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ค ำน ำ 

                    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่มุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ซึ่งระบุให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท าการรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน   
  ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การ
จัดท าเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีแนวปฏิบัติเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คุณสมบัติ หน้าที่ และ
จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การวิเคราะห์
ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายใน บันทึกภาคสนาม และรูปแบบการเขียนรายงานผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่สอดคล้องกับหลักการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และส่งผลโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทที่ 1 กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
คุณสมบัติ หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 
กระบวนการประเมินคุณภาพ 3 
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 4 
บันทึกภาคสนาม 9 

บทที่ 2 กำรรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
รูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 10 
บรรณำนุกรม                                                                                                          17 
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สำรบัญตำรำง 

                                                                                                               หน้ำ 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.)                                         4 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.)                            5                           
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                                             7 
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ                   7 
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บทที่ 1 

คุณสมบัติ หน้ำที่ และจรรยำบรรณของผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

1. คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 คุณสมบัติเฉพำะ 

            กรณีไม่ต้องกำรเผยแพร่หลักสูตร 
1) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
2) ประธานกรรมการ 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันหรือในสถาบันและมีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาที่ขอรับการประเมิน 
3) กรรมการ 1 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์หรือสอดคล้อง

กับสาขาที่ขอรับการประเมิน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับหลักสูตรหรือ
มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หรือเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

กรณีต้องกำรเผยแพร่หลักสูตร 
1) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่าง

น้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน 
2) ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
3) คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
5) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
6) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 คุณสมบัติทั่วไป  

1) มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพและมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2) มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร 
3) มีทัศนะที่กว้างไกล 
4) มีความหนักแน่นสุขุมรอบคอบ 
5) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
6) มีความเป็นกลาง 
7) มีความสนใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง 

 
 



 

2 
 

2. หน้ำที่ของผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

           หน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
1) ศึกษารายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือให้ค าแนะน า  และชี้ประเด็นส าคัญ ในการปรับปรุงแก้ไขหรือให้

แนวทางการพัฒนาแก่หน่วยงานที่ไปตรวจประเมิน 
2) ก ากับดูแลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3) ประสานงานการตรวจประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้ าซ้อนโดยเฉพาะในกรณีที่มีการแยกย้ายกัน

ในการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง 
4) ร่วมกับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจประเมินของแต่ละหน่วยงาน 
5) ดูแลการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
6) เสนอรายงานการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
1) ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานที่ไปตรวจประเมิน 
2) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
3) ร่วมด าเนินการตรวจประเมินแต่ละหน่วยงาน 
4) ด าเนินการเขียนรายงานที่ได้จากการตรวจประเมินแต่ละหน่วยงานมอบให้กรรมการและเลขานุการ

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมินแต่ละหน่วยงาน 
5) รับผิดชอบในการศึกษาปัญหาและเขียนรายงานตามที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ

มอบหมาย 

           หน้ำที่ของกรรมกำรและเลขำนุกำร 
1) ติดต่อประสานงาน จัดท าก าหนดการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาแต่ละหน่วยงาน 
2) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
3) ติดตามการจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

หมำยเหตุ : ในกรณีท่ีสถานศึกษาและผู้ประเมินอนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์ร่วมอยู่ในคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ประธานเป็นผู้ก าหนดบทบาทของผู้สังเกตการณ์ และให้ประธานแจ้งบทบาทของผู้ สังเกตการณ์แก่
สถานศึกษาทราบ โดยขอให้ผู้สังเกตการณ์ยึดถือจรรยาบรรณเช่นเดียวกับผู้ประเมินคุณภาพ 

3. จรรยำบรรณของผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจการประเมิน 
2) ไม่น าความลับของข้อมูลไปเปิดเผย 
3) มีความอดกลั้น และยืดหยุ่น 
4) มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่ค้นพบตามหลักฐานที่ปรากฏ 
5) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 2 

กระบวนกำรประเมินคณุภำพ 

กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจประเมิน 
1. ศึกษา SAR และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีประเด็นใดที่ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
2. ประธานประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการและร่วมกันวิเคราะห์ SAR เพ่ือสรุปประเด็นข้อสงสัย และ

การหาข้อมลูเพ่ิมเติม 
3. ตรวจประเมินหลักสูตร ใช้เวลา 1 วัน 
- การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ตรวจประเมินหน่วยงาน 

กรรมกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ตรวจประเมินหน่วยงำน 
  
  

4. หา consensus 
5. ให้ feedback 
6. จัดท ารายงาน 

กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจประเมิน 
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและพบผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
2. หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมาและรายงานผลการด าเนินงานของปีปัจจุบัน 
3. ตรวจสอบเอกสารอ้างอิง 
4. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย ตรวจสอบเอกสาร ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มต่างๆ/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
5. สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
6. พบผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นหรือยืนยันข้อมูลบางประเด็น 
7. รายงานผลการประเมินขั้นต้นด้วยวาจา 

กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรตรวจประเมิน  
1. รายงานผลด้วยวาจาต่อหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจ 

2. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือเขียนรายงาน ดังนี้ 
1) ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
2) จุดแข็ง 
3) จุดที่ควรพัฒนา 
4) ข้อเสนอแนะ 

5) วิธีปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม 

3. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

4. ส่งรายงานให้ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร จ านวน 1 เล่ม พร้อม CD file ข้อมูล ภายใน 7 วัน  
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมิน 
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บทที่ 3 

กำรวิเครำะห์ตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงสรุปคะแนนและผลประเมินตำมองค์ประกอบ (สกอ.) 

องค์ 
ประกอบที่ 

ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลกำรประเมิน 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 
  

3 นักศึกษา 
  

4 อาจารย์ 
  

5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
  

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบท่ี 2 – 6 
  

หมำยเหตุ  1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้นๆ  
  2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการด าเนินงานในระดับต่างๆ ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ.    

    ซึ่งการแปรผล จะเป็นการอธิบายว่า  
   

คะแนน ระดับคุณภำพ 
0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตำรำงท่ี 2 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (สกอ.) 
องค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได้/ ไม่ได้มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.7     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.8     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.9     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.10     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.11     
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องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
เป้ำหมำย
ปี 2559 

ผลกำรประเมิน 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน) 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   
  

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   
  

     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1  
 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2  
 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3  
 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  
 

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1    
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 2 – 6  

ผลกำรประเมิน  
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ตำรำงท่ี 3 ตำรำงวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบท่ี 
คะแนนผ่ำน 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 

1 ผ่าน/ไมผ่่านมาตรฐาน 
หลักสตูรได้/ 

ไม่ได้มาตรฐาน 

2 
คะแนนเฉลี่ย

ของทุก 
ตัวบ่งช้ีใน

องค์ประกอบท่ี 
2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2 
 

  

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 
   

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 
   

5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - 
   

6 1 - 6.1 - 
 

  

รวม 13 7 4 2 
 

  

ผลกำรประเมิน           
 

หมำยเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพท์ของกระบวนการย่อย 
ตำรำงท่ี 4 ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร  
องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำโดยคณะกรรมกำร หมำยเหตุ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน ได้มำตรฐำน ไม่ได้มำตรฐำน 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.7      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.8      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.9      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.10      
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.11      
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องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ 

โดยคณะกรรมกำร หมำยเหตุ 
คะแนน
ประเมิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนน
ประเมิน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1      
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2      
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้       
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3      
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้       
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3      
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้       
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1      
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2      
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3      
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4      
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้       
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1      
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้      
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ      
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บันทึกภำคสนำม 
 

หลักสูตร ................................................................................. ............................................................................ 
ผู้ให้สัมภาษณ ์  อาจารย์ผู้สอน  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน/เจ้าหน้าที่  นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า 

         ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง   
จ านวน...........คน สถานที่สัมภาษณ์.................................................วันที่.................................เวลา..............น. 
 
หัวข้อสัมภาษณ์ 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................. ..............................
...................................................................................................................................... ......................................... 
2. การจัดการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ 
............................................................................................................................. ..................................................
..................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ................................................................ ...................... 
4. การน าวงจร PDCA ไปประยุกต์ใช้ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................. .............................. 
5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................. 
 
 

............................................................กรรมการ 

............................................................กรรมการ 

............................................................กรรมการ 
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รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ส่วนประกอบที่รวบรวมเป็นรูปเล่ม  
ปกและรองปกโดยมีรายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร   

ส่วนที่ 1  บทน ำ  
1. ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ประกอบด้วย  

1.1   ประวัติหน่วยงานพอสังเขป  
1.2  โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  
1.3  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

2. บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ 2 กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน    
1. กระบวนการประเมินคุณภาพ 

1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน 
1.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  
1.3 การด าเนินการภายหลังการตรวจประเมิน 

2. ผลการประเมิน  
 2.1  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินและตารางสรุปผลการประเมิน  
     2.2  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาโดยภาพรวม 

ภำคผนวก 
1. ก าหนดการประเมิน และตารางการตรวจเยี่ยม 
2. บันทึกภาคสนาม 
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รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (1 สิงหำคม 2559 - 31 พฤษภำคม 2560) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

หลักสูตร............................................................ 
โปรแกรมวิชำ....................................................  
คณะ................................................................. 

 
 

วันที่.........เดอืน.....................................2560 
(วันที่ตรวจประเมินตำมค ำสั่ง) 

 
 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พร้อมลายเซ็น) 
 

                               1..............................................................ประธานกรรมการ 
(...........................................................) 
2...............................................................กรรมการ 
(...........................................................) 

                               3……………………………………………………...กรรมการและเลขานุการ 
(............................................................) 

 

. 
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บทน ำ 
 
ประกอบด้วย 

1. สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 

- ประวัติความเป็นมา 

- โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร 

- ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. บทสรุปผู้บริหาร 

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ (กรณีจ าเป็น/เร่งด่วน) 

- ข้อเสนอแนะในระยะยาวเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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วิธีกำรประเมิน 
 
ประกอบด้วย 

1. การวางแผนและการประเมิน 

- การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

- การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์บุคคลกลุ่ม
ต่างๆ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

- การด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 
 
น าตารางการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาใส่เพื่อสรุปผล โดยมีรายละเอียดตาราง ดังนี้ 

- ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 

- ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

- ตารางที่ 3 ตารางวิเคาระห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

- ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ โดยภำพรวม 

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดแข็งและแนวทำงเสริมเพื่อกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
จุดแข็ง 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำ 
1……………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………. 
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ภำคผนวก 
 

ประกอบด้วย 
3. รายนามคณะกรรมการประเมินฯ 
4. ก าหนดการประเมินฯ 
5. ตารางการตรวจเยี่ยม 
6. บันทึกภาคสนาม 
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บรรณำนุกรม 

 
(ควรใช้ตามแบบมาตรฐาน APA) 
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