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คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ถือเป-นภารกิจท่ีสําคัญอย0างยิ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยกลไกของการประกันคุณภาพจะเริ่มจากการวางแผนดําเนินงาน การดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนด การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และท4ายท่ีสุดเป-นการประเมินผลท่ีได4จากการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําผลท่ีได4ไปกําหนดแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพในครั้งถัดไป 
 ดังนั้น  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได4จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองตามคู0มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) แก0คณะเทคโนโลย ีและมหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง และนําผลท่ี
ได4จากการประเมินเป-นแนวทางในการพัฒนาสาขาวิชาต0อไป 
 
 
 
              (ผู4ช0วยศาสตราจารยIพงษIสวัสด์ิ  อํานาจกิติกร) 
                                                     ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                                                            30/เมษายน/2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตัวเอง   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                       ประจําป�การศึกษา 2554 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                            � รายงานรอบ 12 เดือน 

สารบัญ 
          หน�า 

คํานํา   
สารบัญ 
สวนท่ี  1  บทสรุปผู�บริหาร       
สวนท่ี  2  สวนนํา            

2.1 ประวัติความเป-นมาโดยย0อ 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศนI พันธกิจ นโยบาย และเปPาหมาย 
2.3 โครงสร4างการบริหารงาน 
2.4 หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเปQดสอน 
2.5 อาจารยIประจําหลักสูตร 
2.6 นักศึกษา 
2.7 บุคลากร 
2.8 อาจารยIพิเศษ 
2.9  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/ห4องปฏิบัติการ 

    2.9  ข4อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับงบประมาณ 
2.10 ข4อมูลบัณฑิต 
2.11  ผลการปรับปรุงตามข4อเสนอแนะจากผลการประเมินป�ท่ีผ0านมา 

   
สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ"การประเมิน  

3.1 องคIประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคI และแผนดําเนินการ 
3.2 องคIประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
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4.1  ตารางท่ี ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ0งชี้เของสาขาวิชา 
4.2  ตารางท่ี ส 2. สรุปการประเมินตามองคIประกอบคุณภาพของสาขาวิชา 
4.3  จุดเด0น  จุดอ0อน  แนวทางแก4ไข  ในแต0ละองคIประกอบ 
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ก.  คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสาขาวิชา 
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ส�วนที่ 1 
บทสรุปผู�บริหาร 

 
1. ข�อมูลท่ัวไป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป+นหน,วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับผิดชอบในการให/บริการการศึกษาแก,บุคคลท่ัวไปและดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ คือ   แขนงเทคโนโลยี
ไฟฟ7าอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส9 แขนงเทคโนโลยีการผลิต แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9
อุตสาหกรรม และแขนงการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค9หลักเพ่ือผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ีมีคุณภาพ ออกสู,สังคม มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให/มีความ
ทันสมัย และดําเนินการวิจัยเพ่ือสร/างองค9ความรู/ด/านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คือ สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท/องถ่ิน และตามอัตลักษณ9ของมหาวิทยาลัย และ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมว,าด/วย “บัณฑิต จิตอาสา” 

ในป�การศึกษา 2553 สาขาวิชาได/มุ,งเน/น ตามพันธกิจของสาขาวิชาในด/าน การผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู/  ความสามารถ  ทางด/านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนง    ต,าง ๆ  ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  อันเป+น
พ้ืนฐานการประกอบอาชีพท่ีดีในสังคมและเป+นพ้ืนฐานการศึกษาต,อในระดับสูง และการผลิตบัณฑิตให/มี
ความรู/  ความสามารถในการคิด วิเคราะห9  สังเคราะห9 ประยุกต9และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ท่ี
สอดคล/องกับการพัฒนาท/องถ่ินและประเทศ โดยนําผลการดําเนินงานตามการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ป�การศึกษาในป�การศึกษา 2552 มาเป+นข/อมูลเบ้ืองต/นในการดําเนินงาน นอกจากนี้สาขาวิชายังมีการจัด
กิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด/านอ่ืนๆ เช,น กิจกรรมให/ความรู/ด/านประกันคุณภาพ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน9ท่ีสะท/อนตามอัตลักษณ9ของมหาวิทยาลัย ทําให/บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา เป+นผู/ท่ีมีความ
สมบูรณ9พร/อมต,อการประกอบอาชีพทางด/านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในอนาคต 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
  ภาพรวมของการประกันคุณภาพภายในป�การศึกษา 2554 ผลการประเมินตนเองอยู,ใน

ระดับดีมาก โดยมีค,าเฉลี่ย  4.18 ตามการแปลผล 5 ระดับ ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามแต,ละองค9ประกอบ มี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 องค9ประกอบท่ี 1 ปรัชญา องค9ประกอบด/านการบริหาร การจัดการ ในภาพรวมอยู,ใน
ระดับ ดีมาก (ค,าเฉลี่ยการประเมินตนเองเท,ากับ 4.75) โดยมีผลการดําเนินงานคือ สาขาวิชาได/มีการ
กําหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค9 ไว/ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� เพ่ือใช/เป+นแผนกลุยุทธ9หลักของ
สาขาวิชา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 2553 ท่ีสอดคล/องกับ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป�เพ่ือใช/ดําเนิน
กิจกรรมของสาขาวิชา และรายงานผลการดําเนินกิจกรรมต,อ คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา และ
กรรมการบริหารคณะต,อไป  

 2.2 องค9ประกอบท่ี 2 องค9ประกอบด/านการผลิตบัณฑิต ในภาพรวมอยู,ในระดับ ดีมาก 
(ค,าเฉลี่ยการประเมินตนเองเท,ากับ 4.65) โดยมีผลการดําเนินงานคือ สาขาวิชาได/จัดทําคู,มือการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน/นผู/เรียนเป+นสําคัญ เพ่ือใช/เป+นระบบหลักในการจัดการเรียนการสอน และทําการอบรม
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การมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือให/อาจารย9ในสาขาได/ทราบ และนําผลการจัดไปใช/ในการพัฒนาหลักสูตร
ใหม,ต,อไป 

    นอกจากนี้สาขาวิชายังได/จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาท้ังทางด/านวิชาการ และ
วิชาขีพ เช,น โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือให/บัณฑิตของสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา ทักษะท่ีหลากหลาย 

2.3 องค9ประกอบท่ี 3 องค9ประกอบคุณภาพด/านงานวิจัยและงานสร/างสรรค9 ในภาพรวม
อยู,ในระดับ ปรับปรุง (ค,าเฉลี่ยการประเมินตนเองเท,ากับ 2.41) เนื่องจากสาขาวิชามีจํานวนอาจารย9ท่ีสังกัด
จํานวนมาก แต,มีการขอทุนวิจัยจากแหล,งทุนท่ีน/อย ทําให/อัตราส,วนของเงินสนับสนุนงานวิจัยไม,เป+นไปตาม
เกณฑ9ท่ีต้ังไว/ 

2.4 องค9ประกอบท่ี 4 องค9ประกอบด/านคุณภาพด/านการบริการวิชาการในภาพรวมอยู,ใระดับ 
ดี (ค,าเฉลี่ยการประเมินตนเองเท,ากับ 4.00 โดย สาขาวิชาได/นําผลการบริการวิชาการ ในป�การศึกษา 2553 
มาเป+นตัวกําหนดการดําเนินงานบริการวิชาการ และการบูรณาการสอน ในป�การศึกษา 2554  

 
3. จุดเด�น/แนวทางเสริม    

3.1  สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู/ท่ีหลากหลาย และมุ,งเน/นให/ผู/เรียนเกิดการเรียนรู/
ด/วยตนเอง 

แนวทางเสริม เร,งพัฒนาหลักสูตรให/สอดคล/องกับมาตรฐานการเรียนรู/ 
 
3.2.สาขาวิชามีแบ,งงบประมาณให/แต,ละ สาขานําไปบริการจัดการทําให/ การดําเนินกิจกรรม

ตามตัวชี้วัดทําได/รวดเร็ว 
แนวทางเสริม เพ่ือให/การติดตามการใช/จ,ายงบประมาณเป+นไปด/วยความรวดเร็ว ควรปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ ให/แต,ละสาขาทราบถึงผลดําเนินงาน และเป+นประโยชน9ต,อการติดตามการดําเนินกิจกรรม 
ขอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 
3.3 มีการสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือการเรียนการสอน และ งานวิจัยองค9ความรู/ ท้ังในด/าน

งบประมาณ และกําลังคน 
แนวทางเสริม ควรเร,งนําผลงานวิจัยขออาจารย9ไปพัฒนาเป+นผลงานคุณภาพ เช,น บทความ

วิชาการ 

 

4. จุดท่ีควรพัฒนา/จุดท่ีควรปรับปรุง    
 

4.1 องค-ประกอบด�านการบริหารจัดการ 
การบรรลุเป7าหมายในโครงการ หรือกิจกรรม ไม,มีการระบุแน,ชัด 
แนวทางแก�ไข 
ในแบบสรุปโครงการ ควรมีการระบุการบรรลุเป7าหมาย อย,างชัดเจน 
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4.2  องค-ประกอบด�านคุณภาพบัณฑิต 
           จุดอ�อน   
            เงินเดือนเริ่มต/นของบัณฑิตท่ีได/งานทํา น/อยกว,าเกณฑ9ท่ีกําหนด 
           แนวทางแก�ไข 
           ควรมีการจัดอบรมหลักสูตร ระยะสั้นให/กับนศ.ท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือให/นศ ประกอบ

อาชีพ อิสระมากข้ึน  
 

             4.3 องค-ประกอบคุณภาพด�านการวิจัยและพัฒนา 
          จุดอ�อน   
            ทุนสนับสนุนงานวิจยัต,ออาจารย9ต่ํากว,าเกณฑ9 มาตรฐานท่ีกําหนด 
         แนวทางแก�ไข 
          ควรหามาตรการกระตุ/นให/อาจารย9 จัดหาทุนวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

 
            4.4  องค-ประกอบคุณภาพด�านการบริการวิชาการ 

         จุดอ�อน   
          1.จํานวนโครงการบริการวิชาการมีน/อย 
          2. การบูรณาการงานบริการวิชาการ กับ งานวิจัย และ การเรียนการสอนมีน/อย  
 
        แนวทางแก�ไข 
        ควรร,วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนในการจัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึง

จะทําให/เกิดผลการบริการวิชาการ และนําไปใช/ในการเรียนการสอน และการทําวิจัยท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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ส�วนท่ี  2 
ส�วนนํา 

 
1.1  ประวัติความเป�นมาโดยย�อ 
 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป+ดให-บริการการศึกษาครั้งแรกป�การศึกษา 2539 ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงอิเล็กทรอนิกส6)  2ป�หลังอนุปริญญา โดยโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส6ซ่ึงในขณะนั้นสังกัดภาควิชาฟ+สิกส6 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏลําปาง 
เพ่ือรองรับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส6และคอมพิวเตอร6 ท่ีสนใจจะศึกษาต?อในระดับปริญญาตรีทางด-านอิเล็กทรอนิกส6 
โดยเป+ดให-บริการการสอนแก?นักศึกษาภาค กศ.บป. และเป+ดรับนักศึกษาในภาคปกติ ป�การศึกษา 2540 
ต?อมาภายหลังในป�การศึกษา 2541 จึงมีการเป+ดให-บริการเพ่ิมเติมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2ป�หลังอนุปริญญา  คือแขนงเทคโนโลยีไฟฟBา และแขนงก?อสร-าง โดยมีโปรแกรม
ไฟฟBาและโปรแกรมก?อสร-าง จากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปC คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีเปDน
ผู-รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของแขนงวิชาท่ีเป+ดทําการเรียนการสอนใหม? 
 ป� พ.ศ. 2543 สภาสถาบันราชภัฏลําปาง มีมติเห็นชอบให-มีการดําเนินการโครงการจัดต้ังคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้ึนในสถาบันราชภัฏลําปาง และมีนโยบายให-โปรแกรมวิชาท้ังหมดท่ีเป+ดสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ย-ายมาสังกัดโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และได-ทําการจัดการเรียนการสอนในแขนงวิชาเพ่ิมเติมอีกคือ แขนงคอมพิวเตอร6อุตสาหกรรม 
แขนงเทคโนโลยีการผลิตและแขนงการจัดการอุตสาหกรรม ตามลําดับ ต?อมาในป� พ.ศ. 2548 เม่ือมีการ
ประกาศใช-พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทําให-โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยก
ฐานะเปDนส?วนราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพ่ือให-หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปDนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในป� พ.ศ. 2548 จึงได-
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ป� 
และทําการจัดการเรียนการสอนในป�การศึกษา 2549 
 ปIจจุบัน ในป�การศึกษา 2553 นี้สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปDนหน?วยงานในสังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รับผิดชอบในการให-บริการการศึกษาแก?บุคคลท่ัวไป
และดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 
คือ   แขนงเทคโนโลยีไฟฟBาอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส6 แขนงเทคโนโลยีการผลิต แขนง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร6อุตสาหกรรม และแขนงการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค6หลักเพ่ือผลิต
บัณฑิตสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีมีคุณภาพ ออกสู?สังคม มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และ
จัดการศึกษาให-มีความทันสมัย และดําเนินการวิจัยเพ่ือสร-างองค6ความรู-ด-านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คือ สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท-องถ่ิน และตามอัตลักษณ6ของ
มหาวิทยาลัย และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมว?าด-วย “บัณฑิต จิตอาสา” 
 
2.2  ปรัชญา วิสัยทัศน6 พันธกิจ นโยบาย และเปBาหมาย 

2.2.1 ปรัชญา 

ทักษะดี  วิชาการเด?น มุ?งเน-นคุณธรรม สานต?อภูมิปIญญาเพ่ือพัฒนาท-องถ่ิน 
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2.2.2 วิสัยทัศน� 

ภายในป� พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง จะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและมีความเปDนเลิศในวิชาการด-าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิจัยและพัฒนาด-านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีบูรณาการภูมิปIญญาท-องถ่ิน 
เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ 

2.2.3 พันธกิจ    

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
อุตสาหกรรม มีการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมุ?งเน-นการดําเนินงานให-
สอดคล-องกับวัตถุประสงค6ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู-  ความสามารถ  ทางด-านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนง    ต?าง ๆ  
ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  อันเปDนพ้ืนฐานการประกอบอาชีพท่ีดีในสังคมและเปDนพ้ืนฐาน
การศึกษาต?อในระดับสูง 

2. เพ่ือยกระดับบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมท่ีมีคุณวุฒิต่ํากว?าปริญญาตรีให-ได-รับการศึกษา
ต?อเนื่องในระดับปริญญาตรีทางด-านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย?างมีคุณภาพ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให-มีความรู- ความสามารถ  ในการบริหารจัดการ ควบคุม ดําเนินงานด-าน
วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให-มีความรู-  ความสามารถในการคิด วิเคราะห6  สังเคราะห6 ประยุกต6และ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ท่ีสอดคล-องกับการพัฒนาท-องถ่ินและประเทศ 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตให-มีวิสัยทัศน6กว-างไกลในสังคมอุตสาหกรรมยุคใหม?   มีเจตคติ    มีความรัก 
ศรัทธา  มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ       ภายใต-จิตสํานึกท่ีดี  ต?อสังคม
ส?วนรวมและสิ่งแวดล-อม 

2.2.4 นโยบายด-านการประกันคุณภาพ  

1.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให-มีประสิทธิภาพ  เปDนส?วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการของคณะ  โดยกําหนดให-มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบ  การประเมิน  และพัฒนา
คุณภาพอย?างต?อเนื่อง 

2.  กําหนดให-ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา  กระจายสู?
ระดับบุคคล ได-แก?  ผู-บริหาร  คณาจารย6  บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา  เพ่ือสร-างวัฒนธรรมการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 

3.  พัฒนามาตรฐาน  ตัวบ?งชี้และเกณฑ6การประเมินคุณภาพท่ีสามารถสะท-อน
คุณภาพการปฏิบัติงานและอัตลักษณ6ของคณะ  ตามเปBาหมาย  พันธกิจ  และภารกิจของคณะ  สามารถ
กระตุ-นให-    เกิดการแข?งขัน  การพัฒนาการดําเนินงานและผลผลิตทางการศึกษาของคณะ 

4.  ส?งเสริมการประชาสัมพันธ6  การให-ความรู-  และการมีส?วนร?วมของนักศึกษา  
คณาจารย6และบุคลากรของสาขาวิชา  ในการดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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5.  นําระบบและการจัดการความรู-มาเปDนส?วนหนึ่งของการพัฒนาองค6กร 

6.  ส?งเสริมการเป+ดเผยข-อมูลและเผยแพร?ผลงานตามพันธกิจของระบบและกลไก      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7.  เป+ดโอกาสให-บุคลากรภายนอกเข-ามาเปDนส?วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

8.  พัฒนาเครือข?ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาร?วมกับหน?วยงาน
ภายนอก 

2.2.5 เป&าหมายการพัฒนา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได-
กําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให-บรรลุเปBาหมายตามพันธกิจท่ีตั้งไว-ท้ังนี้เพ่ือให-สอดคล-องกับพันธกิจของ
คณะ ไว- 4 ประเด็นดังนี้ 

1. มุ?งพัฒนาการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพสู?สังคม 
2. ดําเนินการวิจัยและสร-างองค6ความรู-ด-านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงกับภูมิปIญญา

ท-องถ่ิน 
3. ให-บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก?สังคม ท-องถ่ิน 

4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.  

  2.2.5 เป&าหมายการพัฒนา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กําหนดเปBาหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให-มีบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน 27 คน เปDนปริญญาเอก ร-อยละ9.64 และมีตําแหน?งทางวิชาการ ร-อยละ15.09.มีบุคลากร
สนับสนุน จํานวน 3 คน อาจารย6 ร-อยละ 94.11 ทําวิจัย   มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพป�ละ1เรื่อง ได-รับการ
ตีพิมพ6เผยแพร? จํานวน10 .เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 31,274.50.บาทต?อคน มีหน?วยบริการ
วิชาการระดับชาติ ได-แก? ศูนย6ถ?ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือวัด 
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2.3  โครงสร+างการบริหารงาน 

   

2.4  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป1ดสอน 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปDนสาขาท่ีอยู?ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได-รับการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. เม่ือวันท่ี24 
พ.ค. 2550  
 
2.5  อาจารย�ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง วุฒิการศึกษา 

1 ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ6 
ผู-ช?วย

ศาสตราจารย6 ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี 

2 ผศ. นิลวัฒน6 พัฒนพงษ6 
ผู-ช?วย

ศาสตราจารย6 กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 

3 ผศ.พงษ6สวัสด์ิ อํานาจกิติกร 
ผู-ช?วย

ศาสตราจารย6 วท.ม. วิศวกรรมไฟฟBา 

4 อ.ดร. ธานินดร6 คูพูลทรัพย6 อาจารย6 Ph.D.Technology Management 

5 อ.ดร. ปIญญา พลรักษ6 อาจารย6 Ph.D.Technology Management 

6 อ.ดอนสัน ปงผาบ อาจารย6 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟBา 

7 อ.วีรวัชร พงศ6นภา อาจารย6 M.Sc.Electronic Engineering 
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8 อ.เอกรัฐ  อินตhะวงศา อาจารย6 ศษ.ม.อาชีวศึกษา 

9 อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารย6 คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟBาสื่อสาร 

10 อ.จินตนา อํานาจกิติกร อาจารย6 ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 อ.ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย6 วท.ด.พลังงานทดแทน 

12 อ.สกล จิโนสวัสด์ิ อาจารย6 ค.อ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส6 

13 อ.สันติ วงศ6ใหญ? อาจารย6 ค.อ.ม. ไฟฟBา 

14 อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร อาจารย6 ค.อ.ม. ไฟฟBา 

15 อ.วศิน6วิโรตน6 เนติศักด์ิ อาจารย6 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 อ.จักรกฤษ ฮ่ันยะลา อาจารย6 วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม 

17 อ.ณรงค6 เครือกันทา อาจารย6 ค.อ.ม. ไฟฟBา 

18 อ.ประสงค6 หน?อแก-ว อาจารย6 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

19 อ.นิวัติ 
กิจไพศาล
สกุล อาจารย6 วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

20 
อ.ว?าท่ีร.ต.ปฐม
พงษ6 พรมมาบุญ อาจารย6 ค.อ.ม. เครื่องกล 

21 อ.พงษ6ศักด์ิ อยู?ม่ัน อาจารย6 วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน 

22 อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ อาจารย6 ค.อ.ม. ไฟฟBา 

23 อ.ศุภวุฒิ ผากา อาจารย6 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟBา 

24 อ.นราธิป วงษ6ปIน อาจารย6 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร6 

25 อ.ฐานันดร6 โตhะถม อาจารย6 
วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร6เน็ตและ
สารสนเทศ 

26 นายสมพร ต๊ิบขัด อาจารย6 วท.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 

27 นายวีระชัย สว?างทกข6 อาจารย6 
วทม.   เทคโนโลยีอินเตอร6เนตและ
สารสนเทศ 

 
 
2.6  นักศึกษา 
        
ตารางท่ี  2  จํานวนนักศึกษา ป�การศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 
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ปริญญาตรี 
ประเภทนักศึกษา 

2 ป9 4 ป9 5 ป9 
รวม 

ภาคปกติ 226 555  781 
ภาคพิเศษ     
   - กศ.บป. มหาวิทยาลัย 36    
   - กศ.บป. ศูนย6ลําพูน     

รวม 262 555  817 
 
2.7  บุคลากร  

1 มิ.ย. 53 - 31 พ.ค. 54 
ช่ือ - สกุล ประเภทบุคลากร 

วันเข+างาน วันออกงาน นับเป�น 

ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ6 ข-าราชการ 16 พ.ค. 29   1 

ผศ. นิลวัฒน6 พัฒนพงษ6 ข-าราชการ 3 พ.ย. 23   1 

ผศ.พงษ6สวัสด์ิ อํานาจกิติกร ข-าราชการ 11 มิ.ย. 30   1 

อ.ดร. ธานินดร6 คูพูลทรัพย6 ข-าราชการ 15 ก.พ. 28   1 

อ.ดร. ปIญญา พลรักษ6 ข-าราชการ 2 พ.ย. 35   1 

อ.ดอนสัน ปงผาบ ข-าราชการ 1 ส.ค. 40   1 

อ.วีรวัชร พงศ6นภา ข-าราชการ 5 มี.ค. 40   1 

อ.เอกรัฐ  อินตhะวงศา ข-าราชการ 1 ส.ค. 40   1 

อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย ข-าราชการ 14 มิ.ย. 49   1 

อ.จินตนา อํานาจกิติกร ข-าราชการ 19 พ.ค. 29   1 

อ.ดร.รวิภา ยงประยูร พนง.มหาลัยสายวิชาการ 1 เม.ย. 52   1 

อ.สกล จิโนสวัสด์ิ พนง.มหาลัยสายวิชาการ 1 เม.ย. 52   1 

อ.สันติ วงศ6ใหญ? พนง.มหาลัยสายวิชาการ 1 เม.ย. 52   1 

อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร พนง.มหาลัยสายวิชาการ 1 เม.ย. 52  ลาศึกษาต?อ 1 

อ.วศิน6วิโรตน6 เนติศักด์ิ อาจารย6ประจําตามสัญญา  2 มิ.ย. 46 ลาศึกษาต?อ 1 

อ.จักรกฤษ ฮ่ันยะลา อาจารย6ประจําตามสัญญา  2 พ.ค. 43   1 

อ.ณรงค6 เครือกันทา อาจารย6ประจําตามสัญญา  15 พ.ย. 50   1 

อ.ประสงค6 หน?อแก-ว อาจารย6ประจําตามสัญญา  17 พ.ย. 43   1 
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1 มิ.ย. 53 - 31 พ.ค. 54 
ช่ือ - สกุล ประเภทบุคลากร 

วันเข+างาน วันออกงาน นับเป�น 

อ.นิวัติ 
กิตไพศาล
สกุล อาจารย6ประจําตามสัญญา  2 มิ.ย. 51 

  1 

อ.ว?าท่ีร.ต.ปฐม
พงษ6 พรมมาบุญ อาจารย6ประจําตามสัญญา  1 พ.ย. 51 

  1 

อ.พงษ6ศักด์ิ อยู?ม่ัน อาจารย6ประจําตามสัญญา  3 ส.ค. 52   1 

อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ อาจารย6ประจําตามสัญญา  2 พ.ย. 52   1 

อ.ศุภวุฒิ ผากา อาจารย6ประจําตามสัญญา  5 มิ.ย. 49   1 

อ.นราธิป วงษ6ปIน อาจารย6ประจําตามสัญญา  1 มิ.ย. 53   1 

นายสมพร ต๊ิบขัด อาจารย6ประจําตามสัญญา  25 ต.ค. 53   1 

นายวีระชัย สว?างทกข6 อาจารย6ประจําตามสัญญา  1 มิ.ย. 54  0.5 

รวม 25.5 
 
 

หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย�ประจํา  
ระยะเวลาการทํางาน การนับจํานวนอาจารย� 

9 – 12  เดือน คิดเปDน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไป แต?ไม?ถึง 9 เดือน คิดเปDน 0.5 คน 
น-อยกว?า 6 เดือน ไม?สามารถนับได- 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรตําแหน?งทางวิชาการ 
 

จํานวน (คน) 
ประเภทบุคลากร 

อาจารย� ผู+ช�วยศาสตราจารย� 
รอง

ศาสตราจารย� 
รวม 

ข-าราชการ 6 4 - 10 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 10 - - 10 
อาจารย6ประจําตามสัญญา 5.5 - - 5.5 
พนักงานราชการ - - - - 

รวม 21.5 4 - 25.5 
ร+อยละ 84.31 15.69 - 100 
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ตารางท่ี 4  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา     
 

ระดับการศึกษา  (คน) 
ช่ือ - สกุล ประเภทบุคลากร ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ6 ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี     1   

ผศ. นิลวัฒน6 พัฒนพงษ6 กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา   1     

ผศ.พงษ6สวัสด์ิ อํานาจกิติกร วท.ม. วิศวกรรมไฟฟBา   1     

อ.ดร. ธานินดร6 คูพูลทรัพย6 
Ph.D.Technology 
Management   

  1 
  

อ.ดร. ปIญญา พลรักษ6 
Ph.D.Technology 
Management   

  1 
  

ผศ.ดอนสัน ปงผาบ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟBา   1     

อ.วีรวัชร พงศ6นภา M.Sc.Electronic Engineering   1     

อ.เอกรัฐ  อินตhะวงศา ศษ.ม.อาชีวศึกษา   1     

อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟBาสื่อสาร   1     

อ.จินตนา อํานาจกิติกร ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1     

อ.ดร.รวิภา ยงประยูร วท.ด.พลังงานทดแทน     1   

อ.สกล จิโนสวัสด์ิ ค.อ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส6   1     
 

     

ระดับการศึกษา  (คน) 
ช่ือ - สกุล ประเภทบุคลากร ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

อ.สันติ วงศ6ใหญ? ค.อ.ม. ไฟฟBา   1     

อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ค.อ.ม. ไฟฟBา   1     

อ.วศิน6วิโรตน6 เนติศักด์ิ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ   1     

อ.จักรกฤษ ฮ่ันยะลา วท.ม. การจัดการอุตสาหกรรม   1     

อ.ณรงค6 เครือกันทา ค.อ.ม. ไฟฟBา   1     

อ.ประสงค6 หน?อแก-ว ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม   1     

อ.นิวัติ 
กิตไพศาล
สกุล วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหกรรม   

1   
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อ.ว?าท่ีร.ต.ปฐม
พงษ6 พรมมาบุญ ค.อ.ม. เครื่องกล   

1   
  

อ.พงษ6ศักด์ิ อยู?ม่ัน วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน   1     

อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ ค.อ.ม. ไฟฟBา   1     

อ.ศุภวุฒิ ผากา วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟBา   1     

อ.นราธิป วงษ6ปIน วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร6   1     

อ.ฐานันดร6 โตhะถม 
วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร6เน็ต
และสารสนเทศ   

1   
  

ว?าท่ี ร.ต.อขนิษฐ เครืออนันท6 คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟBาสื่อสาร   1     

นายสมพร ต๊ิบขัด วท.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ   1     

นายวีระชัย สว?างทกข6 
วทม.   เทคโนโลยีอินเตอร6เนต
และสารสนเทศ  

0.5  
 

21.5 4 25.5 
รวม 

84.31 15.69 100 
 
 
 
 

2.8 อาจารย�พิเศษ (ไม�มีสัญญาจ+าง) 
ระดับการศึกษา   

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาท่ีสอน ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

      
      
      

รวม    
 

2.9  ข+อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
ตารางท่ี 5 จํานวนงบประมาณท้ังหมดป�งบประมาณ  2552 และ  2553 จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ป9งบประมาณ 2552 ป9งบประมาณ 2553 เพ่ิม/ลด 
เงินงบประมาณ     
เงินนอกงบประมาณ     
  -  เงิน กศ.บป.    
  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน    
  -  เงิน กศ.บศ    

รวมท้ังหมด    
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(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผ?นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนงบประมาณท้ังหมด ป�งบประมาณ 2552 แยกตามประเภท และหมวดรายจ?าย 
 

หมวดรายจ�าย เงินงบประมาณ เงิน กศ.บป. กศ.บป. (ลําพูน) เงิน กศ.บศ. รวม 
งบบุคลากร      
งบดําเนินงาน      
งบลงทุน      
งบอุดหนุน      
งบรายจ?ายอ่ืน      

รวม      

 
2.10 ข+อมูลบัณฑิต  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) 
  ในป� พ.ศ.  2553   นักศึกษา สําเร็จการศึกษาท้ังหมด................337................คน 
 
2.11  ผลการปรับปรุงตามข+อเสนอแนะจากผลการประเมินป9ที่ผ�านมา 

ข+อเสนอแนะ 
จากการประเมินป9ท่ีผ�านแล+ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก+ไข
ตามข+อเสนอแนะ 

ผู+กํากับดูแล/ผู+จัดเก็บ/
ผู+รับผิดชอบ/หน�วยงาน 

สาขา วิ ช าค ว ร สรุ ปผ ลกา ร
ประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึกษา ในภาพรวม  และ
นําเข-าท่ีประชุมในตอนต-นภาค
การศึกษา 

สาขาวิชาได-สรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม และ
นําเข-าท่ีประชุมในตอนต-นภาคการศึกษา 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
สาขาวิชา 

สาขาวิชาควรมีการติดตาม
การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน กับการ ทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เช?น การ
กําหนดตัวบ?งชี้ในการดําเนิน
โครงการ  หรือ  เ พ่ิม เ ติมข-อ
คําถามในแบบประเมิน ท่ีให-
นักศึกษาประเมิน เปDนต-น 

สาขาวิชาได-ปรับปรุงแบบสอบถาม ใน
แบบประเมินเรื่องการบูรณาการเรียนการ
สอน เพ่ือเปDนประโยชน6ต?อการประเมินผล
ด-านการบูรณาการต?อไป 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
สาขาวิชา 
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ส�วนที่  3 
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ�การประเมิน 

 
องค�ประกอบคุณภาพด"านการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1 ร"อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาท่ีบรรลุเป,าหมายตามตัวบ�งช้ีของโครงการ 

    ในแผนปฏิบัติราชการประจําป0ของคณะ 
ชนิดตัวบ�งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0  :   ป�งบประมาณ 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล0วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป3าหมายทุกตัวบ4งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม4น0อยกว4าร0อยละ 60 ของโครงการท้ังหมด 

2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล0วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป3าหมายทุกตัวบ4งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม4น0อยกว4าร0อยละ 70 ของโครงการท้ังหมด 

3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล0วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป3าหมายทุกตัวบ4งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม4น0อยกว4าร0อยละ 80 ของโครงการท้ังหมด 

4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล0วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป3าหมายทุกตัวบ4งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม4น0อยกว4าร0อยละ 90 ของโครงการท้ังหมด 

5. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล0วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป3าหมายทุกตัวบ4งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม4น0อยกว4าร0อยละ 100 ของโครงการท้ังหมด 
 

เกณฑ�การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข0อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 2  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 5  

 
ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี กิจกรรมท้ังหมดในแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของคณะ จํานวน 
58 กิจกรรม ซ่ึงสาขาวิชามีการดําเนิน กิจกรรมแล0วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการดําเนินการบรรลุเป3าหมาย
ทุกตัวบ4งชี้ความสําเร็จของโครงการ จํานวน 54 โครงการ/กิจกรรม คิดเป?นร0อยละ 93.10  ของโครงการ
ท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ�งช้ี โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�บรรลุ  
รายการหลักฐาน 

1 อบรมพัฒนา
มาตรฐาน 

1 จํานวนผู0เข0ารับการอบรม 
20 คน 

 � 1-1-1 สรุปโครงการ 
อบรมพัฒนามาตรฐาน 
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คุณวุฒิระดับ
การศึกษา 

2 ความรู0ความเข0าใจ ไม4
น0อยกว4าร0อยละ 90 

�  

 3.ความพึงพอใจ ไม4น0อย
กว4าร0อยละ 80 

�  

คุณวุฒิระดับการศึกษา 

 4 การนําไปใช0 ไม4น0อยกว4า
ร0อยละ 75 

�   

2 ให0บริการตํารา
แก4นักศึกษา 
 

1 จํานวนหนังสือท่ี
ให0บริการไม4ต่ํากว4า 20 
รายการ 

�  1-1-2 สรุปการจัดซ้ือหนังสือ
เพ่ือบริการตําราแก4นักศึกษา 

1 จํานวนผู0เข0ารับการอบรม 
ไม4น0อยกว4า 20 คน 

�  

2 ความรู0ความเข0าใจ ไม4
น0อยกว4าร0อยละ 90 

�  

1-1-3 สรุปโครงการ 
อบรมและบริการความรู0 
ด0านวิชาการ 

3. อบรมและ
บริการความรู0 
ด0านวิชาการ 
 

3.ความพึงพอใจ ไม4น0อย
กว4าร0อยละ 80 

�   

 4 การนําไปใช0 ไม4น0อยกว4า
ร0อยละ 75 

�   

4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศสาขา  

มีสารสนเทศไม4น0อยกว4า 3 
ด0านได0แก4 
- ด0านการจัดการเรียนการ
สอน 
- ด0านการวิจัย  
- ด0านการประกันคุณภาพ 

�  1-1-4 สรุปโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสาขา 

5. .ให0บริการวัสดุ 
(1-1-5) 

1. มีการเบิกจ4าย
งบประมาณไม4ต่ํากว4าร0อย
ละ 94  

�  1-1-5 สรุปโครงการให0บริการ
วัสดุ 

 
ผลการ

ดําเนินงานตาม
ตัวบ�งช้ี โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�
บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

6. จัดประชุมรายงานการ
ดําเนินงานของ
กรรมการบริหารสาขาวิชา 
(1-1-6) 

รายงานการประชุม
คณะกรมการบริหาร
สาขาวิชาจํานวน 4 
ครั้ง 

 
 

�  1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรมการบริหารสาขาวิชา 
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7. ติดตามภาวะการมีงานทํา 
และสํารวจความพึงพอใจ 
(1-1-6) 

1. จํานวนบัณฑิตท่ีมี
งานทํา 
ร0อยละ 80 
 

�  1-1-7 สรุปโครงการติดตาม
ภาวะการมีงานทํา 

8. ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(1-1-7) 

1. ผลประเมิน
คุณภาพมากกว4า 
3.51 

�  1-1-8 รายงานการผลตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม 

 
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 

ผลการ
ดําเนินงานตาม

ตัวบ�งช้ี 
โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรมจํานวน 40 คน 

�  

2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4าร0อยละ 90 

�  

3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4าร0อยละ 80 

�  

9. อบรมปฏิบัติการพัฒนา 
    บุคลิกภาพและทักษะ 
    ความเป?นผู0นํา 

4. การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4าร0อยละ 75 

�  

1-1-9 สรุปโครงการอบรม   
ปฏิบัติการพัฒนา บุคลิกภาพ
และทักษะความเป?นผู0นํา 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรมจํานวน 30 คน 

�  

2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4า ร0อยละ 90 

�  

3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�  

10. การจัดประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการทดสอบความรู0 
   พ้ืนฐานช4าง 

4. การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า ร0อยละ 75 

�  

1-1-10 การจัดประชุมเชิง 
   ปฏิบัติการทดสอบความรู0 
   พ้ืนฐานช4าง 

1. นักศึกษาจํานวน 10 
คน ได0รับการฝKก
ประสบการณL 

�  

2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4าร0อยละ 90 

�  

3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�  

11. ส4งนักศึกษาสาขา 
   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
   ฝKกประสบการณLวิชาชีพ 
 
 
 
 
 4. การนําไปใช0 ไม4น0อย �  

1-1-11 สรุปโครงการฝKก
ประสบการณLวิชาชีพ สาขา 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
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ผลการ
ดําเนินงานตาม

ตัวบ�งช้ี 
โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

 
 

กว4าร0อยละ 75 

12. วิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 

1. จํานวนเล4มวิจัยท่ี
ได0รับการอนุมัติ และ
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
จํานวน 5 เรื่อง 

�  1-1-12 รายงานการวิจัยเพ่ือ
การเรียนการสอน สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
จํานวน 5 เรื่อง 

1. ระบบสารสนเทศ
เวปไซตL จํานวน 1 
ระบบ 

�  

2. ระบบฐานข0อมูล
พัสดุ จํานวน  1 ระบบ 

�  

13. การพัฒนาระบบ 
    สารสนเทศของสาขา 
    เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 

3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า   ร0อยละ 80 

�  

1-1-13 สรุปโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 

 
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ,า 

ผลการ
ดําเนินงานตาม

ตัวบ�งช้ี 
โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

14.อบรมการเตรียมความ
พร0อมสู4งานอุตสาหกรรม
สาขาฯ 

1 จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม  

�  1-1-14 สรุปโครงการอบรม
การเตรียมความสู4งาน
อุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ3า 

 2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4า ร0อยละ 90 

�   

 3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

 
 

4. การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า ร0อยละ 75 

�   

15. การอบรมเตรียมความ
พร0อมการใช0เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ3า 

1 จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 

�  1-1-15 สรุปโครงการอบรม
เตรี ยมความพร0อมการใช0
เครื่องมือวัดทางไฟฟ3า 

 2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4า ร0อยละ 90 

�   



ห น0 า  | 15 
 

[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 
 

�   

 4. การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า ร0อยละ 75 

�   

16. การศึกษาดูงานสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ3า 

1 จํานวนผู0เข0าร4วม
โครงการ 

�  1 -1 -1 6  ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ส า ข า
เทคโนโลยีไฟฟ3า 

 2. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

17.การแข4งขันทักษะการ
เดินสายไฟฟ3าฯ  

1 จํานวนผู0เข0าร4วม
โครงการ 

�  1-1-17 สรุปโครงการการ
แ ข4 ง ขั น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ดิ น
สายไฟฟ3าฯ 

 2. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

18. .อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการสร0างและออกแบบ
งาน 3 มิติ 

1. จํานวน นักศึกษาท่ี
เข0าร4วมโครงการ 

�  1-1-18 สรุปโครงการ อบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร0าง
และออกแบบงาน 3 มิติ 

 2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4า ร0อยละ 90 

�   

 3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

 4. การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า ร0อยละ 75 

�   

19. การจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑLฯ 

มีการเบิกจ4าย
งบประมาณไม4ต่ํากว4า 
ร0อยละ 94  

�  1 -1 -19 สรุปการ เ บิกจ4 าย
งบประมาณสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ3า 

20. โครงการฝKก
ประสบการณLวิชาชีพ วท.บ. 
ภาคปกติ  

1. จํานวน นักศึกษาท่ี
เข0าร4วมโครงการ 

�  1 -1 -20  สรุ ป โครงการฝK ก
ประสบการณLวิชาชีพ วท.บ. 
ภาคปกติ 

 2. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

21. โครงการกิจกรรมออก
ค4ายพัฒนาท0องถ่ิน 

1. จํานวน นักศึกษาท่ี
เข0าร4วมโครงการ 
 

�  1 -1 -2 1  ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร
โครงการกิจกรรมออกค4าย
พัฒนาท0องถ่ิน 

 2. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

22. โครงการการบําเพ็ญ 1. จํานวน นักศึกษาท่ี �  1-1-22 สรุปโครงการการ
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ประโยชนLตามแนว
พระราชดําริ 

เข0าร4วมโครงการ 
 

บําเพ็ญประโยชนLตามแนว
พระราชดําริ 

 2. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

23. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ3า 

1. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�  1-1-23 สรุปโครงการพัฒนา
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ส า ข า
เทคโนโลยีไฟฟ3า 

24. โครงการประชุมร4วมกับ
ภาคประชาชนและศิษยLเก4า 

1. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�  1-1-24 สรุปโครงการประชุม
ร4วมกับภาคประชาชนและ
ศิษยLเก4า 

25. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Proteus 

1. จํานวน นักศึกษาท่ี
เข0าร4วมโครงการ 

�  1-1-25 สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Proteus 

 2. ความรู0ความเข0าใจ 
ไม4น0อยกว4า ร0อยละ 90 

�   

 3. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

 4. การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า ร0อยละ 75 

�   

26. โครงการฝKก
ประสบการณLวิชาชีพ วท.บ. 
ภาค กศ.บป. 

1. จํานวน นักศึกษาท่ี
เข0าร4วมโครงการ 

�  1 -1 -2 6  ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร
โครงการฝKกประสบการณL
วิชาชีพ วท.บ. ภาค กศ.บป. 

 2. ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า ร0อยละ 80 

�   

24. โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 

1. จํานวนเล4มวิจัยท่ี
ได0รับการอนุมัติ และ
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
จํานวน 5 เรื่อง 

�  1-1-27 สรุปเล4มรายงานการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

25. ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. ผลประเมินคุณภาพ �  1-1-28 สรุปผลประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 
ผลการ

ดําเนินงานตาม
ตัวบ�งช้ี 

โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

26 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช0โปรแกรมOpen 

Source  

1 จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม  
   จํานวน  44 คน 

�  1-1-29 สรุปผลการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช0
โปรแกรมOpen Source 

 2 ความรู0ความเข0าใจ  
   ไม4น0อยกว4า 90% 

�   

 3.ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า 80% 

�   

 4 การนําไปใช0  ไม4น0อย
กว4า 75% 

�   

27 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Solid Works ��� 

Auto CAD  

1 จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม   จํานวน  44 
คน 

�  1-1-30 สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง Solid 

Works ��� Auto CAD 
 2 ความรู0ความเข0าใจ 

   ไม4น0อยกว4า 90% 
�   

 3.ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า 80% 

�   

 4 การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า 75% 

�   

28. ส4งนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ 

1 จํานวนนักศึกษาท่ี
ผ4านเกณฑL 
   จํานวน   44 คน 

�  1 -1 -31 ส รุ ป โ ค ร ง ก า ร ส4 ง
นักศึกษา 

 2 ความรู0ความเข0าใจ 
   ไม4น0อยกว4า 90% 

�   

 3.ความพึงพอใจ ไม4
น0อยกว4า 80% 

�   

 4 การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า 75% 

�   

29. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทําแผนพลังงาน
ชุมชนภาคเยาวชน  

1 จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 
   จํานวน   44 คน 

�  1-1-32 สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา
แผ นพลั ง ง านชุ ม ช นภ า ค
เยาวชน 

 2 ความรู0ความเข0าใจ �   
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   ไม4น0อยกว4า 90% 
 3.ความพึงพอใจ ไม4

น0อยกว4า 80% 
�   

 4 การนําไปใช0 ไม4น0อย
กว4า 75% 

�   

30. วิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  (1-1-5) 

1. จํานวนงานวิจัยท่ี
ได0รับการอนุมัติและ
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 

 � 1-1-33 จํ านวนงานวิจัย ท่ี
ไ ด0 รั บ ก า ร อ นุ ม ติ  แ ล ะ
ดําเนินการแสร็จสิ้น 

 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 

ผลการ
ดําเนินงานตาม

ตัวบ�งช้ี 
โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 

บรรลุ  ไม�บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรมจํานวน 35 คน 

�  

2. ความรู0ความเข0าใจ
ไม4ต่ํากว4าร0อยละ90 

�  

31. อบรมเพ่ิมทักษะด0าน
คอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
วท.บ. 4 ป� 
 

3. ความพึงพอใจไม4ต่ํา
กว4าร0อยละ80 

�  

 4. การนําไปใช0ไม4ต่ํา
กว4าร0อยละ75 

�  

1-1-34 สรุปโครงการอบรม
เพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรL
แก4นักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรมจํานวน 39 คน 

�  

2. ความรู0ความเข0าใจ
ไม4ต่ํากว4าร0อยละ90 

�  

3. ความพึงพอใจไม4ต่ํา
กว4าร0อยละ80 

�  

32. อบรมเพ่ิมทักษะด0าน
คอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
วท.บ. 4 ป�  
(เทียบโอน) 
 4. การนําไปใช0ไม4ต่ํา

กว4าร0อยละ75 
�  

1-1-35 สรุปโครงการอบรม
เพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรL
แก4นักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� 
(เทียบโอน) 
 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรมจํานวน 40 คน 

�  

2. ความรู0ความเข0าใจ
ไม4ต่ํากว4าร0อยละ90 

�  

33. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลิกภาพและ
ภาวะผู0นําของนักศึกษา 
 

3. ความพึงพอใจไม4ต่ํา
กว4าร0อยละ80 

�  

1-1-36 สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพและภาวะผู0นํา
ของนักศึกษา 
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4. การนําไปใช0ไม4ต่ํา
กว4าร0อยละ75 

�  

34. จัดกิจกรรมการฝKก
ประสบการณLวิชาชีพแก4
นักศึกษา ระดับ วท.บ 4 ป� 

1. จํานวนนักศึกษาท่ี
ผ4านเกณฑLการประเมิน 
ร0อยละ80 
 

�  1-1-37 สรุปโครงการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ฝK ก
ประสบการณL วิ ช าชีพแก4
นักศึกษา ระดับ วท.บ 4 ป� 

35. วิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนสาขา 
 

จํานวนเล4มท่ีได0รับการ
อนุมัติดําเนินการ 4 
เล4ม 

 � 1-1-38 จํานวนงานวิจัย ท่ี
ไ ด0 รั บ ก า ร อ นุ ม ติ  แ ล ะ
ดําเนินการเสร็จสิ้น 

1. มีระบบสารสนเทศ
และข0อมูลสารสนเทศ 
จํานวน 1 ระบบ 

�  36. พัฒนาระบบ
สารสนเทศของสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม  
 

2. ความพึงพอใจไม4ต่ํา
กว4าร0อยละ80 

�  

1-1-39 สรุปโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสาขา
เทคโน โ ลยี คอม พิว เตอรL
อุตสาหกรรม 

1. นําข0อมูลจากการ
สํารวจมาใช0ในการ
เรียนการสอน 

�  37. สํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคL 
 

2. มีข0อมูลความ
ต0องการของบัณฑิตท่ี
พึงประสงคLของสถาน
ประกอบการและศิษยL
เก4า 

�  

1 -1 -40 ส รุ ป ก า ร สํ า ร ว จ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคL 

38. การประกันคุณภาพ
ของสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
 

มีผลการประเมิน
คุณภาพ 

�  1-1-41 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพของสาขา
เทคโน โ ลยี คอม พิว เตอรL
อุตสาหกรรม 

 
สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

ผลการ
ดําเนินงานตาม

ตัวบ�งช้ี โครงการ ตัวบ�งช้ีของโครงการ 
บรรลุ  ไม�

บรรลุ  

รายการหลักฐาน 

39. ศึกษาดูงานการ
บริหารสาขาและงาน
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา (1-1-1) 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม  
2. ความรู0ความเข0าใจ 
3.ความพึงพอใจ 
4. การนําไปใช0 

� 
� 
� 
� 

 1-1-42 สรุปโครงการ 
ศึกษาดูงานการบริหารสาขา
และงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
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40. อบรมหลักสูตร
เจ0าหน0าท่ี 
ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  
( 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม  
2. ความรู0ความเข0าใจ 
3. ความพึงพอใจ 
4. การนําไปใช0 

� 
� 
� 
� 

 1-1-43 สรุปโครงการอบรม
หลักสูตรเจ0าหน0าท่ี 
ความปลอดภัยในการทํางาน  
 

41. ศึกษาดูงาน สถาน
ประกอบการ ท่ีมีระบบ
การจัดการท่ีทันสมัย 
 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 
2. ความรู0ความเข0าใจ 
3.ความพึงพอใจ 
4. การนําไปใช0 

� 
� 
� 
� 

 1-1-44 สรุปโครงการศึกษาดู
งาน สถานประกอบการ ท่ีมี
ระบบการจัดการท่ีทันสมัย 

42 จัดกิจกรรมการฝKก
ประสบ 
การณLวิชาชีพ (1-1-4) 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 
2. ความรู0ความเข0าใจ 
3.ความพึงพอใจ 
4. การนําไปใช0 

� 
� 
� 
� 

 1-1-45 สรุปโครงการฝKก
ประสบ 
การณLวิชาชีพ 

43. กิจกรรมการแข4งกีฬา
และ 
รับขวัญนักศึกษาใหม4 (1-
1-5) 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 
2.ความพึงพอใจ 

� 
� 

 1-1-46 สรุปโครงการ 
กิจกรรมการแข4งกีฬาและ 
รับขวัญนักศึกษาใหม4 

44. กิจกรรมออกค4าย
อาสา 
พัฒนาท0องถ่ิน (1-1-6) 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 
2. ความรู0ความเข0าใจ 
3.ความพึงพอใจ 
4. การนําไปใช0 

�  1-1-47 สรุปโครงการ 
กิจกรรมออกค4ายอาสา 
พัฒนาท0องถ่ิน 

45. วิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียน 
การสอน (1-1-7) 

1. จํานวนอาจารยLใน
การทํา 
วิจัย 
 

 � 1-1-48 งานวิจัยท่ีได0รับ
อนุมัติ และดําเนินการเสร็จ
สิ้น จํานวน 1เรื่อง 

46. กิจกรรมค4ายคุณธรรม 
จริยธรรม (1-1-8) 

1. จํานวนผู0เข0ารับการ
อบรม 
2. ความรู0ความเข0าใจ 
3.ความพึงพอใจ 
4. การนําไปใช0 

�  1-1-49 สรุปโครงการ 
กิจกรรมค4ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

47. ปรับปรุงระบบ Web 
Data ข0อมูลสารสนเทศ 
(1-1-9) 
 

1. มีการเบิกจ4าย
งบประมาณ 
ไม4ต่ํากว4าร0อยละ 94 

�  1-1-50 สรุปโครงการ 
ปรับปรุงระบบ Web Data 
ข0อมูลสารสนเทศ 

48. จัดประชุมอาจารยL (1- 1. จํานวนผู0เข0า  � 1-1-51 รายงานการประชุม 
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1-10) ประชุม 
 

49. กิจกรรมดําเนินการ
ห0องสมุด 
(1-1-11) 

1. มีการเบิกจ4าย
งบประมาณ 
ไม4ต่ํากว4าร0อยละ 94 

�  1-1-52 สรุปกิจกรรม
ดําเนินการห0องสมุด 
 

 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีบรรลุเป3าหมายตามตัวบ4งชี้ของโครงการ 
จํานวนโครงการท้ังหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของคณะ 

X   100 

 
47 

52 
X   100 = ร0อยละ 90.38 

 
เม่ือเทียบกับเกณฑLมาตรฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลการดําเนินการในเกณฑLข0อ 4 

ได0 4 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
ร0อยละ 90 ร0อยละ 90.38 � 4 

 
รายการหลักฐาน 
1-1-1 สรุปโครงการอบรมพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา 
1-1-2 สรุปการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือบริการตําราแก4นักศึกษา 
1-1-3 สรุปโครงการอบรมและบริการความรู0ด0านวิชาการ 
1-1-4 สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาขา 
1-1-5 สรุปโครงการให0บริการวัสดุ 
1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรมการบริหารสาขาวิชา 
1-1-7 สรุปโครงการติดตามภาวะการมีงานทํา 
1-1-8 รายงานการผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1-1-9 สรุปโครงการอบรม   ปฏิบัติการพัฒนา บุคลิกภาพและทักษะความเป?นผู0นํา 
1-1-10 การจัดประชุมเชิง   ปฏิบัติการทดสอบความรู0   พ้ืนฐานช4าง 
1-1-11 สรุปโครงการฝKกประสบการณLวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
1-1-12 รายงานการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL จํานวน 5 เรื่อง 
1-1-13 สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
1-1-14 สรุปโครงการอบรมการเตรียมความสู4งานอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 
1-1-15 สรุปโครงการอบรมเตรียมความพร0อมการใช0เครื่องมือวัดทางไฟฟ3า 
1-1-16 สรุปโครงการการศึกษาดูงานสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 
1-1-17 สรุปโครงการการแข4งขันทักษะการเดินสายไฟฟ3าฯ 
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1-1-18 สรุปโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร0างและออกแบบงาน 3 มิติ 
1-1-19 สรุปการเบิกจ4ายงบประมาณสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 
1-1-20 สรุปโครงการฝKกประสบการณLวิชาชีพ วท.บ. ภาคปกติ 
1-1-21 สรุปโครงการโครงการกิจกรรมออกค4ายพัฒนาท0องถ่ิน 
1-1-22 สรุปโครงการการบําเพ็ญประโยชนLตามแนวพระราชดําริ 
1-1-23 สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 
1-1-24 สรุปโครงการประชุมร4วมกับภาคประชาชนและศิษยLเก4า 
1-1-25 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Proteus 
1-1-26 สรุปโครงการโครงการฝKกประสบการณLวิชาชีพ วท.บ. ภาค กศ.บป. 
1-1-27 สรุปเล4มรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1-1-28 สรุปผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
1-1-29 สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช0โปรแกรมOpen Source 
1-1-30 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Solid Works และ Auto CAD 
1-1-31 สรุปโครงการส4งนักศึกษา 
1-1-32 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนพลังงานชุมชนภาคเยาวชน 
1-1-33 จํานวนงานวิจัยท่ีได0รับการอนุมติ และดําเนินการแสร็จสิ้น 
1-1-34 สรุปโครงการอบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� 
1-1-35 สรุปโครงการอบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� (เทียบโอน) 
1-1-36 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู0นําของนักศึกษา 
1-1-37 สรุปโครงการจัดกิจกรรมการฝKกประสบการณLวิชาชีพแก4นักศึกษา ระดับ วท.บ 4 ป� 
1-1-38 จํานวนงานวิจัยท่ีได0รับการอนุมติ และดําเนินการเสร็จสิ้น 
1-1-39 สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
1-1-40 สรุปการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคL 
1-1-41 ผลการประเมินการประกันคุณภาพของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
1-1-42 สรุปโครงการศึกษาดูงานการบริหารสาขาและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1-1-43 สรุปโครงการอบรมหลักสูตรเจ0าหน0าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน  
1-1-44 สรุปโครงการศึกษาดูงาน สถานประกอบการ ท่ีมีระบบการจัดการท่ีทันสมัย 
1-1-45 สรุปโครงการฝKกประสบการณLวิชาชีพ 
1-1-46 สรุปโครงการกิจกรรมการแข4งกีฬาและรับขวัญนักศึกษาใหม4 
1-1-47 สรุปโครงการกิจกรรมออกค4ายอาสาพัฒนาท0องถ่ิน 
1-1-48 งานวิจัยท่ีได0รับอนุมัติ และดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน 1เรื่อง 
1-1-49 สรุปโครงการกิจกรรมค4ายคุณธรรมจริยธรรม 
1-1-50 สรุปโครงการปรับปรุงระบบ Web Data ข0อมูลสารสนเทศ 
1-1-51 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 
1-1-52 สรุปกิจกรรมดําเนินการห0องสมุด 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2 สารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร�ข"อมูลข�าวสาร 
ชนิดตัวบ�งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 

1. มีเว็ปไซตLของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด0านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็ปไซตLของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด0านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
3. มีเว็ปไซตLของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด0านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
4. มีเว็ปไซตLของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด0านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็ปไซตLของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด0านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข0อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข0อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข0อ 5  

 

ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 5  ข0อ ดังนี้ 
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีเว็ปไซต�ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด"านการจัดการเรียน
การสอน โดยสาขาวิชามีข0อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมด0านการเรียนการสอนแสดงบนเว็ปไซตLของสาขาวิชา  
(2-1-1 printout สารสนเทศด0านการจัดการเรียนการสอน บนเว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/academic) ดังนี้   

- ข0อมูลสารสนเทศของอาจารยL ประกอบด0วยข0อมูล รายชื่ออาจารยL ประวัติอาจารยL  ตารางสอน 
ซ่ึงใช0ฐานข0อมูลเดียวกันกับฐานข0อมูลของคณะ (http://itech.lpru.ac.th/mis)  

- ข0อมูลสารสนเทศนักศึกษาทุกชั้นป�ของสาขาวิชา ประกอบด0วย ข0อมูล รายชื่อนักศึกษา ในระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงใช0ฐานข0อมูลเดียวกันกับฐานข0อมูลของคณะ (http://itech.lpru.ac.th/mis)  

- สารสนเทศ ประมวลภาพถ4าน กิจกรรมท่ีนักศึกษาท่ีได0รับการประกาศเกียติคุณยกย4อง เช4น  
1. ภาพถ4ายกิจกรรม สิงหLอาสา 
2. ภาพถ4ายประกวดการแนวปฏิบัติท่ีดี และวุฒิบัตร 
3. ภาพถ4ายการประกวด Shell Economic และวุฒิบัตร 
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 มีเว็ปไซต�ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด"านการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัย โดยสาขาวิชามีข0อมูลสารสนเทศด0านการเรียนการสอน อีกท้ังยังมีข0อมูลสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมด0านการวิจัยแสดงบนเว็ปไซตLของสาขาวิชา (2-1-2 printout สารสนเทศด0านการวิจัยบน 
เว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  http://techno.itec.lpru.ac.th/research) ดังนี้ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- ข0อมูลสารสนเทศรายละเอียดของงานวิจัย ประกอบด0วยข0อมูล สรุปรายชื่อวิจัยตามแผน
ยุทธศาสตรL ป�งบประมาณ 2554 และบทคัดย4องานวิจัย 

- ข0อมูลสารสนเทศรายละเอียดของงานวิจัย ประกอบด0วยข0อมูล สรุปรายชื่อวิจัยเพ่ือการเรียนการ
สอน ป�งบประมาณ 2554 และบทคัดย4องานวิจัย 

- ข0อมูลสารสนเทศแหล4งงบประมาณ ประกอบด0วยข0อมูล ประกาศทุนสนับสนุนนการวิจัย 
- ข0อมูลสารสนเทศการตีพิมพLเผยแพร4 ประกอบด0วยข0อมูล สําเนาบทคัดย4องานวิจัยท่ีได0รับการ

เผยแพร4 
ข0อมูลสรุปงานวิจัย ผลท่ีได0 การเบิกจ4าย งบประมาณสนับสนุน ของสถาบันวิจัย ซ่ึงอ0างอิงกับ

ฐานข0อมูลของสํานักวิจัย (http://lprumis.lpru.ac.th/ResearchSystem/) 
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีเว็ปไซต�ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด"านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยสาขาวิชามีข0อมูลสารสนเทศด0านการเรียนการสอน การวิจัย 
อีกท้ังยังมีข0อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมด0านการบริการวิชาการแสดงบนเว็ปไซตLของสาขาวิชา (2-1-3 
printout สารสนเทศด0านการบริการวิชาการ บนเว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/service) ดังนี้ 

- สารสนเทศกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา  
- ผลการบูรณาการการบริการวิชาการ ประกอบด0วยข0อมูล ข0อมูลการบูรณาการงานวิจัย เข0ากับ

การเรียนการสอน การบูรณาการบริการวิชาการ เข0ากับการเรียนการสอน  

 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีเว็ปไซต�ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด"านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยสาขาวิชามีข0อมูลสารสนเทศด0านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ อีกท้ังยังมีข0อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมด0านการบริหารจัดการ (2-1-
4 printout สารสนเทศด0านการบริหารจัดการ บนเว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/control) ดังนี้ 

- งบประมาณของสาขาวิชา ประกอบด0วยข0อมูล การดําเนินงาน 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา ประกอบด0วยข0อมูล ห0องเรียน ห0องปฏิบัติการ  

หนังสืออ4านนอกเวลา 
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีเว็ปไซต�ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด"านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ   

โดยสาขาวิชามีความพร0อมในการใช0โปรแกรม E–SAR  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 

5 ข0อ 5 ข0อ � 5 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 
2-1-1 printout สารสนเทศด0านการจัดการเรียนการสอน บนเว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/academic  
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2-1-2 printout สารสนเทศด0านการวิจัยบน เว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/research  
2-1-3 printout สารสนเทศด0านการบริการวิชาการ บนเว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/service 
2-1-4 printout สารสนเทศด0านการบริหารจัดการ บนเว็บไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
http://techno.itec.lpru.ac.th/control 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3 ร"อยละการเบิกจ�ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป0ของคณะ 
ชนิดตัวบ�งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0  :   ป�งบประมาณ 
เกณฑ�การประเมิน  :  โดยการแปลงร0อยละการเบิกจ4ายเป?นคะแนนระหว4าง 0 – 5  

       ร0อยละการเบิกจ4ายท่ีกําหนดให0เป?นคะแนนเต็ม 5 เท4ากับร0อยละ 95   
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได0รับการจัดสรรงบประมาณป� พ.ศ.2554 จํานวน 863,990 
บาท ประกอบด0วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน  47  โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงสาขาวิชาได0ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการจํานวน  47  โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ4ายงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน บาท 818,423
บาท คงเหลือ 45,567 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ�าย เหลือจ�าย 
1 อบรมพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับ
การศึกษา 

5,000 5,000 0 

2 ให0บริการตําราแก4นักศึกษา 17,400 17,412.55 257.45 
3. อบรมและบริการความรู0ด0านวิชาการ 21,900 21,900 0 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศสาขา 2,500 2,500 0 
5. ให0บริการวัสดุ 4,015 4,015 0 
6. จัดประชุมรายงานการดําเนินงาน
ของกรรมการบริหารสาขาวิชา 

2,880 2,780 100 

7. ติดตามภาวะการมีงานทํา และ
สํารวจความพึงพอใจ 

4,500 2,500 2,000 

8. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 9,640 360 
รวม 68,195.00 65,477.55 2,717.45 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� 
ผลการดําเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
เบิกจ�าย เหลือจ�าย 

1. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ  20,260 20,260 0 
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบ
ความรู0พ้ืนฐานช4าง 

12,080 12,080 0 

3. ส4งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสL 

5,340 5,340 0 

4. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 

25,000 25,000 0 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 

4,300 4,300 0 

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 

17,000 17,000 0 

7. จัดหาวัสดุเพ่ือใช0ในการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาขา 

45,000 45,000 0 

รวม 128,980 128,980 0 

 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ�าย เหลือจ�าย 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช0
โปรแกรม Open Source 

8,400 8,400 0 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช0
โปรแกรม Solid Works และ Auto 
CAD 

13,840 13,820 20 

3. ส4งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม 

9,880 8,970 910 

4. จัดหาวัสดุสาขา  5,045 5,045 10,930 
5. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
จัดทําแผนพลังงานชุมชนภาคเยาวชน 

11,000 11,000 0 

6. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

20,000 10,000 10,000 

รวม 68,165 57,235 2,717.45 
 
 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�อุตสาหกรรม 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ�าย เหลือจ�าย 
1. อบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� 

7,750 7,670 80 

2. อบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� (เทียบโอน) 

7,750 7,720 30 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลิกภาพและภาวะผู0นําของนักศึกษา 

21,160 21,160 0 

4. จัดกิจกรรมการฝKกประสบการณL
วิชาชีพแก4นักศึกษา ระดับ วท.บ 4 ป� 

11,100 10,300 800 

5. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
สาขา 

25,000 20,000 5,000 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศของสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 

6,000 6,000 0 

7. การบริการด0านวัสดุและและครุภัณฑL
ในการบริหารและการจัดกิจกรรม 

166,310 166,296 14 

8. สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคL 

5,000 5,000 0 

9. การประกันคุณภาพของสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 

5,000 5,000 0 

10. ส4งเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ในการจัดการเรียนการ
สอน 

46,000 46,000 0 

รวม 301,070 295,146 5,924 
 
 
สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

ผลการดําเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) เบิกจ�าย เหลือจ�าย 

1.ศึกษาดูงานการบริหารสาขาและงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

20,000 20,000 0.00 

2. อบรมหลักสูตรเจ0าหน0าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 20,000 20,000 0.00 
3. ศึกษาดูงาน สถานประกอบการ ท่ีมีระบบการ 
จัดการท่ีทันสมัย 

20,000 20,000 0.00 

4. ติดต4อประสานงานสถานประกอบการและจัดทําคู4มือ  10,000 4,846 5,154 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5. กิจกรรมการแข4งกีฬาและรับขวัญนักศึกษาใหม4 13,000 12,990 10 
6. กิจกรรมออกค4ายอาสาพัฒนาท0องถ่ิน 24,000 24,000 0.00 
7. วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 25,000 5,000 20,000 
8. กิจกรรมค4ายคุณธรรมจริยธรรม 10,000 10,000 0.00 
9. ปรับปรุงระบบ Web Dataข0อมูลสารสนเทศ 5,000 5,000 0.00 
10. จัดหาวัสดุสาขา (งปม.) 21,780 21,762 18 
11. จัดหาวัสดุสาขา (บก.ศ.)  33,800 33,800 0.00 
12. จัดหาครุภัณฑLเพ่ือช4วยในการเรียนการสอน 40,000 40,000 0.00 
13. จัดหาวัสดุถาวร 26,000 25,946 54 
14. ซ4อมครุภัณฑL 15,000 14,985 15 
15. จัดประชุมอาจารยL 4,000 3,010 990 
16. กิจกรรมดําเนินการห0องสมุด 10,000 9,975.40 24.60 

รวม 297,580 271,314 26,265.60 
 
วิธีการคํานวณ   
 

1. ร0อยละการเบิกจ4าย     =       
 
 

818,423 
863,990 X   100 

= ร0อยละ  
94.72597484 

 
2. การคิดคะแนน นําร0อยละท่ีคํานวณได0ในข0อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร0อยละ 95) 
 
 
        คะแนนท่ีได0       = 

 
94.73 

95 
X   5 = 4.99 คะแนน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
ร0อยละ 95 ร0อยละ 94.73 ���� 4.99 คะแนน 

 
 
รายการหลักฐาน 

   งบประมาณท่ีเบิกจ4าย   
งบประมาณท่ีได0รับจัดสรร 

X 100 

ร0อยละการเบิกจ4าย 
95 

X 5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3-1-1  แผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 2554 
3-1-2 บันทึกแจ0งสรุปการเบิกจ4ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   
3-1-3 บันทึกแจ0งสรุปการเบิกจ4ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2554 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
3-1-4 บันทึกแจ0งสรุปการเบิกจ4ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2554 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
3-1-5 บันทึกแจ0งสรุปการเบิกจ4ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2554 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม 
3-1-6 บันทึกแจ0งสรุปการเบิกจ4ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2554 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า 
3-1-7 บันทึกแจ0งสรุปการเบิกจ4ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ 2554 สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 4 ระดับความสําเร็จของการส�งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ�งช้ี    :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 

1. มีการรายงานข0อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ4งชี้ของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข0อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ4งชี้อย4างครบถ0วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 เดือน  
3. มีการรายงานข0อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ4งชี้อย4างครบถ0วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข0อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ4งชี้อย4างครบถ0วน และตามกําหนดใน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข0อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ4งชี้อย4างครบถ0วน และตามกําหนดใน
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ข0อ 1  
มีการดําเนินการ 

ข0อ 2 
มีการดําเนินการ 

ข0อ 3  
มีการดําเนินการ 

ข0อ 4  
มีการดําเนินการ 

ข0อ 5  
 

ผลการดําเนินงาน สาขาทําบันทึกข"อความเรียนคณบดี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามองคLประกอบตัวบ4งชี้และเกณฑLมาตรฐาน

อย4างครบถ0วน  โดยได0จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร0อมท้ังบันทึกข0อความรายงานต4อคณบดี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ ดําเนินการ 5 ข0อ � 5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายการหลักฐาน 
4-5-1 บันทึกข0อความส4งรายงานการประเมินตนเอง ถึงคณบดี 
4-5-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ชนิดตัวบ�งช้ี   :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน   

ใช0ค4าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

ผลการดําเนินงาน  
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต4งต้ัง 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
4.63 NA NA N/A 

 
รายการหลักฐาน 
5-1-1 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําป�การศึกษา 2554 

 
องค�ประกอบคุณภาพด"านคุณภาพบัณฑิต 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ�งช้ี    :   กระบวนการ 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑLมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต4งต้ังอาจารยLประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน
หลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารยLประจําหลักสูตรก4อนเปuดและหลังปuดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว0ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร 

ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ จะต0องควบคุม กํากับ ให0การดําเนินงาน
ตามตัวบ4งชี้ท่ีกําหนดไว0ในเอกสารหลักสูตร ผ4านเกณฑLการประเมิน 5 ข0อแรก และอย4างน0อยร0อยละ 80 
ของตัวบ4งชี้ท่ีกําหนดในแต4ละป� ทุกหลักสูตร) 

5. นําผลประเมินในข0อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ จะต0องควบคุม กํากับให0การดําเนินงานตามตัวบ4งชี้ท่ี
กําหนดไว0ในหลักสูตร ผ4านเกณฑLการประเมินครบทุกตัวบ4งชี้และทุกหลักสูตร) 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข0อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน ข0อ 5  ดังนี้ 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  
สาขาวิชาได0จัดทํารายงาน แบบรายงานข0อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(ตามเกณฑLมาตรฐาน

หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา 1/ 2554 (แบบ สมอ 07-02)     
(6-1-1) และประจําภาคการศึกษา 2/ 2554 (แบบ สมอ 07-02) (6-1-2) เสนอต4อมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดง
ถึงผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑLมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 สาขาวิชามีการแต�งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตาม

เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได0มีการแต4งต้ังอาจารยLคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม

คําสั่งท่ี 1734/2555 (6-2-1) โดยมีอํานาจหน0าท่ีควบคุมและดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดไว0 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการบริหารงานวิชาการ พ.ศ. 2550 (6-2-2)  

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 สาขาวิชามีการประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรก�อนเปKดและหลังปKดภาค

การศึกษา 
สาขาวิชาได0มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือชี้แจงนโยบาย ปรึกษาหารือในการจัด

กิจกรรม แนวทางการสอน และในด0านต4างๆ ได0แก4 การบริหารงานและดําเนินงานหลักสูตรการเรียนการ
สอน การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมเพ่ือส4งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ของนักศึกษา 
ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1/2554 (6-3-1) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2/2554 (6-3-2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 3/2554 (6-3-3) และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 4/2554 (6-3-4)   

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไว"ใน

หลักสูตร (กรณีหลักสูตร ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ จะต"อง
ควบคุม กํากับ ให"การดําเนินงานตามตัวบ�งช้ีท่ีกําหนดไว"ในเอกสารหลักสูตร ผ�านเกณฑ�การประเมิน 5 
ข"อแรก และอย�างน"อยร"อยละ 80 ของตัวบ�งช้ีท่ีกําหนดในแต�ละป0 ทุกหลักสูตร) 

สาขาวิชาได0มีสรุปผลการดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร(หลักสูตร
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีสาขาวิชากําหนด) (6-4-1) เพ่ือแสดงให0เห็นถึงผล
การดําเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตรซ่ึงประกอบด0วย 



ห น0 า  | 32 

[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร ประกอบด0วย 
- มีการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ดังปรากฏในตารางเรียนนักศึกษาป�การศึกษา 

2554 (6-4-2) และ ตารางสอนอาจารยL ป�การศึกษา 2554 (6-4-3) 
- มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือถ4ายทอดนโยบายการบริหารงาน และ

การดําเนินงานหลักสูตร ไปยังอาจารยLผู0สอนในหลักสูตร (6-4-4 ถึง 6-4-7) 
- มีการจัดทําข0อมูลสารสนเทศท่ีแสดงให0เห็นถึงผลการดําเนินงานของสาขาวิชาในป�

การศึกษา 2554 ท่ีสอดคล0องกับเกณฑLการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ป�การศึกษา 
2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (6-4-8) 

 

2. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด0วย งบประมาณสนับสนุนการ
จัดซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน (6-4-9)   

3. ประเด็นการสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา ประกอบด0วย การให0คําปรึกษาผ4าน
ระบบท่ีปรึกษา Online (6-4-10) การจัดท่ีปรึกษาโครงงาน (6-4-11) 

4. ประเด็นความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต  
ประกอบด0วย การสํารวจภาวะการมีงานทํา  (6-4-12)  การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตรงกับ
ความต0องการของสถานประกอบการ (6-4-13) และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให0กับ นศ 
และ ศิษยLเก4า ตามความต0องการ (6-4-14) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 นําผลประเมินในข"อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร  
สาขาวิชาได0มีการนําผลการดําเนินงานหลักสูตรในป�การศึกษา 2554 มาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสาขาวิชา ตามท่ีปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา (6-5-1 ถึง 6.5-4) โดย 
 
1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร ได0มีการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร คือหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (6-5-5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ (6-5-6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
(6-5-7) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสLคอมพิวเตอรL (6-5-8) 
สาขาวิชาไฟฟ3าอุตสาหการ (6-5-9) 

2. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  สาขาวิชาได0มีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน เช4น วัสดุ (6-5-10)  ปรับปรุงห0องปฏิบัติการ (6-5-11)  
เพ่ือตอบสนองกับความต0องการของนักศึกษา ในงบประมาณการดําเนินงานด0านทรัพยกรประกอบการเรียน
การสอน ป�งบประมาณ 2554 (6-5-12) และ งบประมาณการดําเนินงานด0านทรัพยกรประกอบการเรียน
การสอน ป�งบประมาณ 2554 (6-5-13) 

3. ประเด็นการสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยได0มีการแต4งต้ัง 
อาจารยLท่ีปรึกษา เพ่ือทําหน0าท่ีในการให0คําปรึกษาแก4นักศึกษา นอกจากนี้ อาจารยLผู0สอนยังเปuดโอกาสใน
การเผยแพร4ข4าวสาร หรือให0คําปรึกษาผ4านช4องทางการสื่อสารอ่ืน เช4น เวปไซตL (6-5-14), เครือข4ายสังคม
ออนไลนL (6-5-15) 

4. ประเด็นความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต   
สาขาวิชาได0มีการสํารวจภาวะการมีงานทํา และความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิตในทุกป� (6-5-16) โดยเฉพาะ
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในป� พ.ศ. 2553 ท่ีผ4านมาสาขาวิชา เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช0ในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีสนองต4อความ
ต0องการตลาดแรงงาน  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข"อ 5 ข"อ ����  5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
6-1-1 แบบรายงานข0อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(ตามเกณฑLมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
ระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา 1/ 2554 (แบบ สมอ 07-02)    
 6-1-2  แบบรายงานข0อมูลการดําเนินงานหลักสูตร(ตามเกณฑLมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
ระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา 2/ 2554 (แบบ สมอ 07-02) 
6-2-1  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี คําสั่งท่ี 531/2553 เรื่อง แต4งต้ังอาจารยLประจําหลักสูตร 
 6-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการบริหารงานวิชาการ พ.ศ. 2550   
6-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1/2554  
6-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี2/2554  
6-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 3/2554 
6-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 4/2554   
6-4-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป� พศ.2549 
6-4-2 ตารางเรียนนักศึกษาป�การศึกษา 2554 
6-4-3 ตารางสอนอาจารยL ป�การศึกษา 2554 
6-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1/2554  
6-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี2/2554  
6-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 3/2554 
6-4-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 4/2554   
6-4-8 เกณฑLการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  
6-4-9 งบประมาณสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน 
6-4-10  print out ระบบการให0คําปรึกษาผ4านระบบท่ีปรึกษา Online   
(http://academmic.lpru.ac.th/followsystem) 
6-4-11 คําสั่งแต4งต้ังอาจารยLท่ีปรึกษาโครงงาน  
6-4-12 รายงานการสํารวจภาวะการมีงานทํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ป� พศ.2554 
6-4-13 รายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป� พ.ศ. 2554 
6-4-14 ตัวอย4าง โครงการฝKกอบรมวิชาชีพ  
6-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1/2554  
6-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี2/2554  
6-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 3/2554 
6-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 4/2554   
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

6-5-5 สําเนาขออนุมัติ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
6-5-6 สําเนาขออนุมัติ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
6-5-7 สําเนาขออนุมัติ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม 
6-5-8 สําเนาขออนุมัติ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL
คอมพิวเตอรL 
6-5-9 สําเนาขออนุมัติ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ3าอุตสาหการ 
6-5-10 งบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
6-5-11 บันทึกขอปรับปรุงห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอรL 
6-5-12 แผนปฏิบัติงานประจําป� งบประมาณการ ป�งบประมาณ 2554 
6-5-13  แผนปฏิบัติงานประจําป� งบประมาณการ ป�งบประมาณ 2555 
6-5-14 print out เวปไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6-5-15  printout การให0คําปรึกษาผ4านเครือข4ายสังคมออนไลนL 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7 การพัฒนาคณาจารย� 
ชนิดตัวบ�งช้ี   :   ป{จจัยนําเข0า 
การคิดรอบป0 :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�การพิจารณา 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน�งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารยL 0 2  5  
ผู0ช4วยศาสตราจารยL 1 3  6  
รองศาสตราจารยL 3 5 8  

ศาสตราจารยL 6 8 10 
 
วิธีการคํานวณ  

ค4าดัชนีคุณภาพอาจารยL คํานวณดังนี้ 
 

ผลรวมถ4วงน้ําหนักของอาจารยLประจํา  
จํานวนอาจารยLประจําท้ังหมด 

 

 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ โดยกําหนดให0ค4าดัชนีคุณภาพอาจารยLเป?น 6 เท4ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีอาจารยLประจําสาขาวิชา จํานวน 25.50 
คน รายละเอียดดังนี้ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่ออาจารยLประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 21.5 คน ดังนี้ 
ตําแหน�งทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล วันท่ีเริ่มงาน 
อาจารย� ผศ. รศ. ร. 

หมายเหตุ 
 

1. ผศ. นิลวัฒนL พัฒนพงษL 3 พ.ย. 23 - 1 - - - 
2. ผศ.พงษLสวัสด์ิ อํานาจกิติกร 11 มิ.ย. 30 - 1 - - - 
3 ผศ. ดอนสัน ปงผาบ 1 ส.ค. 40 - 1 - - 30 มิ.ย. 54 
4 อ.วีรวัชร พงศLนภา 5 มี.ค. 40 1 - - - - 
5 อ.เอกรัฐ  อินต}ะวงศา 1 ส.ค. 40 1 - - - - 

6 อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย 14 มิ.ย. 49 1 - - - - 

7 อ.จินตนา อํานาจกิติกร 19 พ.ค. 29 1 - - - - 

8 อ.สกล จิโนสวัสด์ิ 1 เม.ย. 49 1 - - - - 

9 อ.สันติ วงศLใหญ4 1 เม.ย. 52 1 - - - - 

10 อ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร 1 เม.ย. 52 1 - - - ลาศึกษาต4อ 

11 อ.วศินLวิโรตนL เนติศักด์ิ 2 มิ.ย. 46 1 - - - ลาศึกษาต4อ 

12 อ.จักรกฤษณL ฮ่ันยะลา 2 พ.ค. 43 1 - - - - 

13 อ.ณรงคL เครือกันทา 15 พ.ย. 50 1 - - - - 

14 อ.ประสงคL หน4อแก0ว 17 พ.ย. 43 1 - - - - 

15 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล 2 มิ.ย. 51 1 - - - - 

16 อ.ปฐมพงษL พรมมาบุญ 1 พ.ย. 51 1 - - - - 

17 อ.พงษLศักด์ิ อยู4ม่ัน 3 ส.ค. 52 1 - - - - 

18 อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ 2 พ.ย. 52 1 - - - - 

19 อ.ศุภวุฒิ ผากา 5 มิ.ย. 49 1 - - - - 

20 อ.นราธิป วงษLป{น 1 มิ.ย. 53 1 - - - - 

21 อ. สมพร ต๊ิบขัด 25 ต.ค. 53 1 - - - - 

22 อ. ฐานันดรL โต}ะถม 1 มิ.ย. 53 0 - - - ลาออก 30 
ก.ย. 54 

23 อ. วีรชัย สว4างทุกขL 1 พ.ย. 54 0.5 - - - - 

รวม 18.5 3 - - - 

 
ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่ออาจารยLประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน ดังนี้ 

ตําแหน�งทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล วันท่ีเริ่มงาน 

อาจารย� ผศ. รศ. ร. 
หมายเหตุ 

 
1. ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษL 16 พ.ค. 29 - 1 - - - 
2. อ.ดร. ป{ญญา พลรักษL 2 พ.ย. 35 1 - - - - 
3. อ.ดร. ธานินดรL คูพูลทรัพยL 15 ก.พ. 28 1 - - - - 
4. อ.ดร.รวิภา ยงประยูร 1 เม.ย. 52 1 - - - - 

รวม 3 1 - - - 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
การคิดค�าน้ําหนัก 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน�งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จํานวน(คน)

ค4า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค�า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค4า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค�า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค4านํ้าหนัก
ผลรวม

ค�า
นํ้าหนัก 

อาจารยL - - - 18.5 2 37 3 5 15 
ผู0ช4วยศาสตราจารยL - - - 3 3 9 1 6 6 
รองศาสตราจารยL - - - - - - - - - 
ศาสตราจารยL - - - - - - - - - 

รวม - -  21.5 11 46 4 11 21 
รวมผลถ�วงน้ําหนัก 67 

 
 
ค4าดัชนีคุณภาพอาจารยL คํานวณดังนี้ 
 
 
 
 
การคิดคะแนน 

ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ โดยกําหนดให0ค4าดัชนีคุณภาพอาจารยLเป?น 6 เท4ากับ 5 คะแนน  
 

2.627 
6 

x 5 = 2. 18  คะแนน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
2.50 2.627 � 2.18 

 
รายการหลักฐาน 
7-1-1 ใบวุฒิการศึกษาของคณาจารยL 
7-1-2 คําสั่งแต4งต้ังผู0ช4วยศาสตราจารยL 
7-1-3 คําสั่งการแต4งต้ังและการให0ได0รับเงินเดือนตําแหน4ง  
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 8 การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ�งช้ี    :   กระบวนการ 

67 
25.5 

=  2.627 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต0ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน0นผู0เรียนเป?นสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณLภาคสนาม (ถ0ามี) ก4อน
การเปuดสอนในแต4ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ     
(ใช0ข0อมูลการส4งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

3. มีรายวิชาท่ีส4งเสริมทักษะการเรียนรู0ด0วยตนเอง และการให0ผู0เรียนได0เรียนรู0จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห0องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู0 โดยผู0มีประสบการณLทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน4วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข0ามามีส4วนร4วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู0 ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู0เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธLการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู0
ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข0อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 5 ข0อ ดังนี้ 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต"ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเปOนสําคัญ 
สาขาวิชาได0มีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเน0นผู0เรียนเป?นสําคัญ ตามระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน0นผู0เรียนเป?นสําคัญ ในคู4มือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน0นผู0เรียนเป?นสําคัญคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ป�การศึกษา 2554 (8-1-1) เช4น การจัดการเรียนการสอนแบบเน"นกระบวนการ
คิด โดยการฝKกปฏิบัติ (8-1-2) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นการมีส�วนร�วม โดยใช0กิจกรรมกลุ4ม (8-1-3)  
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถ"ามี) ก�อนการเปKดสอนในแต�ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  

 
สาขาวิชาได0กําหนดให0อาจารยLผู0สอนทําการส4งรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณL

ภาคสนาม ก4อนการเปuดสอนในแต4ละภาคการศึกษา เสร็จสิ้นในภาคเรียนท่ี 1 /2554 จํานวน 120 รายวิชา 
(8-2-1) และ ภาคเรียนท่ี 2 / 2554 จํานวน 113 รายวิชา (8-2-2) 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีรายวิชาท่ีส�งเสริมทักษะการเรียนรู"ด"วยตนเอง และการให"ผู"เรียนได"
เรียนรู"จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห"องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 รายวิชาในหลักสูตร มีการกําหนดชั่วโมงให0ผู0เรียนค0นคว0าด0วยตนเองทุกรายวิชา  และมากกว4าร0อย
ละ 80 ของวิชาในหลักสูตร  มีชั่วโมงปฏิบัติให0ผู0เรียนได0เรียนรู0จากการปฏิบัติ  รวมท้ัง  สาขาวิชาได0มีการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาฝKกประสบการณLวิชาชีพ  ท่ีให0นักศึกษาได0เรียนรู0จากการปฏิบัติจาก
ประสบการณLจริงและรายวิชาท่ีส4งเสริมในลักษณะการทําวิจัย จํานวน 8 รายวิชา ได0แก4 

1) 5574906 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ3าอุตสาหกรรม 1  (8-3-1) 
2) 5574907  โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ3าอุตสาหกรรม 2  (8-3-2) 
3) 5583902 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL  1 (8-3-3) 
4) 5584908 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL  2 (8-3-4)    
5) 5614502 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต 1 (8-3-5) 
6) 5614903 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต  2 (8-3-6) 
7) 5654905    โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 1      (8-3-7) 
8) 5654906  โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 2      (8-3-8) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู" โดยผู"มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหน�วยงานหรือชุมชนภายนอกเข"ามามีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได0มีสาขาวิชาได0มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู0 โดยผู0มี

ประสบการณLทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน4วยงานหรือชุมชนภายนอกเข0ามามีส4วนร4วมในกระบวนการ
เรียนการสอน จํานวน 6 รายวิชา ได0แก4 

1) 5503801 การเตรียมฝKกประสบการณLวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   (8-4-1) 
2) 5504802 การฝKกประสบการณLวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (8-4-2) 
3) 5574904 สัมมนางานเทคโนโลยีไฟฟ3าอุตสาหกรรม (8-4-3) 
4) 5584105 สัมมนางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL (8-4-4) 
5) 5614904      สัมมนางานเทคโนโลยีการผลิต (8-4-5) 

 6) 5654904     สัมมนาคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม (8-4-6) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู" ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู"เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
สาขาได0มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู0 ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู0เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เช4นในรายวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 ท่ีนําผล
จากการวิจัย เรื่อง การสร0างเครื่องส4ง FM ควบคุมด0วยไมโครคอนโทรลเลอรL มาใช0ในการออกแบบวงจร

กรองความถ่ีด0วยโปรแกรม  (8-5-1) รายวิชา ท่ีมีการนําผลของการจัด KM ด0านการวิจัยการเรียนการสอน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (8-5-2) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 6 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู"ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชาได0นําผลการประเมินการเรียนรู0เข0าสู4การประชุมกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา ประจําป�พ.ศ. 2554 (8-6-1) และให0นําผลประเมินและ
ข0อเสนอแนะไปปรับปรุงการเรียนการสอนโดยปรากฏตามแบบ มคอ 3 ของแต4ละรายวิชา (8-6-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 6 ข0อ � 5 

 
 
รายการหลักฐาน 
8-1-1 คู4มือการจัดการเรียนการสอนท่ีเน0นผู0เรียนเป?นสําคัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
8-2-1  บันทึกสรุปการส4งแผนการสอน จากกองบริการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2554  
8-2-2  บันทึกสรุปการส4งแผนการสอน จากกองบริการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2554 
8-3-1   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 
8-3-1  แบบมคอ 3 วิชา 5574906 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ3าอุตสาหกรรม 1 
8-3-2  แบบมคอ 3 วิชา 5574907  โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีไฟฟ3าอุตสาหกรรม 2 
8-3-3  แบบมคอ 3 วิชา 5583902 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL  1 
8-3-4  แบบมคอ 3 วิชา5584908 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL  2 
8-3-5  แบบมคอ 3 วิชา5614502 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต 1 
8-3-6  แบบมคอ 3 วิชา5614903 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต  2  
8-3-7  แบบมคอ 3 วิชา 5654905    โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 1      
 8-3-8  แบบมคอ 3 วิชา 5654906 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 2       
8-4-1  มคอ 3 รายวิชา 5503801  การเตรียมฝKกประสบการณLวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
8-4-2  มคอ 3 รายวิชา 5504802  การฝKกประสบการณLวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
8-4-3  มคอ 3 รายวิชา 5574904   สัมมนางานเทคโนโลยีไฟฟ3าอุตสาหกรรม 
8-4-4  มคอ 3  รายวิชา 5584105 สัมมนางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
8-4-5  มคอ 3 รายวิชา 5654904      สัมมนาคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
8-5-1  มคอ3 รายวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ�งช้ี  :   กระบวนการ 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  ข"อ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคLตามความต0องการของผู0ใช0บัณฑิต 

2. มีการนําผลจากข0อ 1 มาใช0ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนําผลจากข0อ 1 มาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร0างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคLของหลักสูตร 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส4งเสริมให0นักศึกษาเข0าร4วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว4างสาขาวิชา หรือท่ีประชุมระหว4างคณะ หรือท่ีประชุมระหว4างสถาบัน 
หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร0างคุณธรรมจริยธรรมให0แก4นักศึกษา หรือส4งนักศึกษา
เข0าร4วมกิจกรรม 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข0อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 5 ข0อ ดังนี้ 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต"องการของผู"ใช"

บัณฑิต 
มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคLตามความต0องการของผู0ใช0บัณฑิต โดยปรากฏตาม

รายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป�พ.ศ. 2553 (9-1-
1) และรายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป� พ.ศ. 
2554 (9-1-2) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 มีการนําผลจากข"อ 1 มาใช"ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชานําผลจารายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําป�พ.ศ. 2553 เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา เพ่ือกําหนดกิจกรรมลงในแผนปฏิบัติ
การในป�งบประมาณ 2555 เช4น การซ4อมแซมครุภัณฑL การจัดหาหนังสือประกอบการเรียนการสอน (9-2-
1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการศึกษาข0อมูลใน Search Engine ฯ 
” เพ่ือนําผลไปใช0ปรับปรุงการสืบค0นข0อมูล ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม  (9-2-
2) การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล0องกับความต0องการจํานวน 5 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (9-2-3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (9-2-4) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม (9-2-5) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสLคอมพิวเตอรL (9-2-6) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรLบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ3าอุตสาหการ (9-2-7) 

 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการนําผลจากข"อ 1 มาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร"างคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค�ของหลักสูตร 
สาขาวิชานําผลรายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําป�พ.ศ. 2553  มาใช0ในการจัดกิจกรรมส4งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตด0านวิชาการ เพ่ือให0ตรงกับความ
ต0องการของสถานประกอบการเช4น เช4น โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน (9-3-1) 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โครงการอบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม วท.บ. 4 
ป� (9-3-2) โครงการอบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม วท.บ. 4 ป� (เทียบโอน) (9-3-3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะ
ผู0นําของนักศึกษา (9-3-4) โครงการอบรมเตรียมความพร0อมสู4งานอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า (9-3-
5) เช4น โครงการทดสอบความรู0พ้ืนฐานช4างอิเล็กทรอนิกสL เรื่อง การใช0เครื่องมือวัด (9-3-6) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส�งเสริมให"นักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว�างสาขาวิชา หรือท่ีประชุมระหว�างคณะ 
หรือท่ีประชุมระหว�างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

สาขาวิชามีการส4งเสริมให0นักศึกษา เข0าร4วมการประชุมวิชาการด0านพลังงานทดแทน แห4งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 4 (9-4-1) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร"างคุณธรรมจริยธรรมให"แก�

นักศึกษา หรือส�งนักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรม 
สาขาวิชาได0จัด โครงการส4งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช4น โครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขา

เทคโนโลยีการผลิต (9-5-1) และส4งเสริมให0นักศึกษาเข0าร4วมโครงการส4งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ 
ในโครงการสิงหLอาสา (9-5-2) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 5 ข0อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
9-1-1 รายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป� พ.ศ. 
2553 
9-1-2 รายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป� พ.ศ. 
2554 
9-2-1  รายงานการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการค0นหาข0อมูล Search Engine ของนักศึกษา สาขา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรL 
9-3-1 โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน  
9-3-2 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
วท.บ. 4 ป�  
9-3-3 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะด0านคอมพิวเตอรLแก4นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรLอุตสาหกรรม 
วท.บ. 4 ป� (เทียบโอน)  
9-3-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู0นําของนักศึกษา  
9-3-5 โครงการอบรมเตรียมความพร0อมสู4งานอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีไฟฟ3า  
9-3-6 โครงการทดสอบความรู0พ้ืนฐานช4างอิเล็กทรอนิกสL เรื่อง การใช0เครื่องมือวัด  
9-4-1  สรุปผลโครงการประชุมพลังงานทดแทน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

9-5-1  สรุปโครงการโครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขาเทคโนโลยีการผลิต  
9-5-2  สรุปโครงการสิงหLอาสา 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร"างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให"กับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ�งช้ี  :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 
 1. สาขาวิชามีการถ4ายทอดหรือเผยแพร4พฤติกรรมด0านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมหาวิทยาลัยและคณะ 
ต0องการส4งเสริมให0แก4นักศึกษา ไปยังคณาจารยL นักศึกษา และผู0เก่ียวข0องอย4างท่ัวถึง 
 2. สาขาวิชามีโครงการหรือมีส4วนร4วมในกิจกรรมท่ีส4งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด0านคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสอดคล0องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีระบุตัวบ4งชี้และเป3าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส4งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ4งชี้
และเป3าหมายท่ีกําหนดในข0อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข0อ 3 บรรลุเป3าหมายอย4างน0อยร0อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได0รับการยกย4องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด0าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน4วยงานหรือองคLกรระดับชาติ 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข0อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอคุสาหกรรมมีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 4 ข0อ ดังนี้ 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 สาขาวิชามีการถ�ายทอดหรือเผยแพร�พฤติกรรมด"านคุณธรรมจริยธรรมท่ี
มหาวิทยาลัยและคณะ ต"องการส�งเสริมให"แก�นักศึกษา ไปยังคณาจารย� นักศึกษา และผู"เก่ียวข"องอย�าง
ท่ัวถึง 

สาขาวิชาได0นําประกาศประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงคLและพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (10-1-1)  และ ประกาศ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเรื่อง “มีน้ําใจ” ไปประชาสัมพันธLให0กับอาจารยL โดยการส4งสําเนา
เอกสารไปยังอาจารยLผู0สอน (10-1-1) การติดประกาศในบอรLดประชาสัมพันธLของสาขาวิชา เพ่ือแจ0งข0อมูล
ให0กับนักศึกษา (10-1-2) และการเผยแพร4บนเว็บไซตL เพ่ือให0ผู0ท่ีเก่ียวข0องกับหลักสูตร (10-1-3) เช4น 
เจ0าหน0าท่ี ผู0ปกครอง ได0รับทราบถึง พฤติกรรมด0านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 สาขาวิชามีโครงการหรือมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีส�งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด"านคุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดคล"องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีระบุตัวบ�งช้ีและเป,า
หมายความสําเร็จท่ีชัดเจน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 สาขาวิชาได0จัดโครงการส4งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ท่ีสอดคล0องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ 
เช4น โครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขาเทคโนโลยีการผลิต (10-2-1) และนักศึกษาในสาขาได0มีส4วนร4วมใน
กิจกรรมของคณะ เช4น โครงการสิงหLอาสา (10-2-2) 
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ�งช้ีและเป,าหมายท่ีกําหนดในข"อ 2 
 โครงการคุณธรรมจริยธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) มีการกําหนด
ตัวชีวัด และ เป3าหมายของโครงการ  เพ่ือใช0เป?นตัวประเมินผลโครงการ (10-3-1) 
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีผลการประเมินในข"อ 3 บรรลุเป,าหมายอย�างน"อยร"อยละ 90 ของทุก
โครงการ 
 ผลการประเมินในโครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการ
ผลิต)  บรรลุเป3าหมายทุกตัวชี้วัดของโครงการ คิดเป?นร0อยละ 100  (10-3-1) 
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได"รับการยกย�องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด"านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน�วยงานหรือองค�กรระดับชาติ 
  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได0รับประกาศนียบัตรด0านการช4วยเหลือสังคม          
ในโครงการสิงหLอาสา  จากบริษัท สิงหL คอปเปอรLเรชั่น 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ ดําเนินการ 5 ข0อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
10-1-1  สําเนาประกาศประกาศคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10-1-2  การเผยแพร4ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บนบอรLด 

ประชาสัมพันธL 
10-1-3  การเผยแพร4ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บนเวปไซตL 
10-2-1 สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขาเทคโนโลยีการผลิต 
10-3-1 สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขาเทคโนโลยีการผลิต 
10-4-1 สรุปโครงการคุณธรรมจริยธรรมสาขาเทคโนโลยีการผลิต 
10-5-1 สําเนาใบประกาศนียบัตรโครงการสิงหLอาสา 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 11 ร"อยละของบัณฑิตท่ีเข"ามากรอกข"อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ชนิดตัวบ�งช้ี :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ กําหนดร0อยละ 100 เท4ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตท่ีกรอกข0อมูล 
จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป�ท่ีประเมิน 

x 100 

 
ผลการดําเนินงาน 
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป�ท่ีประเมิน  จํานวน  337 คน  
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบัณฑิตท่ีกรอกข0อมูลภาวะของการมีงานทํา จํานวน 320 คน 
 
 การคํานวณ 

320 
337 

x 100 = ร0อยละ 94.95 

  
 การคิดคะแนน 
  ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ กําหนดร0อยละ 100 เท4ากับ 5 คะแนน 
 

94.95 
100 

x 5 = 4.76 คะแนน 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
ร0อยละ 80 ร0อยละ 94.95 � 4.76 

 
รายการหลักฐาน 
11-1-1 printout ระบบสํารวจภาวะการมีงานทํา ประจําป� 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
(http://www.lprumis.lpru.ac.th/end) 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 12  บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได"งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป0 
ชนิดตัวบ�งช้ี   :  ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ กําหนดร0อยละ 100 เท4ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได0งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

x 100 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
หมายเหตุ  
 ไม4นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก4อนเข0าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได0ประจําอยู4แล0ว ผู0ท่ี
ศึกษาต4อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู0อุปสมบท และผู0ท่ีเกณฑLทหาร 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา  2554  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู0สําเร็จการศึกษา จํานวน 337 คน 
มีผู0ตอบแบบสํารวจ จํานวน 320 คน คิดเป?นร0อยละ 94.95 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สาขาวิชามีผู0สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน   337 คน (12-1-1) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   จํานวน   320 คน (12-1-2) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได0งานทํา  จํานวน    265  คน (12-1-3) 
    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�  
    (ไม4นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก4อนเข0าศึกษา) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีมีงานทําก4อนเข0าศึกษา  จํานวน    21  คน (12-1-4) 
    หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได0ประจําอยู4แล0ว   
 - สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีศึกษาต4อในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน      8  คน (12-1-5) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตผู0อุปสมบท และผู0ท่ีเกณฑLทหารจํานวนจํานวน      - คน (12-1-6) 
  
 ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได0งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป� 
  

265  
320 – (21+28) 

x 100 =  ร0อยละ 97.78  

  

 การคิดคะแนน 
 ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ กําหนดร0อยละ 100 เท4ากับ 5 คะแนน 
 

97.78 
100 

x 5 =  4.86 คะแนน  

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
ร0อยละ 80 97.36 � 4.88 

 
รายการหลักฐาน 
12-1-1 printout ระบบสํารวจภาวะการมีงานทํา ประจําป� 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
(http://www.lprumis.lpru.ac.th/end) 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตัวบ�งช้ีท่ี 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
      แห�งชาติ  

ชนิดตัวบ�งช้ี :   ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   ป�การศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของค4าคะแนนท่ีได0จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตท่ีได0รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช0ค4าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผู0สําเร็จการศึกษา จํานวน 337  คน       
มีผู0ตอบแบบสํารวจ จํานวน 139 คน โดยจําแนก 

- เป?นผู0สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 337 คน ผู0ตอบแบบสํารวจ จํานวน 139 คน คิด
เป?นร0อยละ 41.25  

 

จํานวนบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จการศึกษา (คน) 

บัณฑิตท่ีได"รับการประเมิน 
(อย�างน"อยร"อยละ 20ของผู"สําเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได"
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม 

337  337 139  139 600   

 
 การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 
 ทุกระดับ 
 
   
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
4.00 4.32 � 4.32 

 

600 
139 

= 4.32 คะแนน  

600 
139 

= 4.32  คะแนน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายการหลักฐาน 
13-1-1 รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป�พ.ศ. 2554  
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 14  ผลงานของผู"สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได"รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร�  (ไม�รับการ
ประเมิน) 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  15  กลไกการให"คําปรึกษาและบริการด"านข"อมูลข�าวสาร 
ชนิดตัวบ�งช้ี  :   กระบวนการ 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 
 1. มีการจัดบริการให0คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช0ชีวิตแก4นักศึกษาทุกหมู4เรียน 
 2. มีการจัดบริการข0อมูลข4าวสารท่ีเป?นประโยชนLต4อนักศึกษาไม4น0อยกว4า 2 ช4องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณLทางวิชาการอย4างน0อย 1 โครงการ และ กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณLทางวิชาชีพอย4างน0อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให0บริการข0อมูลข4าวสารท่ีเป?นประโยชนLต4อศิษยLเก4า ไม4น0อยกว4า 2 ช4องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให0บริการในข0อ 1-3 ทุกข0อไม4ต่ํากว4า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให0บริการมาใช0เป?นข0อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต0องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข0อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 5  ข0อ ดังนี้ 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีการจัดบริการให"คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช"ชีวิตแก�
นักศึกษาทุกหมู�เรียน 
 สาขาวิชามีการแต4งต้ังอาจารยLท่ีปรึกษาประจําหมู4เรียนและจัดตารางการเข0าพบนักศึกษาในทุกหมู4
เรียน เช4น การให0คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช0ชีวิต ผ4านระบบท่ีปรึกษา Online (15-1-1)  
การจัดอาจารยLท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (15-1-2)   ให0นักศึกษาสามารถเข0าพบเพ่ือขอคําปรึกษา (15-1-3 
การให0คําปรึกษาแก4นักศึกษาผ4านระบบ เครือข4ายสังคมออนไลนL เช4น facebook (15-1-3) 
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 มีการจัดบริการข"อมูลข�าวสารท่ีเปOนประโยชน�ต�อนักศึกษาไม�น"อยกว�า 2 
ช�องทาง 

สาขาวิชามีการจัดบริการข0อมูลข4าวสารท่ีเป?นประโยชนLต4อนักศึกษาผ4านเวปไซตL (15-2-1) กระดาน
ประชาสัมพันธLข4าวสาร (15-2-2)  
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการอย�างน"อย 1 
โครงการ และ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาชีพอย�างน"อย 1 โครงการ 
 

สาชาวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณLทางวิชาการเช4น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการใช0โปรแกรม Proteus (15-3-1) และ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณLทางวิชาชีพ เช4น โครงการ
อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน (15-3-2) 
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการจัดให"บริการข"อมูลข�าวสารท่ีเปOนประโยชน�ต�อศิษย�เก�า ไม�น"อยกว�า 
2 ช�องทาง 
 สาขาวิชามีการจัดบริการข0อมูลข4าวสารท่ีเป?นประโยชนLต4อนักศึกษาผ4านเวปไซตL (15-4-1) 
เครือข4ายสังคมออนไลนLเช4น Facebook (15-4-2) 
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการประเมินคุณภาพของการให"บริการในข"อ 1-3 ทุกข"อไม�ต่ํากว�า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได0มีผลประเมินคุณภาพการให0บริการดังนี้ 
1. การประเมินการจัดบริการให0คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช0ชีวิตแก4นักศึกษา 

ได0ใช0ผลประเมินทีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได0ทําข้ึน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลประเมิน
อยู4ท่ี 4.03  (15-5-1) 

2. การประเมินการจัดบริการข0อมูลข4าวสารท่ีเป?นประโยชนLต4อนักศึกษา (15-5-2) มีผล
ประเมินอยู4ท่ี 4.01   

3. การประเมินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณLทางวิชาการ ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการใช0โปรแกรม Proteus (15-5-3) มีผลประเมิน 4.21 และการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณLทางวิชาชีพ ใน โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน (15-5-4) มีผลประเมิน 
4.15 เฉลี่ย 4.18 
 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 6 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให"บริการมาใช"เปOนข"อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต"องการของนักศึกษา 

สาขาวิชาได0นําผลประเมินคุณภาพในการบริการ มาเข0าสู4การประชุมกรรมการบริหารสาขา เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ 2555  เช4น การพัฒนาประสบการณLทางวิชาการ การศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีทันสมัย 
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โครงการจัดสัมมนานําเสนอผลงานทางวิชาการ ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสL  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 6 ข0อ �  5 

 
รายการหลักฐาน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

15-1-1 การให0คําปรึกษาผ4านระบบท่ีปรึกษา Online    
15-1-2 คําสั่งแต4งต้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธL  
15-1-3 บันทึกการเข0าพบท่ีปรึกษา 
15-1-4 printout การให0คําปรึกษษผ4าน Facebook 
15-2-1 เวปไซตL สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15-2-2 ภาพถ4ายกระดานประชามสัมพันธืข4าวสารแต4ละสาขาวิชา 
15-3-1 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช0โปรแกรม Proteus   
15-3-2 สรุปโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน  
15-4-1 printout การให0คําปรึกษษผ4าน Facebook 
15-4-2 เวปไซตL สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15-5-1 ผลประเมินการจัดบริการให0คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช0ชีวิต ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15-5-2 ผลประเมินการจัดบริการข0อมูลข4าวสารท่ีเป?นประโยชนLต4อนักศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
15-5-3 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช0โปรแกรม Proteus   
15-5-4 สรุปโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางาน  
15-6-1 แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 2555  

 
ตัวบ�งช้ีท่ี  16  กลไกการส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ�งช้ี        :   กระบวนการ 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 
 1. นักศึกษาเข0าร4วมกิจกรรมให0ความรู0และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาท่ีผ4านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู0ด0านการประกันคุณภาพ
ไปใช0ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย4างน0อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย4าง
น0อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต4อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส4งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคL 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส4งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนLหรือรักษาสิ่งแวดล0อม 
- กิจกรรมเสริมสร0างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส4งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข0าร4วมกิจกรรมในข0อ 2 ท่ีดําเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืนในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป3าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข0อ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

1 ข0อ 2 ข0อ 3  ข0อ 4 ข0อ 5 ข0อ  
 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 4 ข0อ ดังนี้ 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 นักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรมให"ความรู"และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 สาขาวิชาได0ส4งเสริมให0นักศึกษาเข0าร4วมกิจกรรมให0ความรู0และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําป�การศึกษา 2553  ในการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู0ด0านประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําป�
การศึกษา 2554  ในวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2555 (16-1-1) 
 

เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 นักศึกษาท่ีผ�านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู"
ด"านการประกันคุณภาพไปใช"ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอย�างน"อย 1 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย�างน"อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต�อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาส่ิงแวดล"อม 
- กิจกรรมเสริมสร"างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

นักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีผ4านการอบรมการจัดกิจกรรม ได0นําความรู0ด0าน
การประกันคุณภาพ ไปจัดทํากิจกรรมทางวิชาการ “ โครงการอบรมการเตรียมความพร0อมการใช0เครื่องมือ
วัดทางไฟฟ3า” 

 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดกิจกรรม 
ลําดับท่ี 

ช่ือกิจกรรม วัน เดือน ป0 
ประเภทกิจกรรม 

1 โครงการอบรมการเตรียมความพร0อม
ในการใช0เครื่องวัดไฟฟ3า 
(ผ�านการอบรมประกันคุณภาพในป�
การศึกษา 2553) 

22 – 30 ก.ค. 54 กิจกรรมวิชาการท่ีส4งเสริม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง
ประสงคL 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 นักศึกษาเข"าร�วมกิจกรรมในข"อ 2 ท่ีดําเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืนในคณะ

หรือนอกคณะ 
สาขาวิชาได0จัดส4งนักศึกษาเข0าร4วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีจัดโดยความร4วมมือของ นศ.

ท่ีผ4านการอบรมประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรL และคณะเทคโนโลยยี
อุตสาหกรรม (16-3-1) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป,าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตามข"อ 2 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

นักศึกษาได0กําหนดตัวชี้วัด และเป3าหมายการดําเนินโครงการอบรมการเตรียมความพร0อมการใช0
เครื่องมือวัดทางไฟฟ3า เพ่ือเป?นตัวประเมินความสําเร็จของโครงการนักศึกษาได0กําหนดตัวชี้วัด และ
เป3าหมายการดําเนินโครงการอบรมการเตรียมความพร0อมการใช0เครื่องมือวัดทางไฟฟ3า เพ่ือเป?นตัวประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ (16-4-1) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได0นําผลการดําเนินงานในป�
การศึกษา 2554 เข0าสู4การประชุมในครั้งท่ี 4/2554 และมีมติให0สาขา ส4งเสริมให0มีการจัดกิจกรรมท่ีให0 
นักศึกษาท่ีผ4านการอบรมด0านประกันคุณภาพ ได0เป?นผู0ร4วมรับผิดชอบโครงการ ซ่ึงปรากฏในการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการบริการวิชาการสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL (16-5-1) ท่ีมีนักศึกษาร4วมรับผิดชอบใน
การดําเนินโครงการ โดยใช0กระบวนการด0าน PDCA ตามการดําเนินงานด0านการประกันคุณภาพนักศึกษา 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 5 ข0อ � 5 

 
รายการหลักฐาน 
16-1-1 โครงการอบรมความรู0ด0านการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา ประจําป�การศึกษา 2553 และ  
         ป�การศึกษา 2554 
16-2-1 สรุปโครงการโครงการอบรมการเตรียมความพร0อมการใช0เครื่องมือวัดทางไฟฟ3า 
16-3-1 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู0ท่ีสอดคล0องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
16-4-1  สรุปโครงการโครงการอบรมการเตรียมความพร0อมการใช0เครื่องมือวัดทางไฟฟ3า 
16-5-1 บันทึกขออนุมัติโครงการบริการวิชาการสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL  
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  17  กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ�งช้ี       :    กระบวนการ 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  ข"อ 

1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข0าร4วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดทํา มคอ.3 ท่ีแสดงถึงรายวิชาท่ีบูรณาการงานด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย4างน0อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร4กิจกรรมด0านการงานด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต4อสาธารณชนอย4างน0อย 

1 ช4องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 ท่ีแสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย4างน0อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด0านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย4างน0อย 1 รายวิชา 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
3  ข0อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข0อ  

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 4 ข0อ ดังนี้ 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 นักศึกษาของสาขาวิชาเข"าร�วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
สาขาวิชาได0ส4งเสริมให0นักศึกษา เข0าร4วมกิจกรรมด0านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของคณะ เช4น 

โครงการไหว0ครู (17-1-1) โครงการแห4เทียนเข0าพรรษา (17-1-2) โครงการประกวดแข4งขันโคมควัน (17-1-
3) 

 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 มีการจัดทํา มคอ.3 ท่ีแสดงถึงรายวิชาท่ีบูรณาการงานด"านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย�างน"อย 1 รายวิชา 

ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค ของ อ.สมพร ต๊ิบขัด ได0มีการบูรณาการ การออกแบบโคมควัน โดย
นําผลการแข4งขันในป�การศึกษา 2554 ไปออกแบบ เพ่ือเป?นต0นแบบในการแข4งขันในป�การศึกษา 2555 
(17-2-1) และรายวิชาเขียนเว็บเทคโนโลยี ของ อ.นราธิป  วงศLป{น ได0มีการบูรณาการ โดยให0นักศึกษา
จัดทําเว็บไซตLการแข4งขันโคมควัน เพ่ือเผยแพร4การแข4งขัน (17-2-2) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการเผยแพร�กิจกรรมด"านการงานด"านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต�อสาธารณชนอย�างน"อย 1 ช�องทาง 
สาขาวิชาได0นําผลงานของนักศึกษาท่ีออกแบบโคมควันไปจัดแสดงให0แห็นถึงข้ันตอนการบูรณาการ 

ผ4านเวปไซตLสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (17-3-1) และป3ายประกาศของสาขาวิชา   (17-3-2) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการจัดทํา มคอ.5 ท่ีแสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด"านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย�างน"อย 1 รายวิชา 
สาขาวิชามีการจัดทํา มคอ 5ท่ีแสดงให0เห็นถึงความสําเร็จของการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค (17-4-1) และวิชาเขียนเว็บเทคโนโลยี (17-4-2) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด"านทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย�างน"อย 1 รายวิชา 
 ในรายวิชาเขียนเว็บเทคโนโลยี ได0นําผลการบูรณาการจัดทํางานด0านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ไปปรับปรุงในเรื่องเทคนิคการนําเสนอผลงาน โดยปรากฏใน มคอ 3 
รายวิชาเขียนเว็บเทคโนโลยี (17-5-1) ของป�การศึกษา 2555 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 5 ข0อ � 5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
รายการหลักฐาน 
17-1-1 สรุปโครงการโครงการไหว0ครู 
17-1-2 สรุปโครงการโครงการแห4เทียนเข0าพรรษา 
17-1-3 สรุปโครงการประกวดแข4งขันโคมควัน 
17-2-1 รายงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การออกแบบโคมควัน 
17-3-1 เวปไซตL สาขาวิชา 
17-3-2 ป3ายประกาศ 
17-4-1 มคอ 5 รายวิชาเขียนแบบเทคนิค  
17-4-2 มคอ 5 รายวิชาเขียนเว็บเทคโนโลยี 
17-5-1 รายงานผลการบูรณการ วิชาเขียนเว็บเทคโนโลยี 
 
 
องค�ประกอบคุณภาพด"านงานวิจัยและงานสร"างสรรค� 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  18  การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร"างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ�งช้ี   :  กระบวนการ 
การคิดรอบป0  :   ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 

1. กําหนดให0นักศึกษามีส4วนร4วมในงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLของอาจารยL 
2. นักศึกษาเข0าร4วมรับฟ{งการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด0านวิจัยหรืองานสร0างสรรคL หรือ

สัมมนาเก่ียวกับผลความก0าวหน0าในงานวิจัยของอาจารยL หรือของศาสตราจารยLอาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาท่ีนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร0างสรรคLบูรณาการสู4การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร0างสรรคLสู4การเรียน

การสอน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข0อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข0อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข0อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 4  ข0อ ดังนี้ 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 กําหนดให"นักศึกษามีส�วนร�วมในงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ของ

อาจารย� 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได0ประกาศข0อกําหนดให0นักศึกษามีส4วนร4วมในงานวิจัยหรืองาน
สร0างสรรคLของอาจารยL และกรรมการได0นําเข0าสู0ท่ีประชุมกรรมการ เพ่ือแจ0งให0แต4ละสาขาส4งเสริมให0
นักศึกษา เข0าไปมีส4วนร4วมในการวิจัย เช4น การร4วมทีมวิจัยในการสร0างรถต0นแบบพลังงานทดแทนจากวัสดุ
เหลือใช0 และ การสร0างรถประหยัดพลังงาน (18-1-1) การมีส4วนร4วมวิจัยการประยุกตLระบบบริหาร
ทรัพยากรองคLกรแบบเปuดเผยรหัส สําหรับผู0ประกอบการอุตสาหกรรมชําแหละเนื้อสุกร กรณีศึกษา 
ผู0ประกอบการอุตสาหกรรมชําแหละเนื้อสุกร บ0านย4าเป3า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง โดยให0นักศึกษาช4วยจัด
หมวดหมู4 และรวมรวบเอกสาร (18-1-1)  

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 นักศึกษาเข"าร�วมรับฟRงการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด"านวิจัย

หรืองานสร"างสรรค� หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก"าวหน"าในงานวิจัยของอาจารย�  หรือของ
ศาสตราจารย�อาคันตุกะ 

สาขาวิชาได0ส4งนักศึกษาเข0าร4วมโครงการประชุมวิชาการด0านพลังงานทดแทน ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
(18-1-2) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีรายวิชาท่ีนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร"างสรรค�บูรณาการสู�การเรียน

การสอน  
ได0มีการนําผลการวิจัยเรื่อง การสร0างเครื่องส4ง FM ควบคุมด0วยไมโครคอนโทรเลอรL มาบูรณาการ

การเรียนการสอน ในรายวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 (18-3-1) การนําผลการวิจัยชุดสาธิตการเชื่อมต4อ
ไมโครคอนโทรลเลอรLผ4าน RS – 485 มาบูรณาการเรียนการสอน ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอรLและ
ไมโครโปรเซสเซอรL (18-3-2) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรือ

งานสร"างสรรค�สู�การเรียนการสอน 
ในการบูรณาผลการวิจัยเรื่อง การสร0างเครื่องส4ง FM ควบคุมด0วยไมโครคอนโทรเลอรL ได0กําหนด

ความสําเร็จของโครงการโดยกําหนดให0นักศึกษาทําการออกแบบวงจรกรองความถ่ีด0วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรL และจําลองการทํางาน เพ่ือหารูปแบบการลดทอนสัญญาณรบกวนความถ่ีตํ่าท่ีดีท่ีสุด (18-4-1) 
และ ชุดสาธิตการเชื่อมต4อไมโครคอนโทรลเลอรLผ4าน RS – 485 ได0กําหนดความสําเร็จของโครงการ โดยให0
นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมการเชื่อมต4อระหว4างไมโครคอนโทรลเลอรLโดยผ4าน RS – 485 (18-4-2) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการนําผลการประเมินจากข"อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
ภายหลังจากการบูรณาการ สาขาวิชาได0นําผลการบูรณาการมาปรับปรุงการเรียนการเรียนการ

สอน เช4น ในรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 ป�การศึกษา 2555 ได0มีการเพ่ิมเนื้อหา ด0านการออกแบบ
วงจรกรองความถ่ีด0วยอุปกรณLท่ีทํางานด0วยกระแส เพ่ือเปรียบเทียบผลการทํางานท่ีเกิดจากการการทํางาน
ด0วยกระแส และการทํางานด0วยแรงดัน (18-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 5 ข0อ � 5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
รายการหลักฐาน 
18-1-1 ข0อกําหนดให0นักศึกษามีส4วนร4วมในงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLของอาจารยL คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
18-1-2 รายงานโครงการวิจัย การสร0างรถต0นแบบพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช0 
18-1-3 รายงานวิจัยเรื่องการสร0างรถประหยัดพลังงาน 
18-2-1 สรุปโครงการประชุมวิชาการด0านพลังงานทดแทน ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
18-3-1 สรุปผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 
18-4-1 สรุปผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 
18-4-2 สรุปผลการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา ไมโครโปรเซสเซอรL 
18-5-1 มคอ 3 วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 2 ป�การศึกษา 2555 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  19  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ต�อจํานวนอาจารย�ประจํา 
ชนิดตัวบ�งช้ี  : ป{จจัยนําเข0า 
การคิดรอบป0  :   จํานวนเงินใช0ป�งบประมาณ 

จํานวนอาจารยLประจําสาขาวิชาใช0ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต4อจํานวนอาจารยLประจําเป?นคะแนนระหว4าง 0 – 5 
 เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค 2 จําแนกเปOน 3 กลุ�มสาขาวิชา 

1. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให0เป?นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต4อคน 
   2. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให0เป?นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต4อคน 
   3. กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให0เป?นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต4อคน 
 
สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLจากภายในและภายนอกสถาบันต4อ
จํานวนอาจารยLประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
  
  
 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได0ในข0อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยLประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
  คะแนนท่ีได0   =  
  
 
หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินใช0ข0อมูลป�งบประมาณ 
 2. จํานวนอาจารยLให0นับตามป�การศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม4นับรวมผู0ลาศึกษาต4อ 
 3. ให0นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในป�การศึกษา หรือป�งบประมาณ หรือป�ปฏิทิน
นั้น ๆ ไม4ใช4จํานวนเงินท่ีเบิกจ4ายจริง  
 4. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ4งสัดส4วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป?นหลักฐานจากแหล4งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร4วมกันของสถาบันท่ีร4วมโครงการ ให0แบ4งสัดส4วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม4
มีหลักฐานให0แบ4งเงินตามสัดส4วนผู0ร4วมวิจัยของแต4ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได0ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยL แต4ไม4สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม4ใช4นักวิจัย
เป?นผู0ดําเนินการ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยู4กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มีข0อมูลดังนี้ 

- อาจารยLประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต4อ   จํานวน  25.5   คน 
- อาจารยLประจําท่ีลาศึกษาต4อ        จํานวน    2.0   คน 
- อาจารยLประจําท่ีปฏิบัติงานจริง       จํานวน  23.5  คน 
 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร0างสรรคLจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  -        บาท 

ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
- - - - 

 

- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร0างสรรคLจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน  530,858  บาท 
ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 

1. ผศ.นิลวัฒนL   
พัฒนพงษL 

1. การสร0างเครื่องย4อย
ขวดพลาสติก 

20,000 มหาวิทยาลัย 

2. อ.ศุภวุฒิ  ผากา 2. การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู0ออนไลนL วิชานิว
เมติกสLและไฮดรอลิกสL 1 
หัวข0อการควบคุมระบบ
นิวแมติกสLและไฮดรอ
ลิกสLอัตโนมัติ  

5,000 บํารุงการศึกษา 

 3. การออกแบบและ
สร0างเครื่องต0นแบบ

20,000 มหาวิทยาลัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให0เป?นคะแนนเต็ม 5 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
เครื่องดูดน้ําลาย
อัตโนมัติสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน 

3. อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย 4. การสร0างชุดทดลอง
เชื่อมต4อผ4านการควบคุม
ด0วยโปรแกรม 
LABVIEW ในรายวิชา 
คอมพิวเตอรLในงาน
ไฟฟ3า 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 5. การพัฒนาเครื่องผนึก
วาลLวระบายความร0อน
สําหรับบรรจุภัณฑLเมล็ด
กาแฟสดค่ัว 
 

25,000 มหาวิทยาลัย 

4. อ.ฐานันดรL  โต}ะถม 6. การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู0ออนไลนL วิชา
คอมพิวเตอรLและการ
บํารุงรักษา หัวข0อ
ระบบปฏิบัติการ 

5,000 บํารุงการศึกษา 

5. อ.สันติ  วงศLใหญ4 7. การสร0างและการหา
ประสิทธิภาพชุดสาธิต 
เรื่อง การต4อวงจรไฟฟ3า
เครื่องปรับอากาศ  3 
เฟส 

5,000 บํารุงการศึกษา 

6. อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ 8. ชุดสาธิตการเชื่อมต4อ
ไมโครคอนโทรลเลอรL
ผ4าน RS - 485 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 9. การพัฒนาระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสL 
สําหรับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
 

29,000 มหาวิทยาลัย 

8. อ.นราธิป  วงษLป{น 10. การแก0ป{ญหาการ
เรียน เรื่อง การติดต้ัง
และการดูแลเครื่อง

5,000 บํารุงการศึกษา 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
คอมพิวเตอรLแม4ข4าย 
รายวิชา 5584705 
เครือข4าย
ไมโครคอมพิวเตอรLโดย
ใช0หนังสืออิเล็กทรอนิกสL 
 

 11. การประยุกตLระบบ
ทรัพยากรองคLกรแบบ
เปuดเผยรหัส สําหรับ
ผู0ประกอบการ
อุตสาหกรรมชําแหละ
เนื้อสุกรบ0านย4าเป3า 
ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

27,500 มหาวิทยาลัย 

9. อ. ธนวรกฤต  
โอฬารธนพร 

12. การศึกษาพฤติกรรม
การค0นหาข0อมูลใน 
Search Engine ของ
นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรL
อุตสาหกรรม 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 13. การใช0คอมพิวเตอรL
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการธุรกิจ
ออนไลนLโรงงานรามา  
เซรามิกสL   

20,000 มหาวิทยาลัย 

10. อ.จินตนา  
     อํานาจกิติกร 

14. การสร0างแรงจูงใจใฝ�
สัมฤทธิ์ในการสอบโดย
การใช0คะแนนความ 
ก0าวหน0าของการสอบซํ้า
ในรายวิชาดิจิตอล 1 
ของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสL 
ชั้นป�ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 15. การสร0างและพัฒนา
เครื่องเขย4าขวดยา
สําหรับโรงพยาบาลใน

30,274 มหาวิทยาลัย 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
จังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัย 

 16. การพัฒนา
ความก0าวหน0าในการ
ทํางานด0วยการเรียนรู0
แบบร4วมมือด0วย
กระบวนการแบบเพ่ือน 
ช4วยสอน 

5,000 บํารุงการศึกษา 

11. อ.ณรงคL   
      เครือกันทา 

17. การสร0างชุดทดลอง
วงกรองความถ่ี ด0วย
วงจรขยายความนําถ4าย
โอน ในรายวิชาปฏิบัติ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสL 
2 รหัสวิชา 5583109 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 18. การแก0ป{ญหาการ
เรียนรู0 เรื่อง วงจรเร
โซแนนซL โดยใช0บทเรียน
เสริมศึกษาแบบออนไลนL 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 19. การพัฒนาเครือข4าย
วิทยุสื่อสารระบบ
อินเตอรLเนต เพ่ือใช0ใน
การแจ0งข4าวสารและการ
เตือนภัยแก4ชุมชนพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลัย 

12. อ.สกล  จิโนสวัสด์ิ 20. ศึกษาการออกแบบ 
สร0างชุดเก็บลม เพ่ือใช0
ประกอบการทดลองใน
รายวิชา 5583402 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 21. เครื่องช4วยฟ{งจังหวะ
การเต0นหัวใจด0วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสL 

20,000 มหาวิทยาลัย 

13. อ.พงษLศักด์ิ  อยู4ม่ัน 22. การแก0ป{ญหาเรื่อง
การเขียนเส0นในรายวิชา
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสL
และการออกแบบวงจร
พิมพL รหัสวิชา 
5581107 

5,000 บํารุงการศึกษา 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
 23. โครงการสร0างและ

พัฒนาประสิทธิภาพ
เครื่องอบแห0งเมล็ด
กาแฟพลังงาน
แสงอาทิตยLแบบ
ผสมผสานชนิดอุโมงคL
ของชุมชนบ0านใหม4
พัฒนา จังหวัดลําปาง 

45,084 มหาวิทยาลัย 

14. อ.ดอนสัน  ปงผาบ 24. เครื่องวัดระดับ
ซีเมนตLในไซโล 

20,000 มหาวิทยาลัย 

15. อ.สมพร  ต๊ิบขัด 25. การสร0างและหา
ประสิทธิภาพชุดสื่อการ
สอน วิชาเทคโนโลยี
เครื่องมือกล 

5,000 บํารุงการศึกษา 

 26. การออกแบบและ
สร0างเครื่องนวดข0าว
อัตโนมัติแบบรักษาฟาง
ข0าว 

20,000 มหาวิทยาลัย 

16. อ.เอกรัฐ   
     อินต}ะวงศา 

27. การพัฒนาเครื่องอัด
ถ4านจากเปลือกในเมล็ด           
แมคคาเดเมีย 

20,000 มหาวิทยาลัย 

17. อ.นิวัติ กิจไพศาล
สกุล 

28. การปรับปรุง
กระบวนการกะเทาะ
เปลือกในเมล็ดแมคคา 
เดเมีย 

20,000 มหาวิทยาลัย 

18. อ.ปฐมพงศL    
พรมมาบุญ 

29. การศึกษาหาป{จจัย
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
รถต0นแบบประหยัด
เชื้อเพลิง ประเภท
เครื่องยนตLสันดาป
ภายใน 

20,000 มหาวิทยาลัย 

19. อ.ประสงคL   
หน4อแก0ว 

30. การผลิตตัวเรือนชิ้น
ทดสอบด0วยพลาสติก
จากเศษขวดนมเปรี้ยว 

29,000 มหาวิทยาลัย 

20. อ.ดร.รวิภา  
ยงประยูร 

31. การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาฟuสิกสLช4าง

5,000 บํารุงการศึกษา 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผู"วิจัย ช่ือผลงาน จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
อุตสาหกรรมของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ด0วยนวัตกรรมรถ
ต0นแบบประหยัด
เชื้อเพลิง “SPEED 
ONE” 

 32. การประเมินวัฏจักร
ชีวิตของรถไฟฟ3าจาก
พลังงานแสงอาทิตยL
เปรียบเทียบกับรถไฟฟ3า
พลังงานไฟฟ3า 
 

30,000 มหาวิทยาลัย 

21. อ.จักรฤษณL        
ฮ่ันยะลา 

33. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตกางเกง
เวสในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผ0า
สําเร็จรูป กรณีศึกษา
บริษัท นอรLธเทิรLน แอท
ไทรLจํากัด 

20,000 มหาวิทยาลัย 

22. อ.ดร.ธานินทรL       
คูพูลทรัพยL 

34. แนวทางการเพ่ิม
ผลิตภาพกลุ4มผลิตภัณฑL
กะลามะพร0าว ตําบลปง
ยางคก อําเภอห0างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลัย 

รวม 530,858  
 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได0ในข0อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนท่ีได0    
 

530,858 
23.50 

= 22,589.70 บาทต4อคน 

22,589.70 
60,000 

X  5 =  1.88 คะแนน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
60,000 22,589.70 � 1.88 

 
รายการหลักฐาน 
19-1-1 ประกาศทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําป�งบประมาณ 2554 
19-1-2 ประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําป�งบประมาณ 2554 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  20  งานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ท่ีได"รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� 
ชนิดตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   การตีพิมพLหรือเผยแพร4ใช0ป�ปฏิทิน 
   จํานวนอาจารยLประจําสาขาวิชาใช0ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพL ดังนี้  
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพLในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมี
การตีพิมพLในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข0อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพLในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู4ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพLในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข0อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู4ในควอไทลL ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในป�ล4าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพL หรือมีการตีพิมพLในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู4ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพLในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข0อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู4ในควอไทลLท่ี 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในป�ล4าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพL หรือมีการตีพิมพLในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข0อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร0างสรรคLท่ีเผยแพร4 ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร"างสรรค�* 
0.125 งานสร0างสรรคLท่ีได0รับการเผยแพร4ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร0างสรรคLท่ีได0รับการเผยแพร4ในระดับชาติ  
0.50 งานสร0างสรรคLท่ีได0รับการเผยแพร4ในระดับความร4วมมือระหว4างประเทศ 
0.75 งานสร0างสรรคLท่ีได0รับการเผยแพร4ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร0างสรรคLท่ีได0รับการเผยแพร4ในระดับนานาชาติ 

* องคLประกอบของคณะกรรมการไม4น0อยกว4า 3 คน และต0องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร4วมพิจารณาด0วย 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ4วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLท่ีตีพิมพLหรือเผยแพร4 
 จํานวนอาจารยLประจําสาขาวิชา X  100 

 
เกณฑ�การประเมิน 

ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ โดยกําหนดร0อยละเท4ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ4มสาขาวิชา ดังน้ี 
 
 
 

กลุ�มสาขาวิชา ร"อยละ 

วิทยาศาสตรLสุขภาพ   20 
วิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตรLและสังคมศาสตรL 10 

 
ผลการดําเนินงาน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อยู4กลุ4มสาขาวิชาวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี ในป�การศึกษา 
2554 มีอาจารยLประจําสาขาวิชารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต4อ จํานวน 25.50 คน  

- มีงานวิจัยท่ีได0รับการตีพิมพLเผยแพร4 ในป�ปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ช่ือเจ"าของ
บทความ 

ช่ือบทความวิจัย  ป0ท่ีตีพิมพ� ช่ือวารสาร 
0.25 0.50 0.75 1.00 

1. อ. วิเชษฐ   
ยิ้มละมัย 

การออกแบบและ
สร0างเง่ือนไข
ควบคุม PID 
สําหรับควบคุม
กระบวนการทาง
อุตสาหกรรมแบบ 
SCADA 

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 
2 ISSN 1960-5337 

1    

2. อ. ศุภวุฒิ  ผากา การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องดูด
น้ําลายแบบ
อัตโนมัติ 

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 
2 ISSN 1960-5337 

1    

3. ผศ. ดอนสัน      เครื่องวัดระดับ 2554 รายงานสืบเนื่องจาก 1    
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ค�าน้ําหนัก ช่ือเจ"าของ
บทความ 

ช่ือบทความวิจัย  ป0ท่ีตีพิมพ� ช่ือวารสาร 
0.25 0.50 0.75 1.00 

   ปงผาบ ซีเมนตLในไซโล การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งท่ี 2การวิจัย
พัฒนาท0องถ่ินเพ่ือ
แผ4นดินไทย ISBN 
978-374-9802-15-1 

ค�าน้ําหนัก 0.75    

รวมค�าน้ําหนัก 0.75 

 
มีงานสร0างสรรคLท่ีได0รับการตีพิมพLเผยแพร4 ในป�ปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน .... เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ช่ือเจ"าของผลงาน
สร"างสรรค� 

ช่ือผลงาน
สร"างสรรค� 

ป0ท่ีตีเผยแพร� 
สถานท่ี จังหวัด 
หรือประเทศท่ี

เผยแพร�  0.125 0.25 0.50 0.75 1.00 

- - - - - - - - - 

ค�าน้ําหนัก        

รวมค�าน้ําหนัก    

 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLท่ีตีพิมพLหรือเผยแพร4  

 
 
 
การคิดคะแนน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อยู4กลุ4มสาขาวิชาวิทยาศาสตรLและเทคโนโลยี กําหนด

ร0อยละ 20 เท4ากับ 5 คะแนน  
 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
ร0อยละ 5 

 
ร0อยละ 3.19 � 0.79 

0.75 
25.5 X 100  = ร0อยละ 3.19 

3.19 
20 X 5  =  0.79   คะแนน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
รายการหลักฐาน 
20-1-1  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2  
           ISSN 1960-5337 
20-1-2  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งท่ี 2การวิจัยพัฒนา 
           ท0องถ่ินเพ่ือแผ4นดินไทย ISBN 978-374-9802-15-1 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  21  งานวิจัยหรืองานสร"างสรรค�ท่ีนําไปใช"ประโยชน� 
ชนิดตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   การนําไปใช0ประโยชนLใช0ป�ปฏิทิน 
   จํานวนอาจารยLประจําสาขาวิชาใช0ป�การศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLท่ีนําไปใช0ประโยชนL 
จํานวนอาจารยLประจําท้ังหมด 

X 100 

 
เกณฑ�การประเมิน 

ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ โดยกําหนดร0อยละ 20 เท4ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ4มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารยLประจําสาขาวิชารวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต4อ จํานวน 25.50 คน งานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLท่ีนําไปใช0ประโยชนL ในป�
ปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน 1 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 

 

- การใช"ประโยชน�ในเชิงสาธารณะ 

ช่ือเจ"าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป0ท่ีดําเนินการ

เสร็จ 
ป0ท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

ดร. รวิภา   
ยงประยูร 

การบริหารจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช0
ของกลุ4มอาชีพ
เพาะเห็ด           
ต.ปงยางคก       
อ. ห0างฉัตร  
จ.ลําปาง  ด0วย
เทคโนโลยีไพโร    
ไลซิส 

2553 2554 สํานักงานเทศบาลตําบล
ปงยางคก (21-1-1 ถึง 
21-1-2) 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

นายศุภวุฒิ  ผากา การออกแบบและ
สร0างเครื่องต0นแบบ
เครื่องดูดน้ําลาย
อัตโนมัติสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน 

2554 2554 โรงพยาบาลเสริมงาม  
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 
(21-1-3 ถึง 21-1-4) 

  
 - การใช"ประโยชน�ในเชิงนโยบาย 

ช่ือเจ"าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป0ท่ีดําเนินการ

เสร็จ 
ป0ท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

- - - - .................... (21-1-3) 

 
 - การใช"ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� 

ช่ือเจ"าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป0ท่ีดําเนินการ

เสร็จ 
ป0ท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

- - - - .................... (21-1-5) 

 
 
 
 - การใช"ประโยชน�ทางอ"อมของงานสร"างสรรค�  

ช่ือเจ"าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป0ท่ีดําเนินการ

เสร็จ 
ป0ท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช"
ประโยชน� 

- - - - .................... (21-1-7) 

 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLท่ีนําไปใช0ประโยชนL 
  

 
 
 
การคิดคะแนน 
ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบกําหนดร0อยละ 20 เท4ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 

2 
25.50 X 100  = ร0อยละ 7.84 

7.84 
20  X  5  =  1.96  คะแนน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
ร0อยละ 20 7.84 � 1.96 

 
รายการหลักฐาน 
21-1-1 วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช0ของกลุ4มอาชีพเพาะเห็ด  ต.ปงยางคก  อ. ห0างฉัตร  
          จ.ลําปาง  ด0วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส 
21-1-2 หนังสือภายนอก ท่ี ลป 55601/705 เรื่องการรับเรื่องนําไปใช0ประโยชนLจากงานวิจัยฯ  
          จาก สํานักงานเทศบาลตําบลปงยางคก 
21-1-3 วิจัยเรื่อง การออกแบบและสร0างเครื่องต0นแบบเครื่องดูดน้ําลายอัตโนมัติสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 
21-1-4 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยหรืองานสร0างสรรคLไปใช0ประโยชนLป�พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
องค�ประกอบคุณภาพด"านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  22  กลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม 
ชนิดตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป0 :   โครงการในแผนใช0ป�งบประมาณ 
   การบูรณาการใช0ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : ข"อ 

1. มีผลการสํารวจความต0องการของชุมชนท่ีสํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก4สังคมกับการเรียนการสอน อย4างน0อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก4สังคมกับการวิจัยอย4างน0อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก4สังคมกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก4สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข0อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข0อ 
หมายเหตุ : ป�งบประมาณ 2554 อนุโลมให0ใช0แผนบริการวิชาการของคณะ 
 
ผลการดําเนินงาน 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามเกณฑLมาตรฐาน จํานวน 4 ข0อ ดังนี้ 
 

 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีผลการสํารวจความต"องการของชุมชนท่ีสํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา 
และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป0ของคณะ 

สาขาวิชาได0นําผลสํารวจของศูนยLถ4ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (22-1-1) และได0นํามาแจ0ง
ให0กับทุกสาขาเพ่ือจัดทําโครงการบริการวิชาการ ซ่ึงได0มีการดําเนินการไปแล0ว เช4น โครงการถ4ายทอด
เทคโนโลยีและการให0บริการวิชาการด0วยแนวคิด การจัดการพลังงานด0วยเทคโนโลยี  (22-1-2) 

 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอน อย�าง
น"อย 1 รายวิชา 

สาชาวิชามีการบูรณาการเรียนการสอนจากโครงการอบรมเข0ากับการเรียนการสอนในรายวิชา ดังนี้ 
- การบูรณาการผลการดําเนินโครงการอบรมการสร0างเวปไซตLด0วยโปรแกรมสําเร็จรูป เข0ากับ

การเรียนในรายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ (22-2-1)   
- การบูรณาการผลการดําเนินงาน โครงการโครงการถ4ายทอดเทคโนโลยีและการให0บริการ

วิชาการด0วยแนวคิด การจัดการพลังงานด0วยเทคโนโลยี   เข0ากับรายวิชาฟuสิกสL (22-2-2)   
 

 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคมกับการวิจัยอย�างน"อย 1 
เรื่อง 

ไม4มีการดําเนินงาน 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก�สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย 
ในการบูรณาการการบริการวิชาการ เข0ากับการเรียนการสอนกับการวิจัย ได0จัดทําสรุปผลการ

ดําเนินงานเพ่ือแสดงให0เห็นถึงความสําเร็จของตัวชี้วัด โดยปรากฏในตัวอย4างเวปไซตLของโรงเรียนบ0านนาดู4 
อ.ลอง จ.แพร4 (15-1-1) 

 
 เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก�สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 - 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
5 ข0อ 3 ข0อ � 3 

 
รายการหลักฐาน 
22-1-1  ผลสํารวจความต0องการศูนยLถ4ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
22-1-2 สรุปกิจกรรม อบรมและบริการความรู0ด0านวิชาการการสร0างเวปไซตL 
22-1-3  มคอ 3 และ มคอ 5 รายวิชาโปรแกรมสําเร็รูปในงานอาชีพ 
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[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

22-2-1  สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 
 
 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี  23  ผลการนําความรู"และประสบการณ�จากการให"บริการวิชาการมาใช"ในการพัฒนา 

        การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ชนิดตัวบ�งช้ี  :  ผลผลิต 
การคิดรอบป0 :   ป�การศึกษา 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา 
ท่ีนํามาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดของสาขาวิชา 
ตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 

X  100 

 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช0บัญญัติไตรยางศLเทียบ โดยกําหนดร0อยละ 30 เท4ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาได0การนําความรู0และประสบการณLจากการให0บริการวิชาการมาใช0ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยท้ังหมด จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 
 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 
1 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช"ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรม อบรมและบริการความรู0 มคอ 3 และ มคอ 5 รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป 
ด0านวิชาการการสร0างเวปไซตL  
 
 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช0ในการพัฒนาการวิจัย จํานวน ............. โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช"ในการพัฒนาการวิจัย 
  
  

 
 



ห น0 า  | 70 

[รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554]                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
จํานวน ............. โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช"ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
  
  

ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาท่ีนํามาใช0ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

  
 

 
การคิดคะแนน 
กําหนดร0อยละ 30 เท4ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป,าหมาย คะแนน 
1กิจกรรม 1กิจกรรม � 5 

 
รายการหลักฐาน 
23-1-1 สรุปกิจกรรม อบรมและบริการความรู0ด0านวิชาการการสร0างเวปไซตL 
23-1-2  มคอ 3 และ มคอ 5 รายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 
23-1-3  สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 
 

1 
1 X  100  =  ร0อยละ 100 

100 
30  X  5  =  5 คะแนน 
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ส�วนที่  4   
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
4.1  ตารางที่ ส 1. สรุปการประเมินรายตัวบ�งช้ีของสาขาวิชา 
ประเภทสถาบัน :กลุ-ม ข สถาบันท่ีเน/นระดับปริญญาตรี 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ�งช้ีคุณภาพ เป&าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ) 
(%หรือสัดส�วน) 

คะแนนการประเมิน 
(เกณฑ)

มหาวิทยาลัย) 

47× 100 ตัวบ-งชี้ท่ี 1 
ร/อยละ 90 

52 

ร/อยละ 90.38 4 

ตัวบ-งชี้ท่ี 2 5 ข/อ 5 ข/อ 5 

94.73 × 100 ตัวบ-งชี้ท่ี 3 ร/อยละ 95 
95 

4.99 4.99 

ตัวบ-งชี้ท่ี 4 5 ข/อ 5 ข/อ 5 
ตัวบ-งชี้ท่ี 5 ใช/คะแนนร-วมกับผลประเมินคณะ NA 

ตัวบ-งชี้ท่ี 6 5 ข/อ 5 ข/อ 5 
2.63 ตัวบ-งชี้ท่ี 7 

2.50 
6.00 

x 5 2.18 

ตัวบ-งชี้ท่ี 8 5 ข/อ 6 ข/อ 5 
ตัวบ-งชี้ท่ี 9 5 ข/อ 5 ข/อ 5 
ตัวบ-งชี้ท่ี 10 5 ข/อ 5 ข/อ 5 

94.95 × 100 ตัวบ-งชี้ท่ี 11 
ร/อยละ 80 

100 
ร/อยละ 94.95 

 
4.76 

97.78 × 100 ตัวบ-งชี้ท่ี 12 
ร/อยละ 80 

100 
4.88 4.88 

600.00 ตัวบ-งชี้ท่ี 13 
4.00 

139.00 
4.32 4.32 

ตัวบ�งช้ีท่ี 14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม�มีระดับปริญญาโท 
ตัวบ-งชี้ท่ี 15 5 ข/อ 6 ข/อ 5 
ตัวบ-งชี้ท่ี 16 5 ข/อ 5 ข/อ 5 
ตัวบ-งชี้ท่ี 17 5 ข/อ 5 ข/อ 5 
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ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวบ�งช้ีคุณภาพ เป&าหมาย 

ตัวหาร 

ผลลัพธ) 
(%หรือสัดส�วน) 

คะแนนการประเมิน 
(เกณฑ)

มหาวิทยาลัย) 

ตัวบ-งชี้ท่ี 18 5 ข/อ 5 ข/อ 5 

530,858 ตัวบ-งชี้ท่ี 19 
60,000 บาท/คน 

23.50 

22,589.70  บาท/
คน 

1.88 

0.75 × 100 ตัวบ-งชี้ท่ี 20 ร/อยละ 5 

26 
ร/อยละ 3.19 0.79 

2 × 100 ตัวบ-งชี้ท่ี 21 
ร/อยละ 20 

26 
ร/อยละ 7.84 1.96 

ตัวบ-งชี้ท่ี 22 5 ข/อ 5 ข/อ 5  
1x100 100 5 

ตัวบ-งชี้ท่ี 23 
1กิจกรรม 

100   
เฉล่ียทุกตัวบ�งช้ี    4.18 

 
4.2  ตารางที่ ส 2. สรุปการประเมินตามองค)ประกอบคุณภาพของสาขาวิชา 
ประเภทสถาบัน :กลุ-ม ข สถาบันท่ีเน/นระดับปริญญาตรี 

องค)ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

องคAประกอบคุณภาพด/านการบริหารจัดการ 4.75 ระดับดีมาก 

องคAประกอบคุณภาพด/านคุณภาพบัณฑิต 4.65 ระดับดีมาก 

องคAประกอบคุณภาพด/านงานวิจัยและงานสร/างสรรคA 2.41 ปรับปรุง 

องคAประกอบคุณภาพด/านการบริการวิชาการ 4.00 ระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกองค)ประกอบ 4.18 ระดับดี 
 

การกําหนดเกณฑ)การประเมิน 
 เกณฑAการประเมินตัวบ-งชี้ กําหนดเปDน 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต- 1-5 กรณีท่ีไม-ดําเนินการใด ๆ 
หรือดําเนินการไม-ครบท่ีจะได/ 1 คะแนน  ให/ได/ 0 คะแนน  โดยมีความหมาย  ดังนี้ 

0.00 –1.50 หมายถึง  การดําเนินงานต/องปรับปรุงเร-งด-วน 
1.51 – 2.51 หมายถึง  การดําเนินงานต/องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช/ 
3.51 – 4.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี      
4.51 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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4.3   จุดเด�น  จุดอ�อน  แนวทางแก<ไข  ในแต�ละองค)ประกอบ 
4.3.1 องค)ประกอบด<านการบริหารจัดการ 

จุดเด�น   
1 มีการเบิกจ-ายงบประมาณเปDนไปตามข/อกําหนดท่ีตั้งไว/  
2 มีสารสนเทศท่ีครอบคลุมผลการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
จุดอ�อน   
1 การบรรลุเปJาหมายในโครงการ หรือกิจกรรม ไม-มีการระบุแน-ชัด 
 
แนวทางแก<ไข 
1 ในแบบสรุปโครงการ ควรมีการระบุการบรรลุเปJาหมาย อย-างชัดเจน 

 
4.3.2  องค)ประกอบด<านคุณภาพบัณฑิต 

จุดเด�น   
1 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา มีอัตราการได/งานทําภายหลังสําเร็จการศึกษาสูง 
2 มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสูง 
 
จุดอ�อน   
1 เงินเดือนเริ่มต/นของบัณฑิตท่ีได/งานทํา น/อยกว-าเกณฑAท่ีกําหนด 
 
แนวทางแก<ไข 
1 ควรมีการจัดอบรมหลักสูตร ระยะสั้นให/กับนศ.ท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือให/นศ ประกอบอาชีพ 

อิสระมากข้ึน  
 
 

4.3.3  องค)ประกอบคุณภาพด<านการวิจัยและพัฒนา 
จุดอ�อน   
1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยต-ออาจารยAต่ํากว-าเกณฑA มาตรฐานท่ีกําหนด 
 
แนวทางแก<ไข 
1 ควรหามาตรการกระตุ/นให/อาจารยA จัดหาทุนวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

 
4.3.4  องค)ประกอบคุณภาพด<านการบริการวิชาการ 

จุดอ�อน   
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการมีน/อย 
2 การบูรณาการงานบริการวิชาการ กับ งานวิจัย และ การเรียนการสอนมีน/อย  
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แนวทางแก<ไข 
1 ควรร-วมมือกับสาขาวิชาอ่ืนในการจัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะทํา

ให/เกิดผลการบริการวิชาการ และนําไปใช/ในการเรียนการสอน และการทําวิจัยท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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