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บทท่ี  5 
รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 
 รายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนน า ประกอบด้วย 
หน้าปก/แผ่นรองปก 
ค าน า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง/รูปภาพ/แผนภาพ (ถ้ามี)  

บทที่ 1 บทน า 
 ประวัติความเป็นมา 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่ 

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
บุคลากร 
สาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิดสอน 
ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณ 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา 

บทที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 

 ภาคผนวก 
  รายชื่อคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
  รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  ข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ของหน่วยงาน  
  แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตัวอย่างหน้าปก/แผ่นรองปก 
 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
 

คณะ/ส านัก ...........................  
(หน่วยงานท่ีรับการประเมิน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 
 

ปีการศึกษา 2553 
(ระหวา่งวันที่ 1 มิถุนายน 2553 - ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554) 

 
 

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(เกณฑ์มาตรฐาน เป็นระดับ/ข้อ) 
 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ  
 
ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน  
   และไดร้ับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ  
   พระราชบัญญตัิสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  
   15 ปี ฉบับท่ี 2(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
2. มถี่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มกีระบวนการแปลงกลยุทธ์เปน็แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรยีนการสอน การวิจัย  
    การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
4. มตีัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปา้หมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จ 
   ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล 
    ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มกีารประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อผู้บริหารและ 
    สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
    ประจ าปี 

 
 

 
 
 
 

  2. รายชื่อตัวบ่งช้ี 

 3. ชนิดของตัวบ่งช้ี – ปัจจัย
น าเข้า, กระบวนการ, ผลผลิต 

   4. เกณฑ์มาตรฐาน – ระดับ/ ข้อ  

 1. รายชื่อองค์ประกอบคณุภาพ 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

                                                                                                              
                                                                                        5.  เกณฑ์การประเมิน (สกอ.ก าหนด) 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ ์ การด าเนินงานในแต่ละระดับ 
หมายเลข
เอกสาร 

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ และได้จัดประชุมบุคลากรทุกระดับ
เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย แล้วจัดท าแผน                  
กลยุทธ์และเผยแพร่ให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันผ่านทาง
เว็บไชต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.yru.ac.th/web53/index.php) คู่มือนักศึกษา                
สารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนในรายงานการประเมินตนเองในแต่ละปี 

1.1-1.1 
1.1-1.2 
1.1-1.3 
1.1-1.4 
1..1-1.5 
1.1-1.6 

ข้อ 2 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีและหัวหน้า 7 ส่วน
ราชการ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และมอบหมายให้แต่ละฝ่าย
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน 

1.1-2.1 
1.1-2.2 

ข้อ 3 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนที่กลยุทธ์และได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน                  
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1-3.1 
1.1-3.2 

ข้อ 4 มหาวิทยาลัยได้จัดท าตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีในการท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้ช้ีแจงให้ 7 ส่วนราชการและส่วนราชการ
ระดับกองจัดท าแผนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย 

1.1-4.1 
1.1-4.2 
1.1-4.3 
1.1-4.4 

ข้อ 5 แต่ละส่วนราชการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทั้ง 4 พันธกิจ 1.1-5.1 

ข้อ 6 - - 

ข้อ 7 - - 

ข้อ 8 ในการท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยจะน าข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมิน ก.พ.ร.  สกอ. และสมศ. มาเพื่อ
จัดท าแผนดังกล่าว 

1.1-8.1 
1.1-8.2 
1.1-8.3 

 
 
 

 6. ข้อมูลการด าเนินงาน น าเสนอ 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวบ่งชี ้

หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ที่ได้ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 4 ข้อ 6 ข้อ   4 
 
 
 รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารหมายเลข 1.1-1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ ์
1.1-1.2 รายงานการประชุมทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.1-1.3 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.1-1.4 คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2553 
1.1-1.5 สารประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
1.1-1.6 เอกสารหนา้เว็บไซต์มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th/web53/) 
1.1-1.7 รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2553 

เอกสารหมายเลข 1.1-2.1 สรุปรายงานการประชุมทบทวน ท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงาน (คณะ ภาควิชา 
กอง ศูนย์) ประเด็นหัวข้อวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ 

1.1-2.2 ค าสั่งมอบหมายให้หน่วยงานรับผดิชอบค่าเป้าหมาย 
เอกสารหมายเลข 1.1-3.1 แผนที่กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

1.1-3.2 สรุปรายงานผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

เอกสารหมายเลข 1.1-4.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา(เอกสารหมายเลข 1.1-1.3) 
1.1-4.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2553 
1.1-4.3 รายงานการประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
1.1-4.4 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของหน่วยงานระดับคณะ 

เอกสารหมายเลข 1.1-5.1 ปฏิทินการปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมครบทั้ง 4 พันธกิจ 
เอกสารหมายเลข 1.1-8.1 รายงานการประชุม ทบม./สภามหาวิทยาลัย ท่ีมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ 

ที่ประชุมเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
1.1-8.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (เอกสารหมายเลข 1.1-1.3) 
1.1-8.3 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2553 (เอกสารหมายเลข 1.1-4.2) 

 
 
 
 
 
  

7. การประเมินตนเองจาก
ผลการด าเนินงาน 

7.1 รายละเอียด 
ตัวบ่งชี้ (ค าอธบิาย)  7.2 หน่วยวัด (ระดับ, 

ข้อ, ร้อยละ) 

7.5 การบรรลุเป้าหมาย 
7.6 คะแนนเทียบจาก
เกณฑ์การประเมนิ 

7.4 ผลการด าเนนิการ 

7.3 เป้าหมาย  
(น าไปสู่ผลด าเนินงาน) 



  
 

 

คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 158 

รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 
ตัวอย่าง 

รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐาน เป็นร้อยละ) 

 
 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑติ  
 
ตัวบ่งชี้ 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 
 
 
       
                                                                                                          
เกณฑ์การประเมิน 
     เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
 
 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 

      คิดวิธีท่ี 1  คิดจากร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
                    ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ ารวมทีล่าศึกษาต่อจ านวน 205 คน เป็นอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 20 คน ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 769100
205

20
.=×            

                        คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ   6315
30

769
.

.
=×  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รายชื่อตัวบ่งช้ี 

3. ชนิดของตัวบ่งช้ี – ปัจจัยน าเข้า, 
กระบวนการ, ผลผลติ 

4. เกณฑ์การประเมิน 
(สกอ.)ก าหนด)
กระบวนการ, 
ผลผลิต 

1. รายชื่อองค์ประกอบคุณภาพ 

5. ข้อมูลผลการด าเนินงาน/
อธิบายพอสังเขป 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวบ่งชี ้

หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ได้ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 

ร้อย
ละ 

ร้อยละ  
18  

ร้อยละ 
9.76  

 
 

 1.63 

 
 
รายการเอกสารอ้างอิง  : 
      เอกสารหมายเลข 1.2-1  ตารางก าหนดตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามภารกิจ 
      เอกสารหมายเลข  1.2-2  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแยกตามแผนงาน 
 
หรือ  
 
      คิดวิธีท่ี 2  คิดจากค่าเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

ข้อมูลการด าเนินงาน  : 
                   ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ประจ ารวมที่ลาศึกษาต่อ 201 คน เป็นอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 468100
201

17
.=×  ในปีการศึกษา 2553 มีอาจารย์ประจ ารวมที่ลาศึกษาต่อ 205 คน 

เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 769100
205

20
.=×  ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเพิ่มขึ้น  9.76 – 8.46 = 1.3 

                         คะแนนท่ีได้เท่ากับ   0815
6

31
.

.
=×  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การประเมินตนเองจากผล
การด าเนินงาน 

6.1 รายละเอียด 
ตัวบ่งชี้ (ค าอธิบาย) 6.2 หน่วยวัด (ระดับ, 

ข้อ, ร้อยละ) 

6.3 เป้าหมาย  
(น าไปสู่ผลด าเนินงาน) 

6.5 การบรรลุเป้าหมาย 

6.6 คะแนนเทียบจาก
เกณฑ์การประเมิน 

6.4 ผลการด าเนินงาน 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวบ่งชี ้

หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ที่ได้ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 

ร้อยละ ร้อยละ 4  ร้อยละ 1.3  
 

 1.08 

 
 
 
 
รายการเอกสารอ้างอิง  : 
      เอกสารหมายเลข 1.2-1  ตารางก าหนดตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามภารกิจ 
      เอกสารหมายเลข  1.2-2  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแยกตามแผนงาน 
     
  *หมายเหตุ   ให้เลือกคิดคะแนนเพียงวิธีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การประเมินตนเองจากผล
การด าเนินงาน 

6.1 รายละเอียด 
ตัวบ่งชี้ (ค าอธิบาย) 6.2 หน่วยวัด (ระดับ, 

ข้อ, ร้อยละ) 

6.3 เป้าหมาย  
(น าไปสู่ผลด าเนินงาน) 

6.5 การบรรลุเป้าหมาย 

6.6 คะแนนเทียบจาก
เกณฑ์การประเมิน 

6.4 ผลการด าเนินงาน 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตัวอย่างการเขียนสรุปการประเมินตนเอง 
  

ตารางที่ ส 1.  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมินตามเกณฑ ์

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) สกอ. มรย. 

ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16     
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17     
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
     

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
     

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8      

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 1 
     

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2 
     

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 3 
     

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 4 
     

 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 14      
ตัวบ่งช้ีที ่3.1      
ตัวบ่งช้ีที ่3.2      
ตัวบ่งช้ีที ่4.1      
ตัวบ่งช้ีที ่4.2      

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 
     

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 5 
     

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 6 
     

 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 7 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมินตามเกณฑ ์

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) สกอ. มรย. 

ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1      
ตัวบ่งช้ีที ่5.2      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 9      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 18      
ตัวบ่งช้ีที ่6.1      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 10      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 11      
ตัวบ่งช้ีที ่7.1      
ตัวบ่งช้ีที ่7.2      
ตัวบ่งช้ีที ่7.3      
ตัวบ่งช้ีที ่7.4      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13      
ตัวบ่งช้ีที ่8.1      
ตัวบ่งช้ีที ่9.1      
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 15      
ตัวบ่งช้ีที ่10.1      
ตัวบ่งช้ีที ่10.2      
ตัวบ่งช้ีที ่11.1      
ตัวบ่งช้ีที ่11.1      
 
1 ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรอืระบุเป็นสัดส่วน 
หรือระบเุป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวน หรือระบเุป็นข้อ 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตารางที่ ส 2.1  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 
 

องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

  
หมายเหตุ 

 I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1        

องค์ประกอบท่ี 2        

องค์ประกอบท่ี 3        

องค์ประกอบท่ี 4       

องค์ประกอบท่ี 5       

องค์ประกอบท่ี 6       

องค์ประกอบท่ี 7       

องค์ประกอบท่ี 8       

องค์ประกอบท่ี 9 
     ไม่น าตัวบ่งช้ี  

สมศ.ที่ 15 
 มาค านวณ 

ผลการประเมิน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การด าเนินงานระดับด ี
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตารางที่ ส 3.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

 
 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

  
หมายเหตุ 

 I P O รวม 

มาตรฐานที ่1        

มาตรฐานที ่2        

     มาตรฐานที่ 2 ก       

     มาตรฐานที่ 2 ข 
     ไม่น าตัวบ่งช้ี 

สมศ.ที่ 15  
มาค านวณ 

มาตรฐานที ่3        

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกมาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การด าเนินงานระดับด ี
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตารางที่ ส 4.  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

 
 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 
 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

       

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

     ไม่น าตัวบ่งช้ี 
สมศ.ที่ 15  
มาค านวณ 

ด้านการเงิน       

ด้านบุคลากร 
การเรยีนรู้และ
นวัตกรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกมุมมอง 

      

ผลการประเมิน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

ตารางที่ ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 
 

 
 

มาตรฐาน 
สถาบันอุดมศกึษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 
 

หมายเหตุ 
 I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพ 
    และความพร้อมในการ 
   จัดการศึกษา 

       

    (1) ด้านกายภาพ       

    (2) ด้านวิชาการ       

    (3) ด้านการเงิน       

    (4) ด้านการบริหาร 
          จัดการ 

     
ไม่น าตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 15  
มาค านวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 1 

      

2. มาตรฐานดา้นการ 
    ด าเนินการตามภารกจิ 
    ของสถาบันอุดมศึกษา 

      

    (1) ด้านการผลิตบัณฑิต       

    (2) ด้านการวิจัย       

    (3) ด้านการให้บริการ 
          ทางวิชาการแก ่
          สังคม 

      

    (4) ด้านการท านุบ ารุง 
          ศิลปะและ 
          วัฒนธรรม 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานที่ 2 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกมาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       

  
 
 
 
 

 

 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุด่วน 
 1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
 3.51-4.00 การด าเนินงานระดับดี 
 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 



  
 

 

คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 167 

รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 

ตัวอย่างการเขียนจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา 
  

 
  องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิการ 
  จุดแข็ง 
 1......................................... 
 2........................................ 
 
  จุดอ่อน 
 1......................................... 
 2........................................ 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 1......................................... 
 2........................................ 
 
  องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 
 1......................................... 
 2........................................ 
 
  จุดอ่อน 
 1......................................... 
 2........................................ 
 
  แนวทางการพัฒนา 
 1......................................... 
 2........................................ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 

คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 168 

รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 

 

ตัวอย่างการเขียนแผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 

 
แผนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ...(ชื่อหน่วยงาน)... 

ปีการศึกษา 2553 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมิน 

แผนงาน/
แนวทางพัฒนา 

ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล 

องค์ประกอบท่ี 1 1.1 ……………………. 
 
1.2 ……………………. 

1) …………………… 
2) …………………… 
1) …………………… 
2) …………………… 

   

องค์ประกอบท่ี 2 2.1 ……………………. 
 
2.2 ……………………. 

1) …………………… 
2) …………………… 
1) …………………… 
2) …………………… 

   

องค์ประกอบท่ี 3 3.1 ……………………. 
 
3.2 ……………………. 

1) …………………… 
2) …………………… 
1) …………………… 
2) …………………… 

   

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

   

 
 

 


