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แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ความหมายของรายงาน 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  หมายถึง  รายงานการประเมิน
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรืองานที่ก ากับดูแล  และเปิดเผยต่อสาธารณชน   
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  คือ 
 1.  เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 2. เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง  จุดที่
ควรปรับปรุง  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
รูปแบบรายงาน 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
 1)   ค าน า  สารบัญ  สารบัญเรื่อง  สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ  (ถ้ามี) 
 2)   ข้อมูลเบื้องต้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ประกอบด้วย  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน  โครงสร้างการบริหารจัดการ  ระบบและกลไก
ประกันคุณภาพของสถาบัน  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  และเป้าหมาย
ส าคัญในปีปัจจุบัน  (ควรสรุปเป็นตาราง) 
 3)   ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบ
ปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ได้แก่ 
 1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 3. องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
 4. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
 5. องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 6. องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 7. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 9. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 10. องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
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 4)  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและ 
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป  
การเขียนรายงาน 
 ข้อมูลเบื้องต้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็น
สาระส าคัญของสถาบัน  การศึกษา  โดยมีสาระประกอบด้วย  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน  จุดเน้น  (วิจัย  
หรือพัฒนาสังคม  หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต)  โครงสร้างการ
บริหารจัดการ  ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมา  ตลอดจนเป้าหมายที่ส าคัญในปีปัจจุบัน  ลักษณะการเขียนแบบบรรยายส าหรับผลการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน  ควรสรุปเป็นตารางเพ่ือให้เห็น
ภาพที่ชัดเจน 
 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริง  เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยมี
รูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่
เพ่ิมเติมของสถาบัน  ทั้งนี้ควรให้สั้น  กะทัดรัด  โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ 
 ลักษณะการเขียนรายงาน  เป็นการบรรยาย  สังเคราะห์  และการประเมินประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ท่ีชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา  ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมที่สถาบันด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
4. จุดแข็ง  จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา  รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง  การปรับปรุ งแก้ไข  หรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  การเขียนรายงานในบทนี้  จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมิน
เพ่ือรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนและเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น  ระยะ
ยาวในอนาคต  รายงานบทนี้ประกอบด้วย 
 1. รายงานตัวเลขในตารางที่ ส 1  ส 2  ส 3  และ ส 4 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ละมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ  และแต่ละมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้  สถาบันอาจเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ย่อยของสถาบันลงใน
ตารางดังกล่าว  เช่น  ตัวบ่งชี้ 2.1 ของ สกอ. อาจมีตัวบ่งชี้ 2.1.1,  2.1.2  และ  2.1.3  แทรกลงไป   
เป็นต้น  ในกรณีเช่นนี้ขอให้แยกคะแนนการประเมินเป็นสองช่องคือ  ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ .  
และตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของสถาบัน 
 2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน  แยกตามแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 3. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น  ระยะยาวในอนาคต 
 4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องรับกับเป้าหมาย 


