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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ประวัติความเป็นมา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาการมาจากหมวดวิชาหัตถศึกษา มีอาคารโรงฝึกงานเป็นอาคาร
หลังแรกที่เกิดข้ึนพร้อมกับวิทยาลัยครูลําปาง เม่ือพ.ศ.2515 ทําการสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับหัตถศึกษา การฝีมือ          
งานประดิษฐ์ ช่างในบ้าน งานปูน งานไม้ งานไฟฟ้า-วิทยุ ซ่ึงเป็นวิชาตามหลักสูตรสายครู ในระดับ ป.กศ.และ     
ป.กศ.สูง 

ปี พ.ศ. 2519  เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์สงักัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ปี พ.ศ. 2520  มีการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเพิ่มอีก 1 หลัง (อาคารช่างโลหะ) 
ปี พ.ศ. 2526  เปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 
ปี พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาเซรามิกส์ (อว.ท.) 
ปี พ.ศ. 2531  เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส ์ (วท.บ.) 
ปี พ.ศ. 2537  วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏลําปาง ภาควิชาหัตถศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป์ ได้รับโอนอาจารย์ใหม่เข้ามาหลายอัตรา 
ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5 ชั้น (อาคาร 13) 
ปี พ.ศ. 2541  ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เสนอ

โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทําหน้าที่ผลิตกําลังคน ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน โดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน และดําเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 1/2541 ลงวันที่ 3 มกราคม 2541 ลงนามโดย  รศ.วรรณวดี ม้าลําพอง  อธิการบดี   

 

ปี พ.ศ. 2542  เปิดสอนระดับอนุปริญญา อ.วท.ก่อสร้าง และ อ.วท. โลหะ 
 

ปี พ.ศ. 2543  อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ ห้วหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เสนอ
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกคร้ัง สถาบันราชภัฏลําปาง มีคําสั่งที่  122/2543 แต่งตั้ง
คณะกรรมการทําแผนเตรียมความพร้อม   เพื่อดําเนินการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก  
แสงมีอานุภาพ อธิการบดี คณะกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งได้ดําเนินงานจัดทําข้อมูลความพร้อมและพันธกิจ        
ทําโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอต่อกรรมการบริหารสถาบันและเสนอต่อสภาประจําสถาบัน
ราชภัฏลําปาง ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือวันที่  23  กันยายน  2543 

วันที่ 1 ตุลาคม 2543 สถาบันราชภัฏลําปาง  มีประกาศ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ให้โครงการจัดตั้ง    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีฐานะและการบริหารงานในรูปแบบของคณะวิชาภายในสถาบันราชภัฏลําปางมี  
รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี อ.นิลวัฒน์   
พัฒนพงษ์  อ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ และ อ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รักษาการรองคณบดีมีสํานักงานเลขานุการ  
ตั้งอยู่ที่ อาคาร 13 

 มีการโอนย้ายอาคาร นักศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เก่ียวข้องที่สังกัดภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดสอน วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
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   ปี พ.ศ. 2544  เปิดสอน วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
ปี พ.ศ. 2545  เปิดสอน วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเซรามิกส์     
1  หลัง 

ปี พ.ศ. 2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ลงวนัที ่ 8 
มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงจัดตั้งส่วนราชการที่มีฐานะ  เทียบเทา่กอง ดังนี ้

1)   สํานักงานอธิการบด ี
2)   คณะครุศาสตร์ 
3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4)   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5)   คณะวิทยาการจัดการ 
6)   คณะวิทยาศาสตร์ 
7)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8)   สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
9)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10)  สํานักศิลปและวฒันธรรม 
จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวทําให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่เคยอยู่ในโครงการ
จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดําเนินงาน มี รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ ดํารงตําแหน่งคณบดีที่ได้จากการสรรหา
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการขอเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปีนีไ้ด้เปิดสอน ระดบัปริญญาตรี เพิ่มคือ 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลติ  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) ตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี  การผลิต 

ปี พ.ศ. 2549 เร่ิมใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.4ปี) ที่พัฒนาข้ึนใหม่รับ
นักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขณะเดียวกันก็ยังคงรับนักศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ถึงแม้จะมีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยงัไม่
สามารถดําเนินการได้ยังคงบริหารงานแบบเดิมและใช้บุคลากรเดิมต่อไป 

ปี พ.ศ. 2550  เร่ิมใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีโยธา (วท.บ.4 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (วท.บ. 4 ปี) ที่พัฒนาข้ึนใหม่ รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
การเปิดหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ใช้บุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกัน 

ปี พ.ศ. 2552 เร่ิมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. 4 ปี และศึกษาการเทียบโอน 
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากมติ  ที่ประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ให้ปิดหลักสูตร  ตั้งแต่ปีการศึกษา   2553  

ปี พ.ศ. 2553 ยกเลิกการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วท.บ. 2 ปี (ต่อเนื่อง)  และทําการปรับปรุงการรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี  4 สาขา คือ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต  จัดตั้งศูนย์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีการ
ดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทแสงชัยมิเตอร์ จํากัด  ในการดําเนินการด้านเคร่ืองมือวัด
และควบคุมทางอุตสาหกรรม  ตลอดจนการทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทางด้านพลังงานทดแทนและ
การทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
 
ปรัชญา  
 ทักษะวิชาเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  นําภูมิปัญญาพฒันาท้องถ่ิน 
 

 
วิสัยทัศน์ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความเป็นเลิศในวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศ  (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใน
คราวประชุมคร้ังที่ 5/2551 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551) 
 
พันธกิจ  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดพันธกิจหลักของคณะไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.  มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ดําเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์โดย

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  แก่สังคม 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภูมิใจในวัฒนธรรมของ 

ท้องถ่ินและของชาติ 
 

 
วัตถุประสงค์  

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ินอีกทั้ง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าว 
จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนาและนักการเมืองท้องถ่ิน ให้       
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน 

8.  การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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หลักการและเหตุผล 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี  7.1 ภาวะผู้นําของสภาและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน ข้อ 7.1.1 สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า     

คณะจึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นการประเมินหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 2553  เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแต่ละคน โดยไม่เจาะจงว่าเป็นกรรมการรายหนึ่งราย
ใดเพียงรายเดียว 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง  คือ  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 2. ขอบเขตท่ีศึกษา คือ ผลประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ทราบถึงระดับความเห็นการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา  2553  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คณะกรรมการ    หมายถึง    คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 หลักเกณฑ์   หมายถึง    แนวทางท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือนําไปประพฤติและปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด หรือตัวบ่งช้ี      หมายถึง    สิ่งท่ีสามารถวัดหรือสังเกตได้เพ่ือบอกสภาพท้ังในเชิง  
ประมาณ หรือเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีต้องการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําปี 2553   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

6 

 
 

บทท่ี 2 
วิธีการวิจัย 

 
 การจัดรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปีการศึกษา  2553 ดําเนินการตามวิธีการและการสร้างเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูล  ดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจวิจัยครั้งนี้  คือ  คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน  9  ท่าน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในครั้งนี้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปีการศึกษา 2553 ในการเก็บข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงระดับความคิดเห็น
ของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าท่ี  ประจําปี 2553  จํานวน 12 ข้อ 
 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 1. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน 
 2. นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. สรุปผลสํารวจความคิดเห็น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ประจําปีการศึกษา  2553  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทําแบบประเมินและได้นําคะแนน
ประเมินความคิดเห็นและมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามทฤษฎี  ดังนี้ 
 

 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (รวีวรรณ   ชินตระกูล. 2542 : 164) ใช้สูตร 
   x  = ∑x 
           N 
  เม่ือ  x  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
   ∑ = ผลรวมของคะแนน 
   x  = คะแนนแต่ละจํานวน 
   N = จํานวนข้อมูล 
  

หาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (รวีวรรณ  ชินะตระกูล. 2542 : 179)  ใช้สูตร 
   S.D.  =  √∑(x - x )2 
         (N – 1) 
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  เม่ือ  S.D. = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   N = จํานวนข้อมูล 
   x = ค่าคะแนนแต่ละคน 
   x  = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมด 
   ∑x = ผลรวมของคะแนน 
  

หาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)  (นิศารัตน์  ศิลปะเดช. 2542 : 144) ใช้สูตร 
  P = F x 100 
            N  
 เม่ือ P = ค่าร้อยละ 
  F = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมด 
  N = จํานวนค่าเฉลี่ย 

 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน คะแนน 
มากท่ีสุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยท่ีสุด 1 

 
 เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีได้จากแบบสํารวจความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม       
สิ่งสนับสนุนและขวัญกําลังใจของอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี 2553 ดังนี้ 
 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 เห็นด้วยอย่างมาก 
3.51 – 4.50 เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
2.51 – 3.50 เห็นด้วย 
1.51 – 2.50 ไม่เห็นด้วย 

0 – 1.50 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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บทท่ี 3 
ผลการสํารวจ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยหัวข้อท่ีใช้ประเมินหมายถึงการทําหน้าท่ีของกรรมการแต่ละคน โดยไม่เจาะจงว่าเป็น
กรรมการรายหนึ่งรายใดเพียงรายเดียว  
 

  ตารางท่ี  1  จํานวนและร้อยละของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

คณะกรรมการ จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการประจําคณะ 9 100 

รวม 9 100 
  

จากตารางท่ี  1 พบว่าคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง มีการตอบแบบประเมินจํานวน  9 ท่าน  จากจํานวน  9  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ตารางท่ี  2  ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค่าความเห็น 

รายการ ค่าเฉล่ีย 
( x ) 

ค่าความ
เบ่ียงเบน 

ระดับ 
ผลประเมิน 

1. วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้อง
กับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

4.89 0.33 
เห็นด้วยอย่างมาก 

2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ
ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

4.78 0.44 
เห็นด้วยอย่างมาก 

3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจหลักของคณะอยา่งเพียงพอท่ีจะ
ช่วยให้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.89 0.33 
เห็นด้วยอย่างมาก 

4. พิจารณาหลักสตูรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสตูรของรายวิชา    
ในคณะเพ่ือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.44 0.88 เห็นด้วยค่อนข้างมาก 

5. พิจารณาการบริหารและการดําเนินงานของคณะตามท่ีสภา
มหาวิทยาลยัมอบหมาย 

4.56 0.73 
เห็นด้วยอย่างมาก 

6. พิจารณาเสนอเก่ียวกับการขอดาํรงตําแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจําคณะต่อมหาวิทยาลัย 

- - - 

7. พิจารณาการวัดผลการศึกษา ประจําภาคเรียนของรายวิชาในคณะ 4.33 0.71 เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
8. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบด ี 4.67 0.50 เห็นด้วยอย่างมาก 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามท่ีอธิการบดี

มอบหมาย 
4.78 0.44 

เห็นด้วยอย่างมาก 

10. พิจารณาเสนอการให้ปรญิญากิตติมศักดิ์  4.56 0.53 เห็นด้วยอย่างมาก 
11. พิจารณารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการงานด้านต่างๆ ของคณะ 4.89 0.33 เห็นด้วยอย่างมาก 
12. พิจารณาเสนอของบประมาณและเงินรายได ้รวมถึงการจัดหา

ผลประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ท่ีอยู่ในความดูแลของคณะ 
4.67 0.50 

เห็นด้วยอย่างมาก 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.55 เห็นด้วยอย่างมาก 
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จากตารางท่ี  2 พบว่าผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 2553  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.63 อยู่ใน
ระดับความเห็นด้วยอย่างมาก  สรุปค่าคะแนนรายข้อ ดังนี้  

ข้อข้อท่ี 1.  การวางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.89   

หัวข้อท่ี 2.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78  

หัวข้อท่ี 3.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจหลักของคณะอย่างเพียงพอท่ีจะช่วยให้
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.89  

หัวข้อท่ี 4.  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของรายวิชาในคณะ        
เพ่ือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44  

หัวข้อท่ี 5  พิจารณาการบริหารและการดําเนินงานของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56  

หัวข้อท่ี 6.  พิจารณาเสนอเก่ียวกับการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา
คณะต่อมหาวิทยาลัย  ไม่มีค่าคะแนนเฉลี่ย เนื่องจากไม่มีการดําเนินงานในรอบปี  

หัวข้อท่ี 7.  พิจารณาการวัดผลการศึกษา ประจําภาคเรียนของรายวิชาในคณะ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.33  

หัวข้อท่ี 8.  ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67  
หัวข้อท่ี 9.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 4.78   
หัวข้อท่ี 10.  พิจารณาเสนอการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56   
หัวข้อท่ี 11.  พิจารณารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการงานด้านต่าง ๆ ของคณะ มีค่าคะแนน

เฉลี่ย  4.89   
หัวข้อท่ี 12.  พิจารณาเสนอของบประมาณและเงินรายได้ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ท่ีอยู่ในความดูแลของคณะ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67  
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บทท่ี 4 
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
   

การสํารวจครั้งนี้ได้ดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอนอย่างมีระบบ  โดยมีการแจกแบบประเมิน
ให้แก่คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน จํานวน 9 ท่าน  จากนั้นนําข้อมูลมา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ค่าทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ จํานวนท้ังหมด   
ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเฉลี่ย( �)  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา 2553  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  4.63 อยู่ในระดับความเห็นด้วยอย่างมาก  
แบ่งความคิดเห็นเป็น  2 ระดับ  คือ ระดับความเห็นด้วยอย่างมาก และระดับความเห็นค่อนข้างมาก       
ซ่ึงหัวข้อท่ีได้รับระดับความเห็นด้วยอย่างมาก คือหัวข้อท่ี 1. การวางนโยบายและกําหนดแนวทาง         
การดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89  หัวข้อท่ี 3. 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพันธกิจหลักของคณะอย่างเพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 หัวข้อท่ี 11. พิจารณารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการงานด้านต่าง ๆ 
ของคณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89  หัวข้อท่ี 2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ
ตลอดจนควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78  หัวข้อท่ี 9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับ
กิจการของคณะ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.78  หัวข้อท่ี 12 พิจารณาเสนอขอ
งบประมาณและเงินรายได้ รวมถึงการจัดหาผลประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ท่ีอยู่ในความดูแลของ
คณะ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 หัวข้อท่ี 8. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.67 หัวข้อท่ี 5 พิจารณาการบริหารและการดําเนินงานของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.56 และหัวข้อท่ี 10. พิจารณาเสนอการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56  
หัวข้อท่ีได้รับความเห็นด้วยค่อนข้างมาก คือ หัวข้อท่ี 4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับ
หลักสูตรของรายวิชาในคณะเพ่ือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 และหัวข้อท่ี 7. พิจารณา
การวัดผลการศึกษา ประจําภาคเรียนของรายวิชาในคณะ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33  ส่วนหัวข้อท่ี 6. 
พิจารณาเสนอเก่ียวกับการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําคณะต่อมหาวิทยาลัย ไม่มีค่า
คะแนนเฉลี่ย เนื่องจากไม่มีการดําเนินงานในรอบปี 2553 
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