
บทท่ี ๖ 

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๖.๑ ความหมายของการรายงาน 

 รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองท่ีสวนงานเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 ๖.๒ วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ   
            การศึกษาภายใน 

 การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค ๓ 
ประการ คือ 
 ๑)  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  
๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีวา“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานท่ีศึกษาจัดใหมีระบบ การ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 ๒)  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควร 
พัฒนา สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 ๓)  เพ่ือใหสวนงานตนสังกัดมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ 
อุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

๖.๓ รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแตละสวนงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยรายงานการประเมิน
ตนเอง แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้  
 ๑) รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 ๒) รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๓) รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 
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รายงานการประเมนิตนเอง ระดับหลกัสูตร 
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(รูปแบบปก) 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา…………………………. 

ปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ช่ือสวนงาน)........................................................ 

 

 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 
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คํานํา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         - ลายเซ็น - 

                   (...................................................) 

         ตําแหนง ........................... 
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สารบัญ 

          หนา 

คํานํา  
บทสรุปผูบริหาร  
สารบัญ    

บทท่ี ๑  บทนํา   
 ๑.๑  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
   ๑.๒ คณะตนสังกัดและสถานท่ีเปดสอน 
   ๑.๓ ปรชัญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร     
 ๑.๔  อาจารย 
   ๑.๕  สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนทุกชั้นปและทุกภาคการศึกษา 
 ๑.๖  การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 
   ๑.๗  รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 
 ๑.๘  คุณภาพการสอน 

บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามองคประกอบ  
 องคประกอบท่ี ๑  การกํากับมาตรฐาน 
 องคประกอบท่ี ๒  บัณฑิต 
 องคประกอบท่ี ๓  นิสิต 
 องคประกอบท่ี ๔  อาจารย 
 องคประกอบท่ี ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
 องคประกอบท่ี ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

บทท่ี ๓   การบริหารหลักสูตร ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ๓.๒ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
 ๓.๓ การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  
 ๓.๔ การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ 
 ๓.๕ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 ๓.๖ ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
  

บทท่ี ๔ สรุปผลการประเมิน  
  ๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ   
   ๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  
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 บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

 

๑.๑ ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
 ๑) ช่ือหลักสูตร    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) ช่ือปริญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๓) สาขาวิชา  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.๒ คณะตนสังกัดและสถานท่ีเปดสอน 
 ๑) คณะตนสังกัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) สถานท่ีเปดสอน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.๓ ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๑) ปรัชญาของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๒) ความสําคัญของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๓) วัตถุประสงคของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๑ 
 

๑.๔ อาจารย 
      ๑) อาจารยประจําหลักสูตร ตาม มคอ.๒  
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ี
สําเร็จ 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

      หมายเหตุ เติมคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปท่ีท่ีสําเร็จการศึกษาใหครบถวนทุกระดับ 
 
 ๒) อาจารยประจําหลักสูตรของสวนงาน ในปจจุบัน  

๒.๑) อาจารยประจําหลักสูตร คนท่ี ๑  
 

รายการ ขอมูล 
ตําแหนงทางวิชาการ/สาขาวิชา   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
ประสบการณการทําการสอน  
  - จํานวนปท่ีทําการสอน  
  - ชื่อรายวิชาท่ีทําการสอน  



    ๑๓๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

รายการ ขอมูล 
วัน/เดือน/ปท่ีเขาทํางาน  
ประเภท (ประจํา/อัตราจาง)  

๒.๒) อาจารยประจําหลักสูตร คนท่ี ๒  
ฯลฯ 

๒.๓) อาจารยประจําหลักสูตร คนท่ี ๓  
ฯลฯ 

๒.๔) อาจารยประจําหลักสูตร คนท่ี ๔  
ฯลฯ 

๒.๕) อาจารยประจําหลักสูตร คนท่ี ๕  
 

รายการ ขอมูล 
ตําแหนงทางวิชาการ/สาขาวิชา   
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - กลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  
  - ปท่ีจบการศึกษา  
  - ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา  
ประสบการณการทําการสอน  
  - จํานวนปท่ีทําการสอน  
  - ชื่อรายวิชาท่ีทําการสอน  
วัน/เดือน/ปท่ีเขาทํางาน  
ประเภท (ประจํา/อัตราจาง)  

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๓ 
 

     ๓) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ.๒ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

วันเดือนปท่ี
เขาทํางาน 

วันเดือนป
ท่ีลาออก 

ประเภท 
(ประจํา/อัตรา

จาง) 
๑       
๒       
๓       

     ๔) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสวนงาน ในปจจุบัน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

วันเดือนปท่ี
เขาทํางาน 

วันเดือนป
ท่ีลาออก 

ประเภท 
(ประจํา/อัตรา

จาง) 
๑       
๒       
๓       

      

     ๕) อาจารยผูสอน 
 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

วันเดือนปท่ี
เขาทํางาน 

วันเดือนป
ท่ีลาออก 

ประเภท 
(ประจํา/อัตรา

จาง) 
๑       
๒       
๓       
๔       

 

๑.๕ สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนทุกช้ันปและทุกภาคการศึกษา 
 

      ๑) นิสิตช้ันปท่ี ๑ 
(ตัวอยาง) 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร
ียน

 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๑๐๑    

มนุษยกับสังคม 
๑/๒๕๕๘ ๗ ๑๐ ๘ ๒ ๓ - - - - - - - ๓๐ ๓๐ 

 ๐๐๐ ๑๐๒   ๑/๒๕๕๘ ๕ ๗ ๙ ๔ ๔ ๑ - - - - - - ๓๐ ๓๐ 



    ๑๓๔           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร
ียน

 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

กฎหมายท่ัวไป 

 ๒/๒๕๕๘               

 ๒/๒๕๕๘               

 
      ๒) นิสิตช้ันปท่ี ๒ 

 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร
ียน

 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                

                

                

                

 
      ๓) นิสิตช้ันปท่ี ๓ 

 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร
ียน

 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                

                

                



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๕ 
 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร
ียน

 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                

 
      ๔) นิสิตช้ันปท่ี ๔ 

 

รหัส/ 
ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีไดเกรด 

จํา
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เร
ียน

 

จํา
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

าน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

                

                

                

                

 
๑.๖ การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ  

(ตัวอยาง) 

รหัส/        
ช่ือรายวิชา 

ภาค/          
ปการศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุท่ีทําให

ผิดปกติ 
มาตรการแกไข 

๐๐๐ ๑๐๑    
มนุษยกับสังคม 

๑/๒๕๕๘ คะแนนนอย
กวาท่ีควรจะ 

เปน 

ผลการเรียน
ของนิสิต 

ความรูพ้ืนฐาน
ของนิสิตนอย
เกินไป 

สอนเสริมความรู
พ้ืนฐานนอกเวลา
เรียนปกติ 

๐๐๐ ๑๐๒   
กฎหมายท่ัวไป 

๑/๒๕๕๘ จํานวนนิสิตท่ี
สอบผานนอย
กวาท่ีควรจะ
เปน 

จํานวนนิสิต
ท้ังหมดท่ีเขา
สอบ 

นิสิตขาดสอบ 
๓ คน 

 

  
 

    

 

๑.๗ รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 



    ๑๓๖           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 

รหัส/ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ช้ันป 
   
   
   

 

๑.๘ คุณภาพการสอน 
      ๑) รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมินโดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

     
     
     
 
      ๒) การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
     
      ๓) ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและ 

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู   
ทักษะทางปญญา   
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๗ 
 

บทท่ี ๒ 

ผลการประเมินตามองคประกอบ 

 

องคประกอบที่ ๑  การกํากับมาตรฐาน 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑการประเมินระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑการประเมินท่ี ๑    จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร       ผาน    ไมผาน 
 

ท่ี ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา/

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ป
ท่ีเริ่มทํางาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑-๑  
๑.๑.๑-๒  

  
 
เกณฑการประเมินท่ี ๒    คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร      ผาน    ไมผาน 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาท่ีเปดสอน 

๑     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

๒     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

๓     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

๔     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 



    ๑๓๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
สาขาตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาท่ีเปดสอน 

๕     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๒-๑  
๑.๑.๒-๒  

  
 
เกณฑการประเมินท่ี ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด    ผาน    ไมผาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
      ในป พ.ศ. . . . . . . . . . . .  มหาวิทยาลัยแตงตั้ งอาจารยและ
ผู ท ร ง คุณวุฒิ  พัฒนาและปรั บป รุ งหลั ก สู ต รนี้ นํ า เ สนอ
คณะกรรมการประจําคณะ.......... สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
.......... เม่ือวันท่ี ..... .......พ.ศ............และแจงตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี.........เดือน....................
พ.ศ................ท้ังนี้หลักสูตรมีกําหนดปรับปรุงในป พ.ศ................ 
      สวนงานจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา ............. 
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พรอมท้ังจัดทําคูมือ
การประเมินหลักสูตรสําหรับทุกสวนจัดการศึกษาเพ่ือใช
ดําเนินการประเมินหลักสูตรท่ีเปดสอน 

๑.๑.๑๑-๑……….. 
๑.๑.๑๑-๒……….. 

 

การประเมินตนเอง  
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน”  
หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  
 

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๑๑ 
   

ผลประเมิน        ผาน                            ไมผาน   
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๓๙ 
 

เกณฑการประเมินระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

เกณฑการประเมินท่ี ๑    จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร       ผาน    ไมผาน 
 

ท่ี ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา/

สาขาวิชา 
สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ป
ท่ีเริ่มทํางาน 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑-๑  
๑.๑.๑-๒  

 
เกณฑการประเมินท่ี ๒      คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร        ผาน    ไมผาน 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ มีคุณสมบัติ 

๑     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอน 

๒     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอน 

๓     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอน 

๔     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอน 

๕     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 



    ๑๔๐           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ มีคุณสมบัติ 

 อาจารยผูสอน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๒-๑  
๑.๑.๒-๒  

  
 

เกณฑการประเมินท่ี ๓ คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ผาน    ไมผาน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาท่ี

เปดสอน 
๑     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

๒     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

๓     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๓-๑  

๑.๑.๓-๒  
 
 

เกณฑการประเมินท่ี ๔ คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   ผาน    ไมผาน 
 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับ

สาขาท่ีเปดสอน 

ประสบการณ
ดานการสอน 

ประสบการณดาน
การวิจัย 

๑     สาขาตรง 
 สาขาสัมพนัธ 

รายวิชาที่สอน
........................... 
ภาค/ป
การศึกษา
........................ 
มหาวิทยาลยั
........................ 

ชื่อผลงาน 
........................... 
ปที่ตีพิมพ 
........................... 
แหลงที่ตีพิมพ 
............................ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๑ 
 

ลําดับ 
ช่ือ/ฉายา/
นามสกุล 

วุฒิ
การศึกษา 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับ

สาขาท่ีเปดสอน 

ประสบการณ
ดานการสอน 

ประสบการณดาน
การวิจัย 

๒     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

รายวิชาที่สอน
........................... 
ภาค/ป
การศึกษา
........................ 
มหาวิทยาลยั
........................ 

ชื่อผลงาน 
........................... 
ปที่ตีพิมพ 
........................... 
แหลงที่ตีพิมพ 
............................ 

๓     สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ 

รายวิชาที่สอน
........................... 
ภาค/ป
การศึกษา
........................ 
มหาวิทยาลยั
........................ 

ชื่อผลงาน 
........................... 
ปที่ตีพิมพ 
........................... 
แหลงที่ตีพิมพ 
............................ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๔-๑  

๑.๑.๔-๒  
  

 
เกณฑการประเมินท่ี ๕ คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควา 
                               อิสระ     ผาน    ไมผาน 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา

ท่ีเปดสอน 

ประสบการณ 
ดานการวิจัย 

๑      สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
................................... 
ปที่ตีพิมพ
................................... 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

๒     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
.................................. 



    ๑๔๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับสาขา

ท่ีเปดสอน 

ประสบการณ 
ดานการวิจัย 

ปที่ตีพิมพ
.................................. 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

๓     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
.................................. 
ปที่ตีพิมพ
.................................. 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๕-๑  

๑.๑.๕-๒  
  

 
 
เกณฑการประเมินท่ี ๖ คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม      ผาน    ไมผาน 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง

ทาง
วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาท่ี

เปดสอน 

ประสบการณดานการวิจัย 

๑     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
................................... 
ปที่ตีพิมพ
................................... 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

๒     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
.................................. 
ปที่ตีพิมพ
.................................. 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๓ 
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนง

ทาง
วิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาท่ี

เปดสอน 

ประสบการณดานการวิจัย 

๓     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
.................................. 
ปที่ตีพิมพ
.................................. 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๖-๑  
๑.๑.๖-๒  

  
 
เกณฑการประเมินท่ี ๗ คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ผาน    ไมผาน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาที่

เปดสอน 

ประสบการณดานการ
วิจัย 

๑     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
................................... 
ปที่ตีพิมพ
................................... 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

๒     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
.................................. 
ปที่ตีพิมพ
.................................. 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 

๓     สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ 

ชื่อผลงาน
.................................. 
ปที่ตีพิมพ
.................................. 
แหลงที่ตีพิมพ
............................ 



    ๑๔๔           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๗-๑  

๑.๑.๗-๒  
  

 
เกณฑการประเมินท่ี ๘ การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   ผาน    ไมผาน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร วารสาร/แหลงตีพิมพเผยแพร ปท่ีพิมพ 
๑     

๒     

๓     
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๘-๑  

๑.๑.๘-๒  
  

 
 

เกณฑการประเมินท่ี ๙ ภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ 
                               บัณฑิตศึกษา   ผาน    ไมผาน  

 

 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๙-๑  

๑.๑.๙-๒  
 
เกณฑการประเมินท่ี ๑๐ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี 
                               ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ    ผาน    ไมผาน  
 

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร วารสาร/แหลงตีพิมพเผยแพร ปท่ีพิมพ 
๑     

๒     

ลําดับ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล จํานวนวิทยานิพนธ จํานวนการคนควาอิสระ 
๑    

๒    
๓    



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๕ 
 

๓     

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๑๐-๑  

๑.๑.๑๐-๒  
  
 
เกณฑการประเมินท่ี ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด    ผาน    ไมผาน  
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 
    ในป  พ .ศ . . . . . . . .  มหาวิทยาลั ยแต งตั้ งอาจารย และ
ผู ทรง คุณวุฒิ  พัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรนี้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ.... ... . . . สภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี .......... เม่ือวันท่ี ..... .......พ.ศ............และแจงตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี.........เดือน
....................พ.ศ................ท้ังนี้หลักสูตรมีกําหนดปรับปรุงในป 
พ.ศ................ 
     สวนงานจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา ............. 
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกําหนด
วิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย พรอมท้ังจัดทําคูมือ
การประเมินหลักสูตรสําหรับทุกสวนจัดการศึกษาเพ่ือใช
ดําเนินการประเมินหลักสูตรท่ีเปดสอน 

๑.๑.๑๑-๑……….. 
๑.๑.๑๑-๒……….. 

 
 
การประเมินตนเอง  
 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี ๑.๑  กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน”  
                                      หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  
 

ขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ 

      
 

ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ 
     

ผลประเมิน        ผาน                            ไมผาน   

 



    ๑๔๖           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 
 
 

องคประกอบที่ ๒  บัณฑิต 
 

ตัวบงช่ีท่ี ๒.๑    คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบงช้ี          ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ บัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน  

๒ บัณฑิตของหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รูป/คน  

๓ รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินตอบัณฑิตท้ังหมด รอยละ  
๔ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม คะแนน  
๕ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานความรู คะแนน  
๖ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา คะแนน  
๗ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน  

๘ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน  

๙ ผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ดาน  
(ขอ ๔ + ขอ ๕ + ขอ ๖ + ขอ ๗ + ขอ ๘) 

คะแนน  

๑๐ คาเฉลี่ยของผลรวมคาคะแนนจากการประเมินบัณฑิตท้ัง ๕ ดาน  
(ขอ ๙ ÷ ๕) 

คะแนน  

๑๑ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ขอ ๑๐ ÷ ขอ ๒) คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๗ 
 

๒.๑-๑  
๒.๑-๒  

ตัวบงช้ีท่ี  ๒.๒ (ปริญญาตรี)    รอยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนองงาน        
                                      คณะสงฆและบัณฑิตคฤหัสถปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ  

        อิสระภายใน ๑ ป 
ชนิดของตัวบงช้ี             ผลลัพธ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
บัณฑิตบรรพชิต   
๑ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร  รูป  
๒ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรท่ีตอบแบบสํารวจ รูป  
๓ รอยละของบัณฑิตบรรพชิตท่ีตอบแบบสํารวจตอบัณฑิต

บรรพชิตท้ังหมด 
รอยละ  

๔ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนองงานคณะสงฆ รูป  
๕ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีศึกษาตอ รูป  
๖ รอยละของบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนองงานคณะสงฆ

ตอจํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
รอยละ  

บัณฑิตคฤหัสถ   
๑ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร  คน  
๒ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีตอบแบบสํารวจ  คน  

๒.๑ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีไดงานทํา  คน  
๒.๒ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีอุปสมบท  คน  
๒.๓ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีเกณฑทหาร  คน  
๒.๔ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีประกอบอาชีพอิสระ  คน  
๒.๕ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  คน  

 ๒.๖ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีศึกษาตอ  คน  
๓ รอยละของบัณฑิตคฤหัสถท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ตอบัณฑิตคฤหัสถท้ังหมด 
รอยละ  

๔ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป  (ไมนับผูอุปสมบท/เกณฑทหาร/มีงานทํากอน
เขาศึกษา/ศึกษาตอ) 

คน  

๕ รอยละของบัณฑิตคฤหัสถท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป  

รอยละ  

 



    ๑๔๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน  
๑ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด

ของหลักสูตร 
รูป/คน  

๒ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด     รูป/คน  
๓ รอยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถท่ีตอบแบบสํารวจตอ

บัณฑิตท้ังหมด 
รอยละ  

๔ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถท่ีตอบแบบสํารวจ ไมนับ
รวมบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมี
งานทํากอนเขาศึกษา 

จํานวน  

๕ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนองงานคณะสงฆและ
จํานวนบัณฑิตคฤหัสถท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป 

รูป/คน  

๖ รอยละของบัณฑิตบรรพชิตท่ีปฏิบัติหนาท่ีสนองงานคณะสงฆ
และบัณฑิตคฤหัสถท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ป 

รอยละ  

๗ แปลงคาคะแนน ๕ โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ 
๑๐๐ 

คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑  
๒.๒-๒  

 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๔๙ 
 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ 
         หรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงช้ี           ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  รูป/คน  
๒ จํานวนบทความท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๑๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๕ จํานวนบทความท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๖ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๗ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  
๘ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิต

และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

 

๙ รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

รอยละ  

๑๐ แปลงคาคะแนน ๕ โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ 
๔๐  

คะแนน  

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑  
๒.๒-๒  

 
 
 
 



    ๑๕๐           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ 
                                   การตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงช้ี       ผลลัพธ 

ผลการดําเนินงาน  

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  รูป/คน  
๒ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๕ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๖ จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  
๗ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนิสิตและ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

 

๘ รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
ของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

รอยละ  

๙  แปลงคาคะแนน ๕ โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๘๐  คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑  
๒.๒-๒  

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๒ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๑ 
 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๕๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

องคประกอบที่ ๓ นิสิต 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑   การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 
 - การรับนิสิต 
 - การเตรียมพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
รับนิสิต 

- ไมมีการนํา
ระบบ
กลไกการ
รับนิสิต
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนํา
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มี
กลไกการรับ
นิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับ
นิสิตไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการนําระบบกลไกการรับ

นิสิตไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการรับนิสิต
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิต
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี
ดีไดชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๓ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน) 

- การรับนักศึกษา    
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการพิจารณา

รวมกันในการกําหนดจํานวนการรับนิสิตในแตละวิธี ไดแก 
การรับตรง ๔๐ คน รับผานระบบแอดมิชชั่น ๔๐ คน และ
โควตา ๑๕  คน  โดยการพิจารณาจากยอดการรับนักศึกษา
ในปกอนมาประกอบการตัดสินใจ เชน จากขอมูลเดิมพบวา 
นักศึกษามาจากการรับตรงและรับผานระบบแอดมิชชันนั้น 
มีสภาพการคงอยูดีกวานิสิตโควตา เนื่องจากนิสิตโควตาเปน
นิสิตท่ีมีผลการเรียนดีจะสอบคัดเลือกไดท่ีเรียนหลายแหลงมี
ตัวเลือกมาก ดังนั้น จึงกําหนดใหรับเพียง ๑๕ คน เปนตน  

กระบวนการรับนิสิตในสาขาจะดําเนินการประกาศ
ผานระบบของมหาวิทยาลัยและของคณะท้ังทางเว็บไซด สื่อ
สิ่ ง พิมพ  รวมถึงการออกแนะแนวตามโรงเรียนท่ี เปน
กลุมเปาหมายและโรงเรียนท่ีมีความรวมมือกัน (MOU)  
โรงเรียนในโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรหรือโรงเรียนฐาน
วิทยาศาสตรท่ีมีอาจารยจากทางคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสอนและเปนพ่ีเลี้ยงใหอาจารยท่ีสอนดาน
วิทยาศาสตรตามโรงเรียนในโครงการ ซ่ึงท่ีผานมาสาขา
สามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมายท่ีตองการ และมี
กระบวนการรับนิสิต ดังนี้     

๑. พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบขอเขียน  

๒. สอบขอเขียนโดยสอบความรูทางคณิตศาสตร 
การวิเคราะหหลักการและเหตุผล และภาษาอังกฤษ  

๓. อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาคะแนนของ
การสอบขอเขียน โดยมีการกําหนดคะแนนข้ันต่ําของท้ัง ๓ 
วิชาท่ีใชในการพิจารณาคัดเลือกเขาสอบสัมภาษณ ในการ
พิจารณาแตละปการศึกษาข้ึนกับอาจารยประจําหลักสูตร 
แตจะไมต่ํากวาคะแนนข้ันต่ําท่ีกําหนด  

๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  
๕. สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

จํานวน ๓ คน ตอผูเขาสอบ ๑ คน ประกอบดวย อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือ

๓.๑-๑ 
๓.๑-๒ 



    ๑๕๔           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ชี้แจงหลักเกณฑการพิจารณากอนสอบทุกครั้ง  

๖. กรรมการสงคะแนนสัมภาษณแลวอาจารย
ประจําหลักสูตรนําผลคะแนนสัมภาษณมาพิจารณาตัดสิน
การรับเขาศึกษาในหลักสูตร  
 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรวมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรจัดทํา
โครงการพ่ีสอนนอง โดยโครงการนี้จะนํานักศึกษาใหมเขา
อบรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในชวงกอนเปดภาค
เรียน โดยใหอาจารยและรุนพ่ี  บรรยายและแนะนําเก่ียวกับ
สิ่งท่ีจําเปนตอการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของภาควิชา
คณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีจัดรวมกันท้ัง ๔ 
สาขา (สาขาคณิตศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
สถิติประยุกต  และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร )  ซ่ึ ง
สาระสําคัญของโครงการครั้งนี้ คือ การบรรยายเก่ียวกับการ
เตรียมความพรอมอยางไรบางในการใชชีวิตอยู ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย รวมถึงการปูพ้ืนฐานความรูดานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาดานคอมพิวเตอร  
           สรุปผลในปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวนนิสิตท่ีรับเขา 
ท้ังหมด ๑๐๒ คน ซ่ึงมาจากการรับในระบบโควตา ๑๕ คน  
แอดมิชชั่น ๔๐ คน และมาจากรับตรง ๔๗ คน ทุกคนผาน
เกณฑท่ีคณะกรรมการ  กําหนดไวในการปฐมนิเทศนิสิตใหม 
อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการชี้แจงแขนงของสาขาวิชาท่ี
จะมีการจัดแขนง ๒ แขนง ไดแก แขนงเครือขายและแขนง
ฐานขอมูล (ตอนข้ึนป ๓)  และไดจัดกลุมผูเรียนเปน ๓ กลุม
ดังนี้ กลุมท่ี ๑ จํานวน ๓๑ คน กลุมท่ี ๒ จํานวน ๔๐ คน 
และกลุมท่ี ๓ จํานวน ๓๑ คน (๒ กลุมแรกเปนภาคปกติ 
สวนกลุมท่ี ๓ เปนภาคสมทบ) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒   การสงเสริมและพัฒนานิสิต 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๕ 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี 
 - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  

เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
การสงเสริม
และพัฒนา
นิสิตไปสู
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานิสิต
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การสงเสริม
และพัฒนา
นิสิต 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การสงเสริม
และพัฒนา
นิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไก
การสงเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
สงเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การสงเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การสงเสริม
และพัฒนานิสิต
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การสงเสริมและ
พัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการสงเสริม
และพัฒนานิสิต
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนา
นิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
สงเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการสงเสริม
และพัฒนานิสิต 

- มีการนําระบบกลไกการ
สงเสริมและพัฒนานิสิตไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการสงเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการสงเสริมและ
พัฒนานิสิตเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
 



    ๑๕๖           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน) 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี    

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการเสนอชื่อ
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอคณะแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจํา
กลุมใหกับนิสิตกลุมละ ๑ ทาน เพ่ือแนะนําเก่ียวกับเรื่องการเรียน 
เรื่องสวนตัว และเรื่องอ่ืนๆ  โดยมีชองทางการปรึกษาหลาย
ชองทาง ไดแก มาพบโดยตรงท่ีหองพักอาจารย  ปรึกษาผาน Line 
Facebook  E-mail หรือโทรศัพท โดยผูท่ีจะมาเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาไดผานการอบรมการเปนอาจารย ท่ีปรึกษา ท่ีจัดโดย
มหาวิทยาลัยในภาพรวม พรอมท้ังแจกคูมือการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาและคูมือของนิสิตท่ีแจกนิสิตตอนแรกเขาใหอาจารยทานนั้น
เปนท่ีปรึกษาดวย และนอกจากนั้น หลักสูตรไดมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาในหลักสูตร โดย
กําหนดหนาท่ีดังนี้  

๑. ใหคําปรึกษาในดานวิชาการแกนิสิตท่ีรับผิดชอบ โดยมี
แผนการใหคําปรึกษานิสิตแตละรายใหชัดเจน  

๒. ตองจัดทําตารางการพบนิสิตในภาพรวม เดือนละ ๒ 
ครั้ง และพบรายคนโดยเฉลี่ยอยางนอย ๑ ครั้งใน ๒ เดือน  

๓. ใหคําปรึกษาดูแลดานการเรียนอยางใกลชิด โดยเฉพาะ
นิสิตมีปญหาดานการเรียน  

๔. เปดโอกาสหรือสามารถใหนักศึกษาเขาพบเพ่ือขอ
คําปรึกษาไดอยางสะดวกและเหมาะสม  

๕. มีการติดตามผลการเรียนของนิสิตท่ีมีปญหาดานการ
เรียนและใหความชวยเหลือ สรางความเขาใจ และชวยแกไขปญหา
ดานการเรียน  

๖.อ่ืนๆ ท่ีคิดวาเหมาะสมและผูบริหารไดกํากับติดตามให
อาจารยท่ีปรึกษาทุกคนปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด มีการสอบถาม
จากนิสิตเปนประจํา 
  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑   

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องการเชิญเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาบรรยาย
พิเศษหรือแมแตการเชิญอาจารยพิเศษมาสอน โดยการเชิญอาจารย

๓.๑-๑ 
๓.๑-๒ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๗ 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
พิเศษมาสอนนั้น ดําเนินการผานกระบวนการอยางเปนระบบดวย
การคัดเลือกและเสนอประวัติของอาจารย พิ เศษ เสนอให
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณากอนเสนอใหสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยตอไป  

โดยหัวเรื่องท่ีตองเชิญผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยพิเศษมา
สอนนั้น สวนใหญจะเ ก่ียวกับเทคโนโลยี ใหม ท่ี เ กิด ข้ึน เชน 
เทคโนโลยีคราวน การเขียนโปรแกรมบนมือถือ เปนตน  รวมถึงการ
สอนในชั้นเรียนท่ีเนนใหนิสิตไดทํางานและศึกษาคนควาดวยตนเอง
เ พ่ื อ ม า นํ า เ ส น อ ง า น ใ น ชั้ น เ รี ย น  แ ล ะ มี ก า ร จั ด อ บ ร ม
ภาษาตางประเทศใหกับนิสิตในหลักสูตรเพ่ือใหสามารถสื่อสารและ
คนควาเอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศได โดยโครงการนั้นจะจัดใน
ภาพรวมระดับคณะและมหาวิทยาลัย จัดในชวงเวลาเย็นของวัน
ธรรมดาหรือวันเสาร-อาทิตยหรือชวงปดภาคเรียน  

นอกจากนั้น ทางหลักสูตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ดานภาษาตางประเทศ โดยเนนท่ีภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก มี
การมอบใหอาจารยท่ีปรึกษากระตุนใหนิสิตไดพัฒนาตนเองดาน
ภาษาอังกฤษ โดยเขาไปศึกษาดวยตนเองในวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใหไป
ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และทดสอบความรูดวยตนเอง ใน
โปรแกรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดไวใหและเม่ือนิสิตไดพัฒนาตนเองไป
เรื่อยๆ ระหวางศึกษาอยูในหลักสูตร ในระหวางปท่ี ๑ ถึงปท่ี ๔ 
และไดทดสอบตนเอง เม่ือไหรท่ีมีผลการสอบเกิน ๔๐๐ คะแนน
ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยใหพิมพใบคะแนนมาเขียนคํา
รองท่ีคณะ คณะจะออกวุฒิบัตรรับรองดานภาษาอังกฤษใหอีก ๑ 
ใบ และไดรับรางวัลจากคณบดีเม่ือสําเร็จการศึกษา  

และหลักสูตรยังใหความสนใจในการพัฒนานิสิตโดยเนนย้ํา
ใหมีกิจกรรมการพัฒนาตนเองในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใหนิสิตทุกคน
ไดมีความเขาใจกับการเลือกรับขอมูลขาวสาร การมีวุฒิภาวะในการ
แกปญหาตัดสินใจการทํางานรวมกัน เทคนิคการเปนผูนําและผูตาม 
โดยฝกจากกิจกรรมยอยๆ ในหลักสูตร และในบางครั้งมีการเชิญ
วิทยากรมาใหความรู ในชวงเวลาพักกลางวันมีการเปดขาว
ภาษาอังกฤษหรือเกร็ดความรูเรื่องการพัฒนาตางๆ ใหนิสิตไดฟง
ระหวางพักผอนตอนกลางวันและตอนเย็น  

นิสิตโดยสวนใหญใหความสนใจและเปนเด็กท่ีแตงกาย
เรียบรอยอยูในโอวาทของอาจารยและไดมีแนวโนมท่ีจะพัฒนา



    ๑๕๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓   ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 

เรื่องท่ีกําหนดใหรายงานเกี่ยวกับผลท่ีเกิดกับนิสิตตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 
 - การคงอยู 
 - การสําเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบงชี้  

 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้   

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้   

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบงชี้  

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๕๙ 
 

 
การคงอยูของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปรวมปประเมิน)  

(ตัวอยาง) 
                   นิสิตคงอยู 

  ปท่ีรับเขา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒๕๕๕ ๕๐ ๔๗ ๔๒ ๔๐ 
๒๕๕๖  ๕๕ ๕๓ ๕๐ 
๒๕๕๗   ๖๐ ๕๗ 
๒๕๕๘    ๔๕ 

 

การสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ขอมูล ๔ ปนับรวมปประเมิน) 
(ตัวอยาง) 

จํานวนนิสิตท่ี
รับเขา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอย
ละ 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอย
ละ 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอย
ละ 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอย
ละ 

๕๐ ๕๐ ๑๐๐       
๕๕   ๕๒ ๙๓     
๔๕     ๔๕ ๑๐๐   
๗๐       ๖๕ ๙๐ 

 

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนการประเมิน 
๑ ดานบริบทเนนวัตถุประสงคของหลักสูตร   
๒ ดานปจจัยนําเขา   
๓ ดานกระบวนการ  

 คะแนนเฉล่ีย  
 
ผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

 
 



    ๑๖๐           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๑  
๓.๓-๒  

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๓ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
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องคประกอบที่ ๔ อาจารย 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑   การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย 
 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เกณฑการประเมิน    
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย 
 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
บริหารและ
พัฒนาอาจารย
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารยจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารยเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย 

- มีการนําระบบกลไกการ
บริหารและพัฒนาอาจารย
ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารยจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการบริหารและ
พัฒนาอาจารยเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 

๔.๑-๑ 
๔.๑-๒ 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒   คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 

ผลการดําเนินงาน 
  

ท่ี ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
๑ ๔.๒.๑  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
๒ ๔.๒.๒ รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
๓ ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
๔ ๔.๒.๔  จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสาร  ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร  

 

๕ ผลรวมคาคะแนนการประเมินตนเอง ในขอ ๑ ถึงขอ ๔  
๖ คาเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

หาคาเฉลี่ยโดยหารดวย ๓ /หลักสูตรระดับปริญญาเอก หาคาเฉลี่ยโดยหาร
ดวย ๔) 

 

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
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 ๔.๒.๑ รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ  
๔. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให
คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๒๐ 

คะแนน 
 

 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ  
๔. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให
คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ 

คะแนน 
 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ  
๔. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให
คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๑๐๐ 

คะแนน 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  ๔.๒.๑ - ๑  
  ๔.๒.๑ - ๒  
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 ๔.๒.๒ รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  รูป/คน  
๓. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  
๔. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให
คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ 

คะแนน 
 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รูป/คน  
๓. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  
๔. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๘๐ 

คะแนน 
 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รูป/คน  
๓. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  
๔. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๑๐๐ 

คะแนน 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  ๔.๒.๒ - ๑  
  ๔.๒.๒ - ๒  
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 ๔.๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๒ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๓ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๕ จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมดท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ เรื่อง  
๕.๒ จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง  
วิชาการแลว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให  
ดําเนินการ 

เรื่อง 
 

๕.๕ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  
แลว 

เรื่อง 
 

 ๕.๖ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ 

เรื่อง 

 

 
 

ผลงานสรางสรรค 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน  
๒ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน  
๓ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน  
๔ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน  
๕ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน  
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ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผลรวม 

ถวงน้ําหนัก 
 

๓ รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค 
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รอยละ 
 

๔  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให 
 คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๒๐ 

คะแนน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   
๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ผลรวม 

ถวงน้ําหนัก 
 

๓ รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค 
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รอยละ 
 

๔  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให   
 คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๔๐ 

คะแนน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ผลรวม 

ถวงน้ําหนัก 
 

๓ รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค 
ของอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รอยละ 
 

๔  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยกําหนดให 
 คะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ 

คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๒.๓-๑  
๔.๒.๓-๒  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๖๗ 
 

 
 ๔.๒.๔  จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง 
                    ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกท้ังหมด รูป/คน  
๒ จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติ  
เรื่อง  

๓ จํานวนบทความทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ไดรับการอางอิงในวารสารระดับนานาชาติ 

เรื่อง  

๔ จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

เรื่อง  

๕ แปลงคาอัตราสวนจํานวนบทความท่ีคํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
โดยกําหนดให คะแนนเต็ม ๕ = ๐.๒๕ 

คะแนน  

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๒.๔-๑  
๔.๒.๔-๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๖๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๓   ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
เรื่องท่ีกําหนดใหรายงานเกี่ยวกับผลท่ีเกิดกับอาจารยตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 
  - การคงอยูของอาจารย 
   - ความพึงพอใจของอาจารย  

เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการ

รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
คําอธิบาย
ในตัวบงชี้  

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้   

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้   

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบงชี้  

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานท่ีโดดเดนอยาง
แทจริง 

  

การคงอยูของอาจารย 
 

ท่ี 
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 

สถานะของอาจารย 
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ 

คงอยู เกษียณ ลาออก 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๖๙ 
 

 
ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน คะแนนประเมินประจําปการศึกษา 
๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร   
๓ กระบวนการเรียนการสอน   
 คะแนนเฉล่ีย   

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๔.๓-๑  
๔.๓-๒  

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๔ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 



    ๑๗๐           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 

องคประกอบที่ ๕   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
พัฒนาและ
บริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
จัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มี
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
พัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ

- มีระบบ มีกลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการนําระบบกลไกการ
พัฒนาและบริหารจัดการ
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การพัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ี



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๑ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
การพัฒนาและ
บริหารจัดการ
สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตรจาก
ผลการประเมิน 

รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

ดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

๕.๑-๑ 
๕.๒-๒ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 
 - การกําหนดผูสอน 

 - การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการ
เรียนการสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 - การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา
และความกาวหนาของศาสตร 
 - การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
 - การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 



    ๑๗๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 

 
เกณฑการประเมิน  
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
วางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
การวาง
ระบบผูสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- มีการนําระบบ
กลไกการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบ
กลไกการวาง
ระบบผูสอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการนําระบบกลไก
การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- มีระบบ มีกลไกการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

- มีการนําระบบกลไกการ
วางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 

 - มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การวางระบบ
ผูสอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนจากผล
การประเมิน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผูสอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการวาง
ระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเห็นชัดเปน
รูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๓ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 ๕.๒-๑ 

๕.๒-๒ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
  



    ๑๗๔           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๓   การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
 - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑการประเมิน    

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการ
ประเมิน
ผูเรียน 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
การประเมิน
ผูเรียนไปสู
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผูเรียน 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ประเมินผูเรียน
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียน 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียน 
 

- มีระบบ มีกลไก
การประเมิน
ผูเรียน 

- มีการนําระบบ
กลไกการ
ประเมินผูเรียน
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การประเมิน
ผูเรียนจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผูเรียน 

- มีการนําระบบกลไก
การประเมินผูเรียน
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผูเรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผูเรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผูเรียน
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผูเรียน 

- มีการนําระบบกลไกการ
ประเมินผูเรียนไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ
การประเมินผูเรียน 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการการประเมิน
ผูเรียนจากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการประเมิน
ผูเรียนเห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

๕.๓-๑ 
๕.๓-๒ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๕ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๔   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
ผลการดําเนินงาน 

๑) ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานใน มคอ.๒ ของหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตามเกณฑ 
ผาน ไมผาน 

๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
๘๐ มีสวนรวมในการดําเนินงานหลักสูตร 

 
√ 

 

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ ๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ 
มคอ ๑ สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 

   

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ ๓ และ มคอ ๔ 
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

   

๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินงาน
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ ๕ และ มคอ ๖ ภายใน ๓๐ 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

   

๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ ๗ ภายใน ๖๐ 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

   

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 
มคอ ๓ และ มคอ ๔ (ถามี) อยางนอย
รอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

   



    ๑๗๖           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ลําดับ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตามเกณฑ 
ผาน ไมผาน 

ละปการศึกษา 

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ 
๗ ปท่ีแลว 

   

๘  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

   

๙ อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละครั้ง 

   

๑๐  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตอป 

   

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/
บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

   

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี
ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

   

     

รวมตัวบงชี้ในปการศึกษาท่ีรับประเมิน  

จํานวนตัวบงชี้ท่ีดําเนินการเปนไปตามเกณฑระดับผาน  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี้ท่ีเปนไปตามเกณฑระดับผาน  

คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.๒ 
  ๑. คารอยละ ๑๐๐ = ๕  คะแนน 
  ๒. คารอยละ ๘๐ = ๑ คะแนน 
  ๓. คารอยละไมเกิน ๘๐ = ๐ คะแนน 
  ๔. คารอยละท่ีมากกวารอยละ ๘๐ และไมเกินรอยละ ๑๐๐ ใหใชสูตร
คํานวณหาคาคะแนน 

 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๗ 
 

  ๒) การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร 
จํานวน 

อาจารยใหมท้ังหมด 
จํานวน 

อาจารยใหมท่ีเขารับการปฐมนิเทศ 

 มี         ไมมี    
 

  ๓) กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 
จํานวนผูเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
 

    

 

    

 

    

 

    

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๕.๔-๑  
๕.๔-๒  

  
 



    ๑๗๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๕ 

จุดแข็ง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

 

  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๗๙ 
 

 

องคประกอบที่ ๖  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นท่ีตองรายงาน 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของ
อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
 
เกณฑการประเมิน  
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู
ไปสูการ
ปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 
 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการนําระบบ
กลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
เก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

- มีการนําระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกเก่ียวกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- มีการนําระบบกลไก
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
เห็นชัดเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 
 
 
 
 

๖.๑-๑ 
๖.๑-๒ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๖ 

จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๑ 
 

 
บทท่ี ๓ 

การบริหารหลักสูตร ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

   

   

 
๓.๒ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระจาก    
ผูประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

   

 
๓.๓ การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  
 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 
 

 

 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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๓.๔ การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ 
 

กระบวนการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 
 

 

ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
๓.๕ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

 
 

   

 
 

   

 
๓.๖ ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๓ 
 

 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการประเมิน 

 

๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี ๑      
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑          
องคประกอบท่ี ๒     
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑     
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒     
เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๒     
องคประกอบท่ี ๓     
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑     
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒     
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓     
เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๓     
องคประกอบท่ี ๔     
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑     
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒     
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๓     
เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี ๔     
องคประกอบท่ี ๕     
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑     
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒     
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓     

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๔     

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๕     
องคประกอบท่ี ๖     
ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑     
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
(๑๓ ตัวบงช้ี) 

   บรรลุ........... 
ไมบรรลุ........ 
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๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

องค 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพนอย 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผาน/ไมผานการประเมิน หลักสูตรได/ 
ไมไดมาตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ 

๒   ๒.๑ (.....) 
๒.๒ (......) 

  

๓ ๓ ๓.๑ (......) 
๓.๒ (......) 
๓.๓ (......) 

    

๔ ๓ ๔.๑ (......)
๔.๒ (......) 
๔.๓ (......) 

    

๕ ๔ ๕.๑ (......) 
 

๕.๒ (......) 
๕.๓ (......) 
๕.๔ (......) 

   

๖ ๑  ๖.๑ (......)    

รวม ๑๓ ๑ ๗ ๕   

ผลการประเมิน      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 
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(รูปแบบปก) 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 

ปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

(ช่ือสวนงาน)........................................................ 

 

 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 

 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๗ 
 

 

คํานํา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

         - ลายเซ็น - 
                   (...................................................) 

         ตําแหนง ........................... 
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สารบัญ 

                              หนา 

คํานํา  
สารบัญ    
บทท่ี ๑  บทนํา    
 ๑.๑  ชื่อสวนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ    
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจ    
 ๑.๓  เอกลักษณมหาวิทยาลัย อัตลักษณมหาวิทยาลัยและอัตลักษณบัณฑิต 
 ๑.๔ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร  
 ๑.๕  รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปจจุบัน   
 ๑.๖ หลักสูตรและจํานวนนิสิต  
 ๑.๗  อาจารยและบุคลากร  
 ๑.๘ ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 ๑.๙ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา  
บทท่ี ๒  ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  
 องคประกอบท่ี ๑  การผลิตบัณฑิต 
 องคประกอบท่ี ๒  การวิจัย 
 องคประกอบท่ี ๓  การบริการทางวิชาการ 
 องคประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องคประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ  
บทท่ี ๓ สรุปผลการประเมิน  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ   
   ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  
   
ภาคผนวก       
     รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๘๙ 
 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ชื่อสวนงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๓ เอกลักษณมหาวิทยาลัย อัตลักษณมหาวิทยาลัยและอัตลักษณบัณฑิต      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๔ โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๕  รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปจจุบัน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๖  หลักสูตรและจํานวนนิสติ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๗  อาจารยและบุคลากร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑.๘  ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

……………................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

๑.๙  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

……………................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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บทท่ี ๒ 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

 

องคประกอบท่ี ๑   การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี หลักสูตร หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ หลักสูตรท้ังหมดท่ีจัดการเรียนการสอนในสวนจัดการศึกษานี้ หลักสูตร  

๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา................ คะแนน  

๓ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา................ คะแนน  

๔ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา......... คะแนน  

๕ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา......... คะแนน  

๖ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา....... คะแนน  

๗ ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน  

๘ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน  

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  

  

 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๑ 
 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒   อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
ผลการดําเนินงาน  
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รูป/คน  

๒ จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  

๓ รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  รอยละ  

๔ แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๔๐ 

คะแนน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    ๑๙๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓   อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รูป/คน  
๒ จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด  รูป/คน  

  ๒.๑  จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 

รูป/คน  

  ๒.๒ จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

รูป/คน  

  ๒.๓ จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย รูป/คน  
๓ รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  
๔ แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๖๐ 
คะแนน 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๓ 
 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑.๔   จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 

FTES  

๒ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 

FTES  

๓ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................ 
(ใชจํานวนท่ีปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว)  

FTES  

๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................ 
(ใชจํานวนท่ีปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว)  

FTES  

๕ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา............................... 
(ใชจํานวนท่ีปรับคาเปนระดับปริญญาตรีแลว)  

FTES  

๖ รวมจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของทุก
หลักสูตร 

FTES  

๗ จํานวนอาจารยท้ังหมด รูป/คน  
๘ สัดสวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํากลุมสาขา

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร/ครุศาสตร (ขอ ๖ หารดวย ขอ ๗) 
รูป/คน  

๙ คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน รูป/คน  
๑๐ รอยละของคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน รอยละ  
๑๑ คะแนนผลการดําเนินงานหลักสูตร 

     ๑๑.๑ รอยละของคาความแตกตางไมเกินรอยละ ๑๐ = ๕  
คะแนน 

   ๑๑.๒ คารอยละของคาความแตกตางเกินรอยละ ๒๐ = ๐ 
คะแนน 

   ๑๑.๓ คารอยละของคาความแตกตางตั้งแต ๑๐.๐๑ และ
ไมเกินรอยละ ๒๐ ใหนํามาคิดคะแนน โดยใชสูตรคํานวณหาคา
คะแนน 

คะแนน  

    หมายเหตุ : การปรับคาเปนระดับปริญญาตรี คือ ๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 



    ๑๙๔           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  

  

 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕   การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑.จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนิสิตในคณะ 

  

๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนิสิต 

  

๓.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน
เม่ือสําเร็จการศึกษาแกนิสิต 

  

๔.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในขอ ๑-๓ ทุกขอไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ 

  

๕.นําผลการประเมินจากขอ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสง
ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

  

๖.ใหขอมูลและความรู ท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๕ 
 

มีการดําเนินการ  
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๓-๔ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๖ ขอ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑.จัด ทําแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานิสิตใน
ภาพรวมของคณะโดยใหนิสิตมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

๒.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ใหดําเนิน   



    ๑๙๖           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

กิจกรรม ท่ีส ง เ สริ ม คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ แห ง ช าติ  ๕  ป ระกา ร  ให ค รบถ ว น
ประกอบดวย 
   ๑) คุณธรรม จริยธรรม 
   ๒) ความรู 
   ๓) ทักษะทางปญญา 
   ๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   ๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนิสิต 

  

๔.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ตอไป 

  

๕.ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  

๖.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

  

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
    

 
วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๑ 

จุดแข็ง 

...................................................................................................................................................................... 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๗ 
 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๒  งานวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑.  
มีระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารงานวิจัย ท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

  

๒.  
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

  



    ๑๙๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ในประเด็นตอไปนี ้
   - หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหองปฏิบัติ งาน
สรางสรรค หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
   - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
ส ารสน เทศ  ระบบรั กษาความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการ 
    - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
ก า ร จั ด ใ ห มี ศ า สต ร า จ า ร ย อ า คั นตุ ก ะ ห รื อ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
๓. 
จัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

  

๔. 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
 

  

๕.  
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

  

๖.  
มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๑๙๙ 
 

มีการดําเนินการ  
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๓-๔ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๖ ขอ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดชองตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

ผลดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ) 

รูป/คน  

๒ จํานวนนักวิจัย (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษา
ตอ) 

รูป/คน  

๓ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับเฉพาะท่ี
ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

รูป/คน  



    ๒๐๐           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๔ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกท้ังหมด บาท  
    ๔.๑ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน บาท  
    ๔.๒ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก บาท  

๕ แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ 

คะแนน  

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 
 

ผลงานวิชาการ 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๒ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๑ 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

๓ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๔ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๕ จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมดท่ีตีพิมพมีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จํานวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ เรื่อง  
๕.๒ จํานวนผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนง 
      ทางวิชาการแลว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให  
      ดําเนินการ 

เรื่อง 
 

๕.๕ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง 
      วิชาการแลว 

เรื่อง 
 

๕.๖ จํานวนตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ 
      ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมิน  
      ตําแหนงทางวิชาการ 

เรื่อง 
 

 

ผลงานสรางสรรค 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน  
๒ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน  
๓ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน  
๔ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน  
๕ จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรมีคาน้ําหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน  

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของ

อาจารยประจํา 
ผลรวม 

ถวงน้ําหนัก 
 

๓ รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน รอยละ  



    ๒๐๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

ท่ี รายการ หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

สรางสรรค ของอาจารยประจํา 
๔ แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย  

กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ = รอยละ ๒๐ 
คะแนน 

 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ช่ือรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  

  

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๒ 

จุดแข็ง 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 
 

 องคประกอบท่ี ๓    การบริการวิชาการ  
 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๓ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. 
จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลอง
กับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

๒. 
โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

  

๓. 
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ ๑ อยาง
นอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 

  

๔. 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ ๑ และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

๕. 
นําผลการประเมินตามขอ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

  

๖. 
คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับสถาบัน 

  

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  

มีการดําเนินการ  
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๓-๔ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๖ ขอ 

 



    ๒๐๔           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๓ 

จุดแข็ง 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๔   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๕ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. 
กําหนดผู รับผิดชอบในการทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๒. 
จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 

  

๓. 
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

๔. 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๕. 
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๖. 
เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  

๗. 
กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

  

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  

มีการดําเนินการ  
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๓-๔ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๕ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๖-๗ ขอ 



    ๒๐๖           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๔ 

จุดแข็ง 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี ๕    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๗ 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. 
พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสถาบันรวมท้ัง
สอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับ
สถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

๒. 
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรสัดสวนคาใชจายเพ่ือ
พัฒนานิสิต อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขงขัน 

  

๓. 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัย ท่ี ไมสามารถควบคุมได ท่ีส งผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

  

๔. 
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง ๑๐ 
ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 
 
 

 

๕. 
คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

  

๖. 
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร

  



    ๒๐๘           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
๗. 
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

  

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  

มีการดําเนินการ  
๑ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๓-๔ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๕-๖ ขอ 

มีการดําเนินการ  
๗ ขอ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒   ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๐๙ 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

๑. 
มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  

๒. 
มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ๑ และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

  

๓. 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  

๔. 
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.๗ ตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  

๕. 
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

  

  ๖.  
มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ผ า น
องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 

  

 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ  

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๓ - ๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๖ ขอ 
 

 

 

การประเมินตนเอง 
 



    ๒๑๐           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

    

 

 

วิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี ๕ 

จุดแข็ง 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓  



     บทท่ี ๖ การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                        ๒๑๑ 
 

สรุปผลการประเมิน 

 

๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

 ประเภทสถาบัน กลุม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะท่ี ๒ สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

องคประกอบท่ี ๑      
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑          
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒          
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓          
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔          
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕          
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖          
เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๑     
องคประกอบท่ี ๒     
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑     
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒     
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓     
เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๒     
องคประกอบท่ี ๓     
ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑     
เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๓     
องคประกอบท่ี ๔     
ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑     
เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี ๔     
องคประกอบท่ี ๕     
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑     
ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒     
เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี ๕     
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
(๑๓ ตัวบงช้ี) 

   บรรลุ........... 
ไมบรรลุ........ 

 
 
๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 



    ๒๑๒           คูมือประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                  
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

ตัวบงช้ี ปจจัย
นําเขา 

กระบวน
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ 

คะแนน
เฉล่ีย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การดําเนินงาน
ตองปรับปรุงเรงดวน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การดําเนินงาน
ตองปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การดําเนินงาน
ระดับพอใช 
๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงาน
ระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

๑ ๖ ๑.๒ (......) 
๑.๓ (......) 
๑.๔ (......) 

๑.๕ 
(......) 
๑.๖ 
(......) 

๑.๑ (......)   
 

๒ ๓ ๒.๒ (......) ๒.๑ 
(......) 

๒.๓ (......)   

๓ ๑  ๓.๑ 
(......) 

   

๔ ๑  ๔.๑ 
(......) 

   

๕ ๒  ๕.๑ 
(......) 
๕.๒ 
(......) 

   

รวม ๑๓      

ผลการประเมิน      
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