
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอรับ   
การตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินของ
คณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับด ี

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพภายใน 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(ระบุจำนวน
ข้อ/ตัวเลข) 

✓= บรรลุ
เป้าหมาย 
= ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
1.51–2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

3 
คะแนน 

3.32  
คะแนน 

✓ 3.32 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ  
22.95 

✓ 2.87 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ  
8.20 

 0.68 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ 

สัดส่วน 
10:1 

สัดส่วน 
13.30:1 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

 6 ข้อ  6 ข้อ ✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ ✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ ✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

40,000 
บาท/คน 

15,029.76 
บาท/คน 

 1.25 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ 
19 

ร้อยละ  
21.97 

✓ 3.66 การดำเนินงานระดับด ี

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 



องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพภายใน 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(ระบุจำนวน
ข้อ/ตัวเลข) 

✓= บรรลุ
เป้าหมาย 
= ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนนการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
1.51–2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1. ระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7 ข้อ 
 
 

7 ข้อ 
 
 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5.2 ระบบกำกับการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 
 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนรวมตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 1-5 51.79 

คะแนนเฉลีย่ (= คะแนนรวมตัวบง่ช้ีองค์ประกอบท่ี 1-5/13) 3.98 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหผ์ลการประเมินระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนผ่าน คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  

1.51–2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การดำเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การดำเนินงานระดบัด ี

4.51-5.00 การดำเนินงานระดบัดมีาก 

จำนวน 

ตัวบ่งชี้ 

I P O 

1 6 2.85 5.00 3.32 3.65 การดำเนินงานระดับด ี

2 3 1.25 5.00 3.66 3.30 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

 13 2.45 5.00 3.49 3.98 การดำเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดำเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

การ
ดำเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดำเนินงาน
ระดับพอใช้ 

 

 


