
 

 
 
 
  1.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พร้อมลายเซ็น)  
  2.  บทน า  
               • สรุปข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน (จุดเน้น, สัณฐานโดยย่อ)  
  3.  วิธีประเมิน  
       3.1 การวางแผนและการประเมิน  
               • การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม  
    • การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์ 
      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
    • การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม  
      3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  
 4.  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตามตารางที่ ป.1 )  
 5. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา  
      5.1 สรุปผลการประเมิน (รายงานตามตารางที่ ป.2 และตารางที่ ป.3)  

 5.2 จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐาน (ระบุ
จุดเด่น วิธีปฏิบัติและผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นตลอดจนเงื่อนไข
ของความส าเร็จ ระบุจุดที่ควรพัฒนาพร้อมทั้งสาเหตุของปัญหาและข้อเสนอแนะ)  
  6. ภาคผนวก  
               • ตารางการตรวจเยี่ยม  
                • บันทึกภาคสนาม  
 
  
  
  
  
  
  
 

ภาคผนวก 1 : แบบรายงานผลการประเมิน 
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ตารางที่  ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   ตัวบ่งชี ้
  คุณภาพ 

เป้าหมาย 

     ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
      =  บรรลุ 
      = ไม่บรรลุ 

   คะแนนประเมิน 
     (เกณฑ์ สกอ.) 

           หมายเหต ุ
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 
     ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

   ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)   ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 1.1      

ตัวบ่งชี้ 1.2 
 

      

 
ตัวบ่งชี้ 2.1      

ตัวบ่งชี้ 2.2      

ตัวบ่งชี้ 2.3      
ตัวบ่งชี้ 2.4 
 

      

 
ตัวบ่งชี้ 2.5 
 
 
 

      

 

      

 

ตัวบ่งชี้ 2.6 
 
 
 

      

 

      

 

ตัวบ่งชี้ 2.7       
ตัวบ่งชี้ 2.8       

ตัวบ่งชี้ 2.9 
 

      

 

ตัวบ่งชี้ 2.10       

 

ตัวบ่งชี้ 2.11       

ตัวบ่งชี้ 2.12       

 

  
 

     

 

  
 

     

 

ตัวบ่งชี้ 2.13       
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ตารางที่   ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   
   ตัวบ่งชี ้
  คุณภาพ 

  
เป้าหมาย 

          ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
      =  บรรลุ 
      = ไม่บรรลุ 

    คะแนนประเมิน 
      (เกณฑ์ สกอ.) 

             หมายเหต ุ
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 
   ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)    ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.1      

ตัวบ่งชี้ 3.2      

*ตัวบ่งชี้ 3.2.1    
 

   

 

*ตัวบ่งชี้ 3.2.2       

*ตัวบ่งชี้ 3.2.3       
ตัวบ่งชี้ 4.1      

ตัวบ่งชี้ 4.2      

ตัวบ่งชี้ 4.3 
 

      

 

ตัวบ่งชี้ 4.4 
 
 
 

      

 

      

 

ตัวบ่งชี้ 4.5 
 

      

 

ตัวบ่งชี้ 5.1       

ตัวบ่งชี้ 5.2       
ตัวบ่งชี้ 5.3 
 

   
 

   

 

*ตัวบ่งชี้ 5.3.1       

 

ตัวบ่งชี้ 5.4       

 

ตัวบ่งชี้ 5.5       

ตัวบ่งชี้ 6.1       

ตัวบ่งชี 6.2       
ตัวบ่งชี้ 6.3       

ตัวบ่งชี้ 7.1       

ตัวบ่งชี้ 7.2       
ตัวบ่งชี้ 7.3       

ตัวบ่งชี้ 7.4       

ตัวบ่งชี้ 7.5       
ตัวบ่งชี้ 7.6       
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ตารางที่   ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
  ตัวบ่งชี ้
  คุณภาพ 

  
เป้าหมาย 

        ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
      =  บรรลุ 
      = ไม่บรรลุ 

  คะแนนประเมิน    
    (เกณฑ์ สกอ.) 

             หมายเหต ุ
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 
    ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน)    ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 7.7    
 

   

 

    
 

   

 
ตัวบ่งชี้ 8.1       

ตัวบ่งชี้ 8.2 
 
 
 
 

      

 

      

 

ตัวบ่งชี้ 9.1       

ตัวบ่งชี้ 9.2       

ตัวบ่งชี้ 9.3       

ตัวบ่งชี้ 10.1       

ตัวบ่งชี้ 10.2       

-183-
 179  



ตารางที่ ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
  องค์ประกอบคุณภาพ 

 
        คะแนน 
 การประเมินเฉลี่ย 

                       ผลการประเมิน 
       ≤  1.50 การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ 
    1.50 – 2.00 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
    2.01  -  2.50 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
    2.51 – 3.00 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 

          
          หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1     

องค์ประกอบท่ี 2    

องค์ประกอบท่ี 3    

องค์ประกอบท่ี 4    

องค์ประกอบท่ี 5    

องค์ประกอบท่ี 6    

องค์ประกอบท่ี 7    

องค์ประกอบท่ี 8    

องค์ประกอบท่ี 9    

องค์ประกอบท่ี 10    

เฉลี่ยครบทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

   

 

ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
มาตรฐานอุดมศึกษา 

 
         คะแนน 
  การประเมินเฉลี่ย 

                       ผลการประเมิน 
       ≤  1.50 การด าเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ 
    1.50 – 2.00 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
    2.01  -  2.50 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
    2.51 – 3.00 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 

          
          หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี 1    

มาตรฐานท่ี 2 ก    

มาตรฐานท่ี 2 ข    

มาตรฐานท่ี 3    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 
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