณฑิตจิตอาสา) ตาม
เกณฑขอ 3
2. ควรมีกระบวนการในการคัดสรรแนว
ปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพตาม
เกณฑขอ 9

