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คูมือกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 

สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คํานํา 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อนําพามหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนการเปนมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร
สมัยใหมและสรางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมคีณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กลไกที่สําคัญในการกํากับและดูแล 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ของ
ทุกสวนจัดการศึกษา ๔๗ แหง คือ คณะ ๕ แหง วิทยาเขต ๑๑ แหง วิทยาลัย ๒๖ แหง และหนวยวิทยบริการ 
๕ แหง 
 คูมือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้  
จัดทําขึ้นสําหรับเปนคูมือของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ขั้นตอนการตรวจ
ประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งเปาหมายของตัวบงชี้ ประกาศ
และคําสั่งที่เกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษาและตัวอยางบันทึกตางๆ ที่จําเปน 
 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับนี้  จะเปนประโยชนแก
คณะกรรมการทุกทาน  และสงผลใหการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยประสบ
ผลสําเร็จ เปนอยางดียิ่ง 
 
 

 
 
 

สํานักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 

              เรื่อง                       หนา 

คํานํา 
สารบัญ 
สวนที่ ๑ คูมือตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    ๑ 
บทท่ี ๑  กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๒ 

 ๑.๑ คุณสมบัติของกรรมการผูประเมินระดับหลักสูตร  ๒ 
 ๑.๒ หนาที่ของผูประเมินระดับหลักสูตร ๒ 
 ๑.๓ คุณสมบัติของผูตรวจประเมินที่ดี ๓ 
 ๑.๔ จรรยาบรรณของผูประเมิน ๓ 

บทท่ี ๒  การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร                                  ๔        
 ๒.๑ วธิีการตรวจประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ๔ 
 ๒.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ๕ 

 ๒.๓ ขัน้ตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                  ๖                                     
 ๒.๔ แนวทางการจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน ๗ 

บทท่ี ๓  การเขียนรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ๘ 
 ๓.๑ สวนประกอบการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๘ 
 ๓.๒ แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๘ 
 ๓.๓ ตัวอยางบันทึกนําสงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๒๓ 
 

สวนที่ ๒ คูมือตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย   ๒๔ 
บทท่ี ๑  กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕ 

 ๑.๑ วัตถุประสงคของการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน   ๒๕ 
 ๑.๒ การแตงตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ๒๕ 
 ๑.๓ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                           ๒๖ 

 ๑.๔ คุณสมบัติของผูตรวจประเมินที่ดี ๒๗ 
 ๑.๕ จรรยาบรรณของผูตรวจประเมิน                                                                  ๒๗ 
 ๑.๖ เทคนิคการอานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ๒๗ 

 ๑.๗ การวิเคราะหรายงาน ๒๗ 
 ๑.๘ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ๒๘ 
 ๑.๙ การใหขอมูลยอนกลับหรือการรายงานดวยวาจา ๒๙ 

 ๑.๑๐ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ ๒๙ 
 ๑.๑๑ คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ๓๐ 
บทท่ี ๒  ขั้นตอนการตรวจประเมิน คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย                                     ๓๑         
 ๒.๑ กระบวนการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ๓๑                                                        
 ๒.๒ การเตรียมการกอนการตรวจประเมิน คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย                     ๓๑  

 ๒.๓ การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย                     ๓๒ 

 



 ๔

 ๒.๔ การดําเนินการภายหลังการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย                     ๓๔ 
 ๒.๕ แนวทางการจัดทํากําหนดการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย                     ๓๕ 

บทท่ี ๓  การเขียนรายงานผลการประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย                                     ๓๘ 
 ๓.๑ การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ๓๘ 
 ๓.๒ ตัวอยางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย  ๓๙ 

 

ภาคผนวก                                 ๔๘       
บันทึกขอความสงผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แกสวนงาน     ๔๙ 

 บันทึกขอความสงผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แกมหาวิทยาลัย  ๕๐ 
เปาหมายของตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕    ๕๑ 

 ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕    ๕๔ 

 วิธีการบันทึกผลขอมูลในระบบ CHE QA ONLINE สําหรับกรรมการ    ๖๑ 
 

 



 ๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๑ 
 
 

คูมือ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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บทที่ ๑   
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประเมินทุกหลักสูตรตามองคประกอบและ
ตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชวิธีประชุมตรวจประเมินในที่ตั้งที่หลักสูตรเปดสอนหรือใชวิธีตรวจ
ประเมินออนไลน ทั้งนี้ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ดําเนินการประเมินระดับหลักสูตรเอง โดยเลือกและ
แตงตั้งผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม หรือผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีจํานวน ๓ คน ทุกคนตองเปน
ผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น โดยอยางนอย ๑ คนตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการประเมิน 

 

๑.๑ คุณสมบัติของกรรมการผูประเมินระดับหลักสูตร  
๑ )  คว ามรู ต ามกรอบ  TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) คว ามรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยี เนื้อหา ศาสตรการสอน และการบูรณาการองคประกอบความรูทั้งสามองคประกอบสําหรับ
หลักสูตรที่จะพิจารณ 

๒) ความรูความเขาใจกับภารกิจของงานตามบทบาทหนาที่ของอาจารยระดับอุดมศึกษา 
๓) ความรูเกี่ยวกับองคประกอบและตัวบงชี้ในระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 
๔) ความรูเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา 
๕) ประสบการณในการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๖) ความรอบรู ความสามารถในการใหขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
๗) ทักษะการสังเกตการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
๘) ทักษะการสัมภาษณท้ังในกลุมผูสอนและผูเรียน 
๙) เจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการพิชญพิจารณกัลยาณมิตรประเมิน 
๑๐) เปดใจกวาง มีใจเปนกลาง โปรงใส ปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลประโยชนของผูเรียนและสังคม ไมเปน

ผูมีสวนเสียกับผลประเมิน 
๑๑) บุคลิกภาพนาเชื่อถือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
๑๒) ผานการฝกอบรมพัฒนาการเปนผูพิจารณ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการทํางาน

ของตนเอง 
 

๑.๒ หนาที่ของผูประเมินระดับหลักสูตร  

๑) หนาที่ของประธานกรรมการ 
  - ศึกษารายงานการการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
  - จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกับคณะผูประเมินโดยหารือกับผูบริหารสวนงาน 
  - กํากับดูแลการตรวจเยี่ยมใหเปนไปตามแผนการตรวจ 



 ๓

- สรุปผลการประเมินกับคณะกรรมการเปนระยะและพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
- แจงผลการประเมินอยางไมเปนทางการดวยวาจา 
- ใหคําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาใหแกหลักสูตร 
- กํากับการจัดทําและสงรายงานการประเมินใหทันกําหนดเวลาและรวมรับผิดชอบผลการ 

ประเมินและรายงานผลการประเมิน 
 

๒) หนาที่ของกรรมการ 
 - ศึกษารายงานการการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

- จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกับประธานกรรมการตรวจประเมิน 
   - ตรวจเยี่ยมใหเปนไปตามแผนการตรวจ 
   - สรุปผลการประเมินเปนระยะ 
   - ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประธานกรรมการตรวจประเมิน 
   - รวมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด 
   - รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน 

 

๓) หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ 
    - ติดตอประสารงานการประเมินกับหลักสูตร 
    - รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
    - ติดตามการจัดทํารายงานผลการประเมินใหเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

๑.๓  คุณสมบัติของผูประเมินที่ด ี
 ๑) ผานการฝกอบรมเปนผูประเมิน 
 ๒) มีความรูในตัวบงชี้และเกณฑที่ใชประเมิน 
 ๓) มีความรูความชํานาญในเรื่องที่จะทําการประเมิน 
 ๔) มีความเฉลียวฉลาด คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
 ๕) มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางกัลยาณมิตร 
 ๖) มีทัศนคติที่ถูกตอง ตองไมเปนผูจับผิดในสิ่งเล็กนอย 
 ๗) มีทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นกับเกณฑมาตรฐาน 
 ๘) มีทักษะในการเขียนรายงานที่ด ี
 ๙) มีความเปนกลาง ปราศจากอคต ิ
 ๑๐) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและเปนผูฟงที่ดี 
 ๑๑) มีความอดกลั้น ยืดหยุน และรูกาลเทศะ 
 ๑๒) มีความสนใจที่จะทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 

 

๑.๔  จรรยาบรรณของผูประเมิน 
 ๑) มีความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนจากการตรวจเยี่ยมและการประเมิน และรับผิดชอบตอ
สาธารณะ 
 ๒) ไมนําความลับของขอมูลไปเปดเผย 
 ๓) มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่คนพบตามหลักฐานที่ปรากฏ 
 ๔) อุทิศเวลาอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่ ๒   
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                                     

 

๒.๑ วิธีการตรวจประเมินตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ 

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปน 
กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะ
ในเชิงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

รูปแบบที่พึงประสงค เปนการพิจารณแบบเปด ยืดหยุน และกระบวนการไมเปนแบบสั่งการ เปด
โอกาสใหมีการเรียนรูทางวิชาชีพ ใหแตละคนเลือกและสรางเสนทางตามความรูที่ตนเองมีอยู สนับสนุนใหมี
การสะทอนเชิงวิพากษ ชวยใหแตละคนใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่สงผลกระทบตอการ
เรียนรูของผูเรียน  

 

      ๑) เหตุผลในการประเมินแบบพิชญพิจารณ 

  (๑) การพิจารณเปนกระบวนการที่เกิดจากความตองการของผูที่เกี่ยวของกับการบริหาร
หลักสูตร ตองการไดขอมูลสะทอนเชิงวิชาการ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิบัติงาน 

  (๒) การพิจารณเปนกระบวนการที่ทําใหมองเห็นปญหาและแนวทางแกไข โดยอิง
ประสบการณของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

  (๓) การพิจารณกอใหเกิดประสิทธิผลในการปรับปรุงและพัฒนา โดยการเห็นคุณคาของการ
ไดขอมูลสะทอน ไมใชการถูกบังคับหรือสั่งการใหตองทํา ทั้งนี้ ตองมีการสื่อสารเพื่อชี้ใหเห็นประโยชนที่จะได
จากการพิจารณ 
     

  ๒) กระบวนการพิชญพิจารณ  

  (๑) การเตรียมการกอนพิชญพิจารณ 
          - ศึกษาทําความเขาใจในการดําเนินงานของหลักสูตรที่จะประเมินจากเอกสารที่ 

เกี่ยวของ (มคอ.) 
                   - การประชุมทีมพิจารณรวมกัน เพื่อทําความเขาใจในหลักสูตร 
                   - การแบงบทบาทหนาที่ในการทํางาน 
                   - การวางแผน/กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ  
            (๒) การดําเนินการระหวางการพิชญพิจารณ 

      - การสนทนากับผูเกี่ยวของในหลักสูตรทุกคน (ประมาณ ๕-๑๐) คน 
                - การเก็บขอมูลผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายของหลักสูตร 
                - การตรวจสอบรองรอยขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากท่ีหลักสูตรรายงาน 
                - การสังเกตการปฏิบัติงาน เชน การเรียนการสอน 

     - การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมิน 
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     - การสนทนาหารือรวมกันกับผูบริหารหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
การหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
             (๓) การดําเนินการภายหลังการพิชญพิจารณ 

     - การนําเสนอผลการพิชญพิจารณ 
     - การจัดทํารายงานผลการประเมิน 

       

๒.๒ คะแนนการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

 องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ มี ๑ ตัวบงชี้ 
จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงาน ไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง ถือวาหลักสูตร
นั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑ ถือวา
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบที่ ๒-๖ โดย
ใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  

 

 

 

ซึง่การแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐   หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐  หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตาม
       คะแนนที่ได ดังนี้ 
     คะแนน  ๐.๐๑ – ๒.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ นอย 
     คะแนน  ๒.๐๑ – ๓.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
     คะแนน  ๓.๐๑ – ๔.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ ด ี
     คะแนน  ๔.๐๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบงชี้ ๑๔ ตัวบงช้ี 

                                          ๑๔ 
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๒.๓ ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

๑) การเตรียมการกอนการตรวจประเมิน          

 
 
 
 
 
 

 

๒) การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน      
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นัดหมายคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อเตรียมการตรวจ 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในแตละคนศึกษา
เอกสารลวงหนา 

ประธานกรรมการประชุม  
ชี้แจง วัตถุประสงค 

ขอบเขตของการประเมิน 

แบงหนาที่ใหกับ
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

แจงกําหนดการตรวจ
ประเมินใหหลักสูตร 

จัดทํากําหนดการ 
ตรวจประเมิน 

วางแผน 
การตรวจประเมิน 

ประธานกรรมการตรวจ
ประเมิน แนะนํา 

คณะกรรมการ และแจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรนําเสนอสรุปผล
การพัฒนาหลักสูตรในป

การศึกษา 

สัมภาษณ 
อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

สัมภาษณนิสิตปจจุบัน 
ตรวจสอบพ้ืนทีแ่ละสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

ตรวจสอบเอกสาร 
เพิ่มเติม 

สรุปผลการเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูล ประเมินผลและให
ขอเสนอแนะในการพัฒนา

หลักสูตร 
 

รายงานผล 
การประเมินขั้นตน 

ดวยวาจา 
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 ๓) การดําเนินการภายหลังการตรวจประเมิน        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๔ แนวทางการจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แตละหลักสูตร  ใชเวลาตรวจประเมิน
หลักสูตรละ ๑ วัน โดยมีแนวทางการจัดทํากําหนดการ ดังนี้ 

 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต…………………… 

 

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพประชุมวางแผนการตรวจประเมินหลักสูตร 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน และ

ชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน 
๐๙.๑๐ – ๐๙.๔๐ น. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอผลงานการพัฒนาจากการประเมินปที่ผานมา  
๐๙.๔๐ – ๑๑.๒๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกัน

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
๑๑.๒๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกัน

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สัมภาษณนิสิตปจจุบันชั้นปละ ๑ รูป/คน  
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประชุมเพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นําเสนอผลการตรวจประเมินดวยวาจา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และสงรายงานผลการตรวจประเมิน 
 

คณะกรรมการรวมกัน
จัดทํารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรตามแบบฟอรมที่
กําหนด 

คณะกรรมการกรอกผล
การตรวจประเมินใน
ระบบ MCU e-SAR 

 

คณะกรรมการและหลักสูตรรวมกันกรอก
ขอมูลรายงานผลการตรวจประเมิน

หลักสูตรในระบบ CHE QA Online ของ 
สป.อว. และยืนยันผลการตรวจประเมิน 

ภายใน ๗ วันทําการหลังการตรวจ 

อัพโหลดรายงานผลการ
ตรวจเปนไฟล PDF ใน
ระบบ MCU e-SAR 
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บทที่ ๓  
การเขียนรายงานผลการประเมินระดับหลักสตูร 

 
 การเขียนรายงานผลการประเมินเปนการแจงใหผูบริหารหลักสูตรและสวนงานทราบและเสนอตอ
มหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ เปนรายงานที่ผูประเมินจะตองจัดทํารวมกัน โดยนําขอมูลที่รายงานดวยวาจา
มาเปนกรอบในการเขียน พรอมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอมูลตองสอดคลองกับขอมูลที่รายงานดวยวาจา 
และใชภาษาที่กระชับชัดเจน และเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

 

๓.๑ สวนประกอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทําและบันทึกผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในระบบรายงานผลการประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย และแจงผลแก
หลักสูตร ผานระบบทางเว็บไซตของสํานักงานประกันคุณภาพ http://qa.mcu.ac.th/  

หลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียนและหนวยวิทยบริการ สามารถดูผลการ
ประเมินทางระบบรายงานผลการประเมินออนไลน โดยใช username และ password ของสวนงาน 
           รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดทําในระบบรายงานผลการ
ประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย โดยมีสวนประกอบ ดังนี้ 

(๑)  รายนามกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรนั้น 
(๒)  สรุปขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
      (๒.๑) ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 (๒.๒) คณะตนสังกัดและสถานที่เปดสอน 
 (๒.๓) อาจารยประจําหลักสูตร 
 (๒.๔) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะปริญญาโทและปริญญาเอก) 
 (๒.๕) จํานวนนิสิต 
(๓) วัน เดือน ป ตรวจประเมินหลักสูตร   
(๔) ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตารางที่ ป.๑) 
(๕) ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

   (๖) จุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาตาม
องคประกอบคุณภาพ 

(๗) ขอมูลพื้นฐาน (ที่ผานการปรับแกโดยคณะกรรมการ) 
 

๓.๒ แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มี ๒ แบบ คือ (๑) 
แบบฟอรมรายงานผลระดับหลักสูตร ปริญญาตรี  (๒) แบบฟอรมรายงานผลระดับหลักสูตร บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 



 ๙

 

(๑) แบบฟอรมรายงานผลระดับหลักสูตร ปริญญาตรี   
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตร........................................... สาขาวิชา.................................... 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 

 
 



 ๑๐

๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
หลักสูตร…………………………………………………….. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ………….) มีการบริหาร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไดกําหนดขึ้น ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ๑๔ ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ในองคประกอบที่ ๑ การ
กํากับมาตรฐาน ผานเกณฑการประเมินทุกขอ “หลักสูตรไดมาตรฐาน” และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบท่ี ๒-๖ อยูที่ระดับ ...... คะแนนเฉลี่ย......โดยมีผลการประเมินแตละองคประกอบดังนี้  

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผาน/ไมผาน” (หลักสูตรได/ไมได
มาตรฐาน)  

องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบท่ี ๓ นิสิต      มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ

คุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....”  (คะแนน

เฉลี่ย .......) 
 
๒.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๑) ลงชื่อ....................................................................................................ประธานกรรมการ 
      ๒) ลงชื่อ....................................................................................................กรรมการ 
      ๓) ลงชื่อ....................................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

     
     
     
     
     

 
๔. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 ๑๑

๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
    ตาราง ๑ ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน  
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ที ่ เกณฑการประเมิน 
ผาน/ 
ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
หากไมผานเกณฑ 

๑ จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร   

๒ คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
๓ คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร   
๔ คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา   
๕ คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ   

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

  

 สรุปผลการประเมิน        ไดมาตรฐาน                ไมไดมาตรฐาน    
 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต  

   ตัวบงชี้ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

๔.๒๕ 
คะแนน 

   

   ตัวบงชี้ ๒.๒ (ป.ตรี) รอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

รอยละ 
๙๕ 

 

 
  

    ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบ
ผานภาษาอังกฤษและ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

๓.๕๑ 
คะแนน 

 

  

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๒    

องคประกอบที่ ๓ นิสิต 

   ตัวบงชี้ ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนา
นิสิต 

๔ คะแนน    



 ๑๒

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต ๔ คะแนน    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๓    

องคประกอบที่ ๔ อาจารย  

   ตัวบงชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา
อาจารย  

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพอาจารย  ๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย  ๔ คะแนน    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๔    

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   ตัวบงชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๕.๒ การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๕.๓ การประเมินผูเรียน  ๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๕.๔ ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

รอยละ 
๑๐๐ 

   

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๕    

องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

   ตัวบงชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ๔ คะแนน    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๖    

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ   

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓

    ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ผลการประเมิน 

จํานวน 
ตบช. 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
ผลผลิต/
ผลกระทบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพนอย 
๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ ๑    

องคประกอบที่ ๒  ๒ 
  

(๒.๑) (๒.๒) 
(๒.๓)  

  

องคประกอบที่ ๓  ๓ (๓.๑) (๓.๒) 
(๓.๓)  

    

องคประกอบที่ ๔  ๓ (๔.๑) (๔.๓) 
(๔.๒)  

    

องคประกอบที่ ๕  ๔ 
(๕.๑)  

(๕.๒) (๕.๓) 
(๕.๔)  

   

องคประกอบที่ ๖  ๑  (๖.๑)     

คะแนนเฉลี่ย      

 
๖. จุดเดนและแนวทางเสริม / จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
    ๑) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



 ๑๔

    ๒) องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๓) องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๔) องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



 ๑๕

      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๕) องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๖) องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 ๑๖

(๒) แบบฟอรมรายงานผลระดับหลักสูตร บัณฑิตศึกษา 
 
 
 

 

 

 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

หลักสูตร........................................... สาขาวชิา.................................... 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

(ชื่อสวนงาน)........................................................... 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เมื่อวันท่ี...........เดอืน..........................พ.ศ............. 

 



 ๑๗

๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
หลักสูตร…………………………………………………….. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ………….) มีการบริหาร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามองคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไดกําหนดขึ้น ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ๑๔ ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ในองคประกอบที่ ๑ การ
กํากับมาตรฐาน ผานเกณฑการประเมินทุกขอ “หลักสูตรไดมาตรฐาน” และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบท่ี ๒-๖ อยูท่ีระดับ ...... คะแนนเฉลี่ย......โดยมีผลการประเมินแตละองคประกอบดังนี้  

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผาน/ไมผาน” (หลักสูตรได/ไมได
มาตรฐาน)  

องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบท่ี ๓ นิสิต      มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบที่ ๔ อาจารย  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ

คุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย .......)  
องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “.....” (คะแนนเฉลี่ย 

.......) 
 
๒.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๑) ลงชื่อ....................................................................................................ประธานกรรมการ 
      ๒) ลงชื่อ....................................................................................................กรรมการ 
      ๓) ลงชื่อ....................................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

     
     
     
     
     

 
๔. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 ๑๘

๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
    ตาราง ๑ ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน  
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ที ่ เกณฑการประเมิน 
ผาน/ 
ไมผาน 

ระบุเหตุผล 
หากไมผานเกณฑ 

๑ จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร   

๒ คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   
๓ คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร   
๔ คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา   
๕ คุณสมบัติอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษ   
๖ คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
  

๗ คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถา
มี) 

  

๘ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ     
๙ คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ     

๑๐ การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   
๑๑ ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

  

 สรุปผลการประเมิน        ไดมาตรฐาน           ไมไดมาตรฐาน    
 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต  

   ตัวบงชี้ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

๔.๒๕ 
คะแนน 

   

  ตัวบงชี ้๒.๒ (ป.โท) ผลงานของนิสิต
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

รอยละ 
๓๕ 

 

 
  



 ๑๙

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี ้๒.๒ (ป.เอก) ผลงานของนิสิต
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 
๖๕ 

 
  

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๒    

องคประกอบที่ ๓ นิสิต 

   ตัวบงชี้ ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนา
นิสิต 

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต ๔ คะแนน    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๓    

องคประกอบที่ ๔ อาจารย  

   ตัวบงชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา
อาจารย  

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพอาจารย  ๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย  ๔ คะแนน    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๔    

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   ตัวบงชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๕.๒ การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๕.๓ การประเมินผูเรียน  ๔ คะแนน    

   ตัวบงชี้ ๕.๔ ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

รอยละ 
๑๐๐ 

   

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๕    

องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

   ตัวบงชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ๔ คะแนน    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๖    



 ๒๐

องคประกอบ เปาหมาย 
คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีไดตั้งแต ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 
ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ   

 
    ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ผลการประเมิน 

จํานวน 
ตบช. 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
ผลผลิต/
ผลกระทบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพนอย 
๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ ๑    

องคประกอบที่ ๒  ๒   (๒.๑) (๒.๒)    

องคประกอบที่ ๓  ๓ (๓.๑) (๓.๒) 
(๓.๓)  

    

องคประกอบที่ ๔  ๓ (๔.๑) (๔.๓) 
(๔.๒)  

    

องคประกอบที่ ๕  ๔ 
(๕.๑)  

(๕.๒) (๕.๓) 
(๕.๔)  

   

องคประกอบที่ ๖  ๑  (๖.๑)     

คะแนนเฉลี่ย      

 
๖. จุดเดนและแนวทางเสริม / จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
    ๑) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



 ๒๑

      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๒) องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
    ๓) องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๔) องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 ๒๒

      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๕) องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
    ๖) องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
      - จุดเดน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางเสริม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      - แนวทางปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 ๒๓

 
๓.๓ ตัวอยางบันทึกนําสงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนงาน   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่   อว ๘๐๐๐.๑๐/                   วันที่  ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
เรื่อง  สงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
เรียน  ผูอํานวยการโครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี 

ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 
จํานวน ๓ หลักสูตร ที่เปดการสอน ณ  โครงการขยายหองเรียนคณะพุทธศาสตร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
จ.กาญจนบุรี นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ไดตรวจประเมินเสร็จเปนที่เรียบรอย
แลว จึงเรียนมาเพื่อสงรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแกสวนงานของทาน 
ทั้งนี้  ทานสามารถดาวโหลดผลการตรวจประเมินไดที่ เว็ปไซตสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
http://qa.mcu.ac.th/qa_online.php โดยใช username และ password ของสวนงานที่ไดรับไปแลว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 
 

 
 
 
 (พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ.) 

 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 

ติดตอประสานงาน 
นางสาวฐาณิชญาณ มัควัลย 
โทรศัพท ๐๙-๔๕๙๓-๕๙๖๖, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ตอ ๘๗๗๖ 
อีเมล  su_mcu@hotmail.com 

 



 ๒๔

 
 

 
 
 
 
 

 

สวนที ่๒  
 

 

 

คูมือ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕

 

 

 

บทที่ ๑   
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

 

การประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยใชวิธีประชุมตรวจประเมินในที่ตั้งหรือใชวิธีตรวจประเมินออนไลน ทั้งนี้ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
รวบรวมผลการประเมินระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัย กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย 
และ CHE QA Online ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
และสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ วิทยาเขต แหงละ จํานวน ๕ รูป/คน 
และวิทยาลัย แหงละ จํานวน ๓ รูป/คน ประกอบดวย (๑) ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ (๒) กรรมการ ๒ - ๔ รูป/คน เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

๑.๑  วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๑) เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
 ๒) เพื่อใหคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ที่รับการประเมินทราบสถานะการดําเนินงานของตนเอง อัน
จะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายที่ตั้งไวตามจุดเนนของตน 
 ๓) เพื่อใหคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ที่รับการประเมินทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน
ไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง รวมทั้งใชผลการ
ประเมินเพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 ๔) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาคณะ วิทยาเขตและ
วิทยาลัย สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
 ๕) เพื่อใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งเปน
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

๑.๒  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 



 ๒๖

 ๑) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาผู
เหมาะสมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย แตละ
สวนงาน 
 ๒) สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละสวนงาน 
 ๓) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะตองไมเปนบุคลากรในสังกัดสวน
งานที่รับการตรวจประเมิน  
 

๑.๓  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑) ศึกษาวิเคราะหความสอดคลองระหวางองคประกอบและตัวบงชี้ กับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 
 ๒) ศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่รับการตรวจประเมิน ตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๓) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 ก. บทบาทหนาที่ประธานกรรมการ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) และเอกสารอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 
 ๒) จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย รวมกับกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการปรึกษาหารือกับผูบริหารคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 
 ๓) กํากับดูแลการตรวจประเมินใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 ๔) ประชุมเพื่อกําหนดรายละเอียดการตรวจประเมิน และมอบหมายหนาที่ใหกรรมการตรวจประเมิน
แตละคน 
 ๕) ประชุมเพื่อรับทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรคในการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินเปนระยะ 
 ๖) เปนประธานกรรมการพิจารณาผลการตรวจประเมินรวบยอด 
 ๗) เสนอรายงานผลการตรวจประเมินดวยวาจาตอท่ีประชุมของสวนงาน 
 ๘) ใหคําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๙) กํากับการจัดทําและสงรายงานผลการตรวจประเมินใหผูเกี่ยวของตามกําหนดเวลา 

 

 ข.  บทบาทหนาที่กรรมการ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) และเอกสารอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 
 ๒) รวมกับประธานกรรมการจัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน 
 ๓) รับผิดชอบในการตรวจประเมินและเขียนรายงานตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 ๔) รวมสรุปผลการตรวจประเมินเปนระยะๆ 
 ๕) ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประธานกรรมการ 
 ๖) รวมพิจารณาตัดสินผลการตรวจประเมิน 

 

 ค.  บทบาทหนาทีเ่ลขานุการ 
 ๑) ติดตอและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมิน สวนงานที่รับการตรวจประเมิน และ
สํานักงานประกันคุณภาพ 



 ๒๗

 ๒) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 ๓) ติดตามและรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

๑.๔  คุณสมบัติของผูตรวจประเมินที่ดี 
 ๑) ผานการฝกอบรมเปนผูประเมิน 
 ๒) มีความรูในตัวบงชี้และเกณฑที่ใชประเมิน 
 ๓) มีความรูความชํานาญในเรื่องที่จะทําการประเมิน 
 ๔) มีความเฉลียวฉลาด คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
 ๕) มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางกัลยาณมิตร 
 ๖) มีทัศนคติที่ถูกตอง ตองไมเปนผูจับผิดในสิ่งเล็กนอย 
 ๗) มีทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นกับเกณฑมาตรฐาน 
 ๘) มีทักษะในการเขียนรายงานที่ด ี
 ๙) มีความเปนกลาง ปราศจากอคต ิ
 ๑๐) มีความสามารถในการทํางานเปนทีมและเปนผูฟงที่ดี 
 ๑๑) มีความอดกลั้น ยืดหยุน และรูกาลเทศะ 
 ๑๒) มีความสนใจที่จะทําประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 

 

๑.๕  จรรยาบรรณของผูตรวจประเมิน 
 ๑) มีความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนจากการตรวจเยี่ยมและการประเมิน และรับผิดชอบตอ
สาธารณะ 
 ๒) ไมนําความลับของขอมูลไปเปดเผย 
 ๓) มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่คนพบตามหลักฐานที่ปรากฏ 
 ๔) อุทิศเวลาอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

๑.๖ เทคนิคการอานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 การอานรายงานการประเมินตนเอง ตองอานอยางละเอียด วิเคราะหและบันทึกในรายละเอียดที่จะ
เอื้อตอการประเมินภาคสนาม แตตองไมมากและละเอียดจนเกินความจําเปน และบันทึกดวยภาษาที่ทั้งผู
บันทึกและผูอานเขาใจไดไมยาก 
 ๑) อานใหเห็นภาพรวมของรายงาน ๑ รอบ เพื่อความเขาใจสวนงานที่จะประเมิน 
 ๒) อานโดยรายละเอียดในแตละตัวบงชี้ เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน จุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการพัฒนา 
 ๓) บันทึกจุดที่ไมชัดเจนหรือมีขอสงสัยที่พบในแบบรายงานการประเมินตนเองเพื่อยืนยันขอเท็จจริง
ตอไป 
 ๔) อานอยางวิเคราะหโดยใหเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคการประเมิน 
 

๑.๗  การวิเคราะหรายงาน  
๑) ตรวจสอบความครบถวนของหัวขอในรายงาน ตั้งแตปก คํานํา สารบัญ บทสรุปผูบริหาร ขอมูล

เบื้องตนของสถาบัน ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดการประเมินในแตละ
ตัวบงชี้ตามองคประกอบและตามมาตรฐานตางๆ จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง  แผน
และเปาหมายการพัฒนาในปตอไป และเอกสารสนับสนุนตางๆ 
 ๒) ตรวจสอบและวิเคราะหรายงาน 



 ๒๘

  -  มีการใชระบบคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  -  มีความครบถวนและชัดเจนของขอมูลตามตัวบงชี้และเกณฑของมหาวิทยาลัย 
  -  มีความสอดคลองของผลดําเนินงานและเอกสารสนับสนุนหรือหลักฐานอื่นๆ ทีอ่างอิง 
  -  มีเอกสารสนับสนุนหรือหลักฐานอางอิงที่เพียงพอและเชื่อถือได 

 

๑.๘  เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล 
 นอกจากการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่สวนงานไดจัดเตรียมตาม SAR ผูประเมินยังสามารถหา
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากการสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต และผูเกี่ยวของ การสังเกตการปฏิบัติงาน 
สังเกตการเรียนการสอน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและนํามา
ประกอบการตัดสินผลการประเมิน 
 ก. การสัมภาษณ 
 ๑) ควรชี้แจงวาจุดมุงหมายในการสัมภาษณเปนไปเพื่อผูประเมินและผูรับการประเมินจะไดรวมกัน
คนหาจุดแข็งหรือจุดที่ควรปรับปรุงของระบบงาน ตลอดจนจะไดมีแนวทางในการพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นเพ่ือ
ประโยชนกับผูปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัย 
 ๒) ควรเตรียมการตั้งคําถามไวลวงหนา โดยสวนใหญจะตั้งคําถาม ๓ รูปแบบ คือ 
  -  คําถามปลายเปด คําถามปลายเปดเปนคําถามที่ผูตอบสามารถตอบไดกวางมาก เราจะใช
คําถามชนิดนี้ก็ตอเม่ือตองการทราบความคิดเห็นของผูรับ การประเมินเพื่อรับทราบคําอธิบายหรือเปนการเปด
โอกาสใหผูรับการ ประเมินสามารถอธิบายเหตุผล ประกอบได 
  -  คําถามปลายปด / ถามตรงประเด็น  คําถามปลายปดตองการคําตอบเพียง  “ใช” หรือ “ไมใช” 
เทานั้น แตในขณะเดียวกันคําถามที่ตรงประเด็นอาจจะ ทําใหได คําอธิบายที่สั้น ๆ คําถามในกลุมนี้ตองการ
ถามในสิ่งที่ตองการขอมูลเฉพาะ 
  -  คําถามแบบพิสูจน / ถามเพื่อความกระจาง   เปนคําถามแบบปลายเปดชนิดหนึ่ง แตเปน
คําถามที่มีขอบเขตที่แคบกวาที่ตองการคําอธิบายใหเกิดความกระจาง 
 ๓) ตั้งคําถามใหชัดเจน เขาใจงาย ตรงประเด็น ตรงกับตัวบงชี้และเปนคําถามเชิงสรางสรรค 
 ๔) ถามใหตรงกับผูรับผิดชอบ 
 ๕) ตองทําตัวเปนกัลยาณมิตร  ใหกําลังใจ  และสรางบรรยากาศท่ีดีในการสัมภาษณ 
 ๖) ตองเปนผูที่รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสุภาพ ออนโยน 
 ๗) ใหเวลากับผูรับการสัมภาษณในการคิดคําตอบ  เมื่อผูรับการสัมภาษณประหมา กังวล ขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง 
 ๘) ตองมีความรูสึกไวตอการแสดงออกของผูรับการสัมภาษณ และระมัดระวังการใชภาษากายของผู
สัมภาษณ 
 ลักษณะคําถามที่ควรหลีกเลี่ยง 
 ๑) ไมควรใชคําถามเชิงชี้นําหรือชวนทะเลาะ 
 ๒) ไมถามเชิงเปรียบเทียบกับสวนงานอื่น 
 ๓) ไมถามคําถามที่ทําใหเกิดความแตกแยกในสวนงาน 
 ๔) ไมถามประเด็นที่มีหลักฐานชัดเจนหรือรูชัดแลว 

 

 ข. การสังเกต 
 การสังเกต  ประกอบดวย การรับฟง การเยี่ยมชมสถานที่จริง ซึ่งจะนําไปสูการอางอิงตามหลักฐาน 
เพื่อเปนสวนประกอบในการตัดสินใจวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ผูประเมินตองฝกทักษะการรับฟง การสังเกต



 ๒๙

และการจดบันทึก และควรมีการกําหนดประเด็นการสังเกต ทักษะในการสังเกต เชน สังเกตความเหมือนและ
ความแตกตาง สังเกตจากการปฏิบัติจริง สังเกตจากการใหทําใหด ู

 

 ค. การบันทึกขอมูล 
 ในการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพ ผูประเมินจําเปนตองบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่คนพบ เพื่อ
เปนขอมูลในการตัดสินผลการประเมิน การบันทึกควรประกอบดวย 
 ๑) สิ่งที่คนพบรวมทั้งหลักฐานเพื่อเปนการยืนยัน 
 ๒) จุดแข็งจุดออนของสิ่งที่คนพบและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ทั้งนี้ ผูประเมินอาจกําหนดหัวขอข้ึนตามความเหมาะสม 

 

๑.๙  การใหขอมูลยอนกลับหรือการรายงานดวยวาจา 
หลังจากผูประเมินไดตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยม สัมภาษณ สังเกตการณและตัดสินผลการประเมิน

ของสวนงานเสร็จสิ้นแลว  ตองมีการรายงานดวยวาจา ซึ่งเปนการรายงานผลการประเมินเบื้องตน เพื่อใหสวน
งานทราบถึงสิ่งที่ผูประเมินคนพบ จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา รวมทั้งเปดโอกาสให
สวนงานซักถาม โตแยง หรือนําหลักฐานเพิ่มเติมมาแสดงเพื่อเปนการยืนยันการประเมินครั้งนี้ ผลสรุปของการ
รายงาน ผูประเมินจะนําไปเขียนรายงานฉบับสมบูรณเพื่อแจงแกสวนงานและมหาวิทยาลัยตอไป 

กอนการรายงานดวยวาจา ควรมีการประชุมคณะผูประเมิน เพื่อจัดเตรียมขอมูลการนําเสนอ ผูนํา
เสนออาจเปนประธานหรือผูแทนจะเสนอคนเดียวหรือหลายคนก็ได 

  

การรายงานดวยวาจา 
 ๑) มีการวางแผนจัดเตรียมรูปแบบการนําเสนอ ผูนําเสนอ รวมทั้งแจงกําหนดเวลาที่แนนอนแกสวน
งานที่รับการประเมิน 
 ๒) ประธานกลาวเปด โดยเริ่มจากการขอบคุณสวนงานที่ใหความรวมมือ และอํานวยความสะดวก  
จากนั้นชี้แจงวิธีการประเมิน และนําเสนอผลการประเมิน 
 ๓) ขอมูลที่จะนําเสนอ 

(๑) ชื่นชมสิ่งที่เปนจุดแข็งท่ีเปนที่ทราบกันทั่วไป 
(๒) อธิบายใหตระหนักถึงจุดออนของสวนงานที่ควรพัฒนา 
(๓) อธิบายผลการประเมิน รวมทั้งเหตุผลในการประเมินทุกตัวบงชี้ 
(๔) เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาใหสามารถปฏิบัติไดจริง 

- ใชภาษาที่สื่อความหมายที่ดี พูดในประเด็นที่สําคัญกอน หลีกเลี่ยงการ 
        ใชศัพทเทคนิค 

-  เปดโอกาสใหสวนงานซักถาม โตแยงและตอบคําถามอยางเปน 
             กัลยาณมิตร 

- ประธานกลาวปด ขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของสวนงาน 
 

๑.๑๐  การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณเปนการเขียนรายงานเพื่อแจงใหสวนงานรับประเมินทราบและเสนอตอ

มหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ เปนรายงานที่ผูประเมินจะตองจัดทํารวมกัน โดยนําขอมูลที่รายงานดวยวาจา
มาเปนกรอบในการเขียน ซึ่งประธานอาจมอบหมายใหทุกคนเขียนแตละองคประกอบ พรอมใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม โดยขอมูลตองสอดคลองกับขอมูลที่รายงานดวยวาจา และใชภาษาที่กระชับชัดเจน และเขียนตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 



 ๓๐

๑.๑๑ คะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 เกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไมครบที่จะได ๑ คะแนนใหได ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานตองปรับปรุง  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับพอใช  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๑

 

 

 

บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการตรวจประเมิน คณะ วิทยาเขตและวิทยาลยั 

 

๒.๑ กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
๑) ตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ในที่ตั้ง โดยใชเวลาตรวจประเมินแหงละ ๒-๓ วัน 
๒) บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย รวบรวมผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร มาเปน

สวนหนึ่งของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย พรอมทั้งกรอกขอมูล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ MCU e-SAR ของมหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ 
สป.อว.  
 ๓) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จํานวน 
๓ - ๕ รูป/คน ประกอบดวย (๑) ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (๒) กรรมการ ๔ รูป/คน เปน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๔) สํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการประสานงานประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจ
ประเมินระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กําหนด 

๕) บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย สงรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัย จํานวน ๑ ชุด แกเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสงที่ สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ และสงใหแกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน กอนวันตรวจประเมิน 

๖) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ใช
โปรแกรมการตรวจประเมิน CHE QA Online ของ สป.อว. โดยสํานักงานประกันคุณภาพจะสง username 
และ password ใหแกคณะกรรมการตรวจประเมินลวงหนา ผานเลขานุการคณะกรรมการทุกชุด 

๗) คณะกรรมการสงรายงานผลการตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ฉบับ
สมบูรณ ไปยังรองอธิการบดีฝายวิชาการ (ผานสารบรรณสํานักงานประกันคุณภาพ)  และคณบดี รอง
อธิการบดีวิทยาเขต ผูอํานวยการวิทยาลัย ภายใน ๒ สัปดาหหลังการตรวจประเมิน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 

๒.๒ การเตรียมการกอนการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๑) กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละคนศึกษาเอกสารรายงานการประเมิน

ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.



 ๓๒

๒๕๔๕ มาตรฐานการอุดมศึกษา คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เอกสารทิศทาง
อุดมศึกษาไทย เปนตน 
 ๒) คณะกรรมการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะห SAR ของสวนงานเพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมใน
เบื้องตน 
 ๓) แบงหนาที่ใหกรรมการแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลในรายละเอียด 
 ๔) วางแผนตรวจประเมินรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ  อภิปราย  แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจ
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑในการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๕) จัดทํากําหนดการการตรวจประเมินเปนลายลักษณอักษร  แจงใหสวนงานที่รับการตรวจประเมิน
ทราบลวงหนาอยางนอย ๗ วัน เพื่อใหสามารถนัดหมายบุคคลที่คณะกรรมการตองการสัมภาษณ หรือ
จัดเตรียมเอกสารที่คณะกรรมการตองเพิ่มเติม หรือแจงสวนงานยอยที่คณะกรรมการประสงคจะเขาตรวจ
ประเมิน ตลอดจนสามารถเตรียมการดานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖) นัดหมายคณะกรรมการเพื่อลงพื้นที่ในสวนงานที่รับการตรวจประเมิน 
 ๗) ประสานงานกับสวนงานที่รับการตรวจประเมิน เพื่อขอการอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  
 

สรุปขั้นตอนการเตรียมการกอนการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

แผนภาพที่ ๑ สรุปขั้นตอนการเตรียมการกอนการตรวจประเมิน 
 

๒.๓ การดําเนินการระหวางการตรวจประเมนิคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๑) ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับสวนงานเพื่อทราบวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน และสราง
ความคุนเคยระหวางคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผูบริหาร และบุคลากรของสวน
งาน 
 รายละเอียดของการประชุมชี้แจง  ประกอบดวย 

(๑) ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแนะนําคณะกรรมการ
และแจงวัตถุประสงคในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในแตละคนศึกษา
เอกสารลวงหนา 

ประธานกรรมการประชุม  
ชี้แจง วัตถุประสงค ขอบเขต

ของการประเมิน 

แบงหนาที่ใหกับ
คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

แจงตารางการตรวจ
ประเมินใหสวนงาน จัดทําตารางการ 

ตรวจประเมิน 
วางแผน 

การตรวจประเมิน 

นัดหมายคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อเตรียมการลงพื้นท่ี 



 ๓๓

(๒)  สวนงานแนะนําทีมบริหารและสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  โดยแยกเปนผลการ
ประเมินในภาพรวมของแตละมาตรฐาน ตลอดจนจุดเดน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เปาหมายการพัฒนาในปตอไป 

(๓)  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน แจงตารางการตรวจประเมินและชี้แจงวิธีการ
ตรวจประเมินใหหนวยงานเขาใจใหชัดเจน เชน ประเมินจากเอกสาร บันทึกการสัมภาษณ การสังเกตการ
ทํางาน 

(๔) คณะกรรมการตรวจประเมิน ขอความอนุเคราะหสิ่งอํานวยความสะดวกจากสวนงาน 
เชน หองประชุม  ผูนําทาง ผูประสานงานในพ้ืนที่ รวมถึงหองทํางาน อุปกรณคอมพิวเตอร internet, intranet 
และ LCD projector 
 ๒) พบผูบริหารเพื่อสัมภาษณขั้นตน เกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานของ
ผูบริหารและอ่ืนๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินการบริหารจัดการของผูบริหาร 
 ๓) ตรวจสอบเอกสารอางอิงในแตละตัวบงชี้เพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นตนที่ไดศึกษาวิเคราะหจาก 
เอกสารรายงานการประเมินตนเองและเอกสารที่เกี่ยวของ  หากเอกสารในสวนใดที่คณะกรรมการผูตรวจ
ประเมินพบวามีบางประเด็นที่มีขอสงสัย หรือตองการหาขอมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบจากเอกสารขอมูล
ทางสถิติ หรืออ่ืน ๆ ที่หนวยงานจัดเตรียมไว 
  ๔) ตรวจเยี่ยมตามสวนงานยอยตางๆ ในพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยสัมภาษณผูบริหาร 
คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา เจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบเอกสาร โครงการสอน สื่อการ
สอนในพื้นท่ีปฏิบัติ รวมทั้งตรวจสอบหองปฏิบัติการ หองสมุด และสิ่งแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม 
 ๕) สรุปผลการตรวจประเมินในแตละวัน เพื่อทราบความคืบหนาของการตรวจประเมิน รวม
ปรึกษาหารือในประเด็นที่ไมแนใจ เพื่อทําใหสรุปผลการรายงาน มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การเขียนรายงานควรให
กรรมการแตละคนยกรางรายงานตามงานที่ไดรับมอบหมาย และนําขอมูลนั้นมาสังเคราะหรวมกัน โดยมีการ
ทบทวนอภิปรายจนไดขอสรุปรวมกัน 
 ๖) พบผูบริหารเพื่อขอความคิดเห็นหรือยืนยันขอมูลบางประเด็นเพื่อใหคณะกรรมการมีความมั่นใจใน
ขอมูลที่ไดรับเพื่อนํามาสรุปผลการจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะทําใหผลการตรวจประเมินมี
ความถูกตอง ชัดเจนตรงตามเปาหมาย 
 ๗) รายงานผลการตรวจประเมินขั้นตนอยางไมเปนทางการ โดยเชิญผูบริหารสวนงานและผูเกี่ยวของเขา
รวมฟงผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ในการรายงานผลควรจะประกอบดวยเนื้อหาและข้ันตอนดังนี ้
    (๑) ขอบคุณท่ีใหความรวมมือและใหความอนุเคราะหระหวางการตรวจประเมิน 
    (๒) ย้ํ าถึงวัตถุประสงคในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธาน
คณะกรรมการตรวจประเมินนําเสนอผลงานการตรวจประเมินแตละองคประกอบ พรอมทั้งขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ และใหคณะกรรมการตรวจประเมินใหขอมูลเติมในประเด็นท่ีมีการซักถาม 
                      (๓) ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔

สรุปขั้นตอนการดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒ สรุปขั้นตอนการดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน 
 

๒.๔ การดําเนินการภายหลังการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
๑) วิเคราะหและสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือเขียนรายงาน 

 (๑) วิเคราะหวาแนวทางการปฏิบัติของสวนงานสอดคลองกับปรัชญา ปณธิาน เปาประสงคและ 
แผนงานตามที่กําหนดไว 

 (๒) วิเคราะหวาสวนงานมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามพันธกิจและจุดเนน 
 (๓) วิเคราะหวาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
(๔) วิเคราะหจุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนเสนอแนวทางใน

การเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อใหสวนงานสามารถนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตอไป 

๒) เขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดหลักเกณฑดังนี้ 
   (๑) การเขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตองสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและหา
หลักฐานประกอบ พรอมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลตามตัวบงชี้อยางครบถวน 

(๒) การเขียนรายงานจะตองเปนการเขียนตามสภาพขอเท็จจริงประมาณ ๑๕-๒๐ หนา  โดย
สรุปประเด็นสั้นๆ ไดใจความชัดเจนพรอมทั้งอางอิง 

ประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน แนะนํา 

คณะกรรมการ และแจง
วัตถุประสงคการตรวจประเมิน 

ผูบริหารสวนงานบรรยาย
สรุปสถานภาพปจจุบันและ

แนวทางพัฒนา 

 
สัมภาษณ 
ผูบริหาร 

สัมภาษณ 
*ทีมบริหาร 
*คณาจารย 
*นิสิตและศิษยเกา 
*เจาหนาที่อ่ืน ๆ 

ตรวจเยีย่ม สวนงาน
ยอยตางๆ ตามที่ได 

รับมอบหมาย 

 
ตรวจสอบเอกสาร 

เพิ่มเตมิ 

ตรวจสอบ 
*เอกสารในพ้ืนที ่
*โครงการสอนและสื่อ 
*หองปฏิบัติการ 
*สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

 

พบผูบริหารและ 
สรุปผลการเก็บขอมลู/
วิเคราะหขอมูลและ

ประเมินผล 

รายงานผล 
การประเมินขั้นตอน 

ดวยวาจา 



 ๓๕

(๓) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประกอบดวย  รายนามคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิธีกาตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุงรายงานองคประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนขอเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาสวนงาน 

(๔)  สงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงาน ใหกับผูเกี่ยวของภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 

สรุปขั้นตอนการดําเนินการหลังการตรวจประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ สรุปขั้นตอนการดําเนินการหลังการตรวจประเมิน 
 
 
๒.๕ แนวทางการจัดทํากําหนดการตรวจประเมินคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผานระบบการประชุมออนไลนโปรแกรม ZOOM 

วิทยาลัยสงฆ............. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ วิทยาลัยสงฆ........... มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตําบล............... อําเภอ..................... จังหวัด............... 

----------------------------------- 
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของวิทยาลัยสงฆ............. 

และคณะกรรมการตรวจประเมิน พรอมกันที่หองประชุมออนไลน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ....................  นําบูชาพระรัตนตรัย  

  - ประธานกรรมการแนะนํากรรมการและชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน  

คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน วเิคราะหและ

สรุปผลการตรวจประเมิน
โดยพิจารณาแตละ
องคประกอบและ

มาตรฐาน 

วิเคราะหจุดแข็ง 
วิธีปฏิบัติที่ดี หรือ 

นวัตกรรม 
จุดที่ควรปรับปรุง และ 

ใหขอเสนอแนะ 

 
จัดทํารายงานผลการ 
ประเมินฉบับสมบูรณ 
และสงใหสวนงาน 

รับทราบ 

สวนนําผล 
การประเมินไปปรับปรุง 

พัฒนาอยางตอเนื่อง 



 ๓๖

เวลา กิจกรรม 
  - ผูบริหารวิทยาลัยสงฆสรุปผลการดําเนินงานที่โดดเดนตามพันธกจิ ๔ ดาน 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. สัมภาษณผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ตรวจเอกสารและสมัภาษณ์ผู้ รับผิดชอบแตล่ะองค์ประกอบ 

๑๑.๐๐  น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. แบงกลุมสัมภาษณ 

- ศิษยเกาทั้งพระและคฤหัสถ  
๑. ................................................. 
๒. ................................................. 
๓. …………………………………………. 
- ผูใชบัณฑิต  
๑. …………………………………………. 
๒. …………………………………………. 
- ผูรับบริการ  
๑. …………………………………………. 
๒. …………………………………………. 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สัมภาษณนิสิตทั้งพระและคฤหัสถ  
๑. …………………………………………. 
๒. …………………………………………. 
๓. …………………………………………. 
๔. …………………………………………. 
๕. …………………………………………. 
๖. …………………………………………. 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สัมภาษณตัวแทนอาจารยหลักสูตร 
๑. …………………………………………. 
๒. …………………………………………. 
๓. …………………………………………. 
๔. …………………………………………. 
๕. …………………………………………. 
๖. …………………………………………. 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สัมภาษณผูบริหาร (๑) รองผูอํานวยการฝายบริหาร (๒) รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย (๔) ผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 
๑. …………………………………………. 
๒. …………………………………………. 
๓. …………………………………………. 
๔. …………………………………………. 
๕. …………………………………………. 
๖. …………………………………………. 



 ๓๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมิน พรอมกันที่หองประชุมออนไลน 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ตรวจเอกสารและสัมภาษณผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ                          

ผานระบบออนไลน 
๑๑.๐๐  น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                   

ประชุมสรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานผลการประเมิน                    
 

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของวิทยาลัยสงฆลําพูน 
และคณะกรรมการตรวจประเมิน พรอมกันที่หองประชุมออนไลน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนําบูชาพระรัตนตรัย 
๐๙.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

นําเสนอผลการประเมินแกผูบริหารและบุคลากรวิทยาลัยสงฆดวยวาจา 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ซักถามและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
๑๑.๐๐ น. ปดการประชุม 

 

หมายเหตุ  กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘

 
บทที่ ๓ 

การเขียนรายงานผลการประเมิน คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 
 

 การเขียนรายงานผลการประเมินเปนการเขียนรายงานเพื่อแจงใหสวนงานรับประเมินทราบและเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ เปนรายงานที่ผูประเมินจะตองจัดทํารวมกัน โดยนําขอมูลที่รายงานดวย
วาจามาเปนกรอบในการเขียน พรอมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอมูลตองสอดคลองกับขอมูลที่รายงานดวย
วาจา และใชภาษาที่กระชับชัดเจน และเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

 

๓.๑  การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
        ๑) สวนประกอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
        รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย จัดทําในระบบ
รายงานผลการประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัยและพิมพเปนเอกสารเลมสมบูรณ โดยมีสวนประกอบ ดังนี ้

(๑) ปก 
(๒) รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (พรอมลายเซ็น) 
(๓) บทสรุปผูบริหาร 
(๔) บทนํา 

(๔.๑) ชื่อสวนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  
(๔.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  
(๔.๓) ผูบริหารสวนงาน  
(๔.๔) หลักสูตรและจํานวนนิสิต 
(๔.๕) บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการจําแนกตามระดับคุณวุฒิและ 
        ตําแหนงทางวิชาการ 

(๕) วิธีการประเมิน  
(๕.๑) การวางแผนและการประเมิน  
        - การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 
        - การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/ 
          สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย) 
       - การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
(๕.๒) วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

(๖) ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตาราง ป.๑) 
(๗) ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑมาตรฐาน 
(๘) ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

(๘.๑) รายงานผลการประเมิน (รายงานตามตาราง ป.๒) 
   (๘.๒) จุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควร

พัฒนาตามองคประกอบคุณภาพ 
(๙) ภาคผนวก 

(๙.๑) กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(๙.๒) บนัทึกภาคสนาม 



 ๓๙

(๙.๓) ขอมูลพื้นฐาน (ที่ผานการปรับแกโดยคณะกรรมการ) 
 

       ๒) การแจงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ในระบบรายงานผลการประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย และ
จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนลายลักษณอักษร เพื่อแจงผลแกคณะ วิทยาเขต
และวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันสุดทายของการตรวจประเมินแตละสวนงาน 

คณะ  วิทยาเขต วิทยาลัย สามารถดูผลการประเมินทางระบบรายงานผลการประเมินออนไลน โดยใช 
username และ password ของสวนงาน 

 

๓.๒  ตัวอยางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 

 

(ตัวอยาง) 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

(ช่ือสวนงาน)……………………………………… 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทิยาเขต/วิทยาลัย......................... 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



 ๔๐

 
๑.  รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

๑.๑ ……………………………………………………………  ประธานกรรมการ 
๑.๒ ………………………………………………………….… กรรมการ 
๑.๓ ………………………………………………………….… กรรมการ 
๑.๔ …………….…………………………………………….  กรรมการ 
๑.๕ …………….…………………………………………….  กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.  บทสรุปผูบริหาร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

๓. บทนํา 
๓.๑ ชื่อสวนงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเปนมาโดยยอ  

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓.๒ ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ  

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓.๓  ผูบริหารสวนงาน 

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓.๔ หลักสูตรและจํานวนนิสติ 

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓.๕ บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการจําแนกตามระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

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

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

๔. วิธีการประเมิน  
๔.๑ การวางแผนและการประเมิน  

-  กอนการตรวจเยี่ยม 
    ศึกษารายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ของ……………..……………กอน
มาตรวจเยี่ยม  

-  ระหวางตรวจเยี่ยม 
๑. คณะกรรมการเขาพบผูบริหารและบุคลากรของ………..   แนะนําคณะกรรมการตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และชี้แจงวัตถุประสงคในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    ๒. รับชมวีดิทัศนแนะนําสวนงานและรับฟงการรายงานสรุปการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของ............................. 

 ๓. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง และสัมภาษณ 
ผูเกี่ยวของในการรวบรวมขอมูล  



 ๔๑

 ๔. สัมภาษณผูบริหาร 
 ๕. สัมภาษณศิษยเกา (ชื่อ.......................) 
 ๖. สัมภาษณผูแทนกรรมการประจําสวนงานผูทรงคุณวุฒิ (ชื่อ.....................) 
 ๗. สัมภาษณผูแทนคณาจารย บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
 ๘. สัมภาษณผูใชบัณฑิต (ชื่อ.................................)  
 ๙. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ๑๐. แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ของ………. 
(ดวยวาจา) แกผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม…………………. 

 - หลังการตรวจเยี่ยม 
               จัดทํารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณและสงใหคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย..............

และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

๔.๒ วธิีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
 ผูประเมินเยี่ยมชมสถานที่จริงของ…………… 
 ผูประเมินแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหาร และสัมภาษณผูใชบัณฑิต นิสิตปจจุบัน ศิษย

เกา คณาจารยและบุคลากร 
 ผูประเมินศึกษาเอกสารและหลักฐานอางอิง เชน รายงานประจําป รายงานการประชุม แผน 

กลยุทธ บันทึกขอความ ระเบียบ และประกาศตาง ๆ ของ…………………… 
 ผูประเมินตรวจสอบขอมูลสารสนเทศของ………… เชน จํานวนบุคลากร จํานวนนิสิต จํานวน

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวนหลักสูตร ฯลฯ 
 
๕. ผลการประเมินรายตัวบงช้ี (รายงานตามตาราง ป.๑) 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
ตามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรล ุ

องคประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบงชี้ ๑.๑ ๓.๕๑ คะแนน     

   ตัวบงชี้ ๑.๒ รอยละ ๓๕     

   ตัวบงชี้ ๑.๓ รอยละ ๔๕     

   ตัวบงชี้ ๑.๔ 
นอยกวาหรือเทากับ

รอยละ ๕ 
    

   ตัวบงชี้ ๑.๕ ๖ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๑.๖ ๖ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๑.๗ รอยละ ๔๐     

   ตัวบงชี้ ๑.๘ ๓.๕๑ คะแนน     

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต   

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย 



 ๔๒

องคประกอบ เปาหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
ตามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรล ุ

   ตัวบงชี้ ๒.๑ ๕ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๒.๒ ๒๕,๐๐๐ บาท     

   ตัวบงชี้ ๒.๓ รอยละ ๒๐     

   ตัวบงชี้ ๒.๔ รอยละ ๔๐     

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๒ การวิจัย   

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

   ตัวบงชี้ ๓.๑ ๖ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๓.๒ 

-สวนงานท่ีเปดสอน ๑-
๗ หลัก สตูร ใหมีคา
เปาหมาย ๑ ชุมชน  
-สวนงานท่ีเปดสอน
ตั้งแต ๘ หลักสูตรเปน
ตนไป ใหมีคา
เปาหมาย ๒ ชมุชน 

    

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ   

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ตัวบงชี้ ๔.๑ ๖ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๔.๒ ๑ วัดหรือชุมชน     

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

   ตัวบงชี้ ๕.๑ ๖ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๕.๒ ๖ ขอ     

   ตัวบงชี้ ๕.๓ รอยละ ๗๕     

   ตัวบงชี้ ๕.๔ ๖ ผลงาน     

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ   

รวมทุกองคประกอบ ๐ การบรรลุ ๐/๐ 
 

องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  
 ๑) จุดแข็ง

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

.............................................................................................................................................................................. 
 ๒) จุดที่ควรพัฒนา

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

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



 ๔๓

 ๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย  
 ๑) จุดแข็ง

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

.............................................................................................................................................................................. 
๒) จุดที่ควรพัฒนา

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
องคประกอบท่ี ๓ การบริการทางวิชาการ  

 ๑) จุดแข็ง
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๒) จุดที่ควรพัฒนา
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ๑) จุดแข็ง
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๒) จุดที่ควรพัฒนา
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



 ๔๔

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  
 ๑) จุดแข็ง

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

.............................................................................................................................................................................. 
 ๒) จุดที่ควรพัฒนา

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

.............................................................................................................................................................................. 
 ๓) แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา

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

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

๖. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ตามตาราง ป.๒ 
 

องคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ผลการประเมิน 
๐.๐๐-๑.๕๐ ตองปรับปรุงเรงดวน 
๑.๕๑-๒.๕๐ ตองปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ ระดับพอใช 
๓.๕๑-๔.๕๐ ระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ ดีมาก 

จํานวน 
ตบช. 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบ ๑ ๘ 
(๑.๒)  (๑.๓) 
(๑.๔)  (๑.๗)  

(๑.๘)  
(๑.๕) (๑.๖)  (๑.๑)   การดําเนินงานระดับ............ 

องคประกอบ ๒ ๔ (๒.๒) (๒.๔)  (๒.๑)  (๒.๓)   การดําเนินงานระดับ............ 

องคประกอบ ๓ ๒ (๓.๒)  (๓.๑)    การดําเนินงานระดับ............ 

องคประกอบ ๔ ๒ (๔.๒)  (๔.๑)    การดําเนินงานระดับ............ 

องคประกอบ ๕ ๔ (๕.๓) (๕.๔)  (๕.๑) (๕.๒)    การดําเนินงานระดับ............ 

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบ 

    การดําเนินงานระดับ............ 

 

จากตาราง ป.๒ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ ๕ 
องคประกอบในภาพรวม เทากับ...........อยูในเกณฑ..........................(ปรับปรุงเรงดวน/ปรับปรุง/พอใช/ดี/ดี
มาก)  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 ๔๕

 
๗. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑมาตรฐาน 
 

องคประกอบ เปาหมาย 
เกณฑมาตรฐานที่ไดดําเนินการแลว  

(ขอที่) คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องคประกอบที ่๑ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๑ 
คะแนน 

  

ตัวบงชี้ ๑.๒ อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ ๓๕   

ตัวบงชี้ ๑.๓ อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ ๔๕   

ตัวบงชี้ ๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

นอยกวา
หรือเทากับ 
รอยละ ๕ 

  

ตัวบงชี้ ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ๖ ขอ         

ตัวบงชี้ ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ๖ ขอ         

ตัวบงชี้ ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ที่เปนหลักสูตร
บูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา 
หรือหลักสูตรขามสถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูดานบุคคล
ผูมีความรู ดานผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและ ดาน
พลเมืองที่เขมแข็ง 

รอยละ ๔๐ 

  

ตัวบงชี้ ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผานภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๕๑ 
คะแนน   

องคประกอบที ่๒ การวิจัย 

ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

๖ ขอ 
      

  

ตัวบงชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ๒๕,๐๐๐ 
บาท 

  

ตัวบงชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

รอยละ ๒๐ 
  

ตัวบงชี้ ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีการนําไปใชประโยชน 

รอยละ ๔๐ 
  

องคประกอบที ่๓ การบริการวิชาการ 



 ๔๖

องคประกอบ เปาหมาย 
เกณฑมาตรฐานที่ไดดําเนินการแลว  

(ขอที่) คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

ตัวบงชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม ๖ ขอ       
  

ตัวบงชี้ ๓.๒ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน 

-สวนงานท่ีเปด
สอน ๑-๗ หลัก
สูตร ใหมคีา
เปาหมาย ๑ 
ชุมชน  
-สวนงานท่ี
เปดสอน
ตั้งแต ๘ 
หลักสตูรเปน
ตนไป ใหมีคา
เปาหมาย ๒ 
ชุมชน 

  

องคประกอบที ่๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๖ ขอ 
       

  

ตัวบงชี้ ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสรางสรรค 

๑ วัด/
ชุมชน 

  

องคประกอบที ่๕ การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

๖ ขอ 
       

  

ตัวบงชี้ ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๖ ขอ       
  

ตัวบงชี้ ๕.๓ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ ๗๕   

ตัวบงชี้ ๕.๔ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๖ ผลงาน 
  

 
๘. ภาคผนวก 
    ๘.๑ กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



 ๔๗

     ๘.๒ บันทึกภาคสนาม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      

๘.๓ ขอมูลพื้นฐาน (ที่ผานการปรับแกโดยคณะกรรมการ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ๔๘

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๔๙

๑) บันทึกขอความสงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แกสวนงาน     

 

บันทึกขอความ 
 

สวนงาน   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่   พิเศษ/๒๕๖๐               วันที่            
เรื่อง สงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
เรียน      รองอธิการบดี วิทยาเขต --------------------------- 

 
ตามที่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วิทยาเขต----------------------------------------
------------------------ ในวันที่ ---------------------- พ.ศ. -----------  ความทราบแลว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการไดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงานของทาน เสร็จเปนที่
เรียบรอยแลว จึงเรียนมาเพื่อสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แกสวนงานของทาน ในกรณี
ที่ทานเห็นวาขอมูลไมตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการ สวนงานสามารถแจงและสงขอมูลเพิ่มเติมได 
ภายในเวลา ๗ วันทําการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

 

 

    (--------------------) 
 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 วิทยาเขต------------------ 
 

ประสานงาน 
---------------------------   กรรมการและเลขานุการ 
โทร. --------------------------- 
 

 

 

 



 ๕๐

๒) บันทึกขอความสงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    แกกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
 

 

บันทึกขอความ 
 

สวนงาน   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่   พิเศษ/๒๕๖๐               วันที่      
เรื่อง สงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

เรียน     พระสุวรรณเมธาภรณ ผศ. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
            กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วิทยาเขต-------- ในวันที่ ---------                       
ความทราบแลว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการไดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสวนงานดังกลาว เสร็จเปนที่
เรียบรอยแลว จึงเรียนมาเพ่ือสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการตอไป 

 

 

   (------------------) 
 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 วิทยาเขต--------- 
ประสานงาน 
------------------กรรมการและเลขานุการ 
โทร. ---------------------------------- 

 
 
 

 

 

 

 



 ๕๑

เปาหมายของตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
 

 ขอ ๑  เปาหมายของตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
 

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน  

     ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ผานทุกขอ 

องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  

     ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๔.๒๕ คะแนน 

     ๒.๒ (ปริญญาตรี) รอยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหนาที่สนองงาน
คณะสงฆและบัณฑิตคฤหัสถปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

รอยละ ๙๕ 

     ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ 
           การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ ๖๕ 

     ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ 
           การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ ๖๕ 

     ๒.๓  บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผานภาษาอังกฤษ
และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓.๕๑ คะแนน 

         ๒.๓.๑  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค รอยละ ๖๐ 

         ๒.๓.๒  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผานภาษาอังกฤษ รอยละ ๖๐ 

         ๒.๓.๓  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ ๖๐ 

องคประกอบที่ ๓ นิสิต  

     ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน 

     ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานิสิต ๔ คะแนน 

     ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต ๔ คะแนน 

องคประกอบท่ี ๔ อาจารย  

     ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย ๔ คะแนน 

     ๔.๒ คุณภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

         ๔.๒.๑ รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิ 
                   ปริญญาเอก 

รอยละ ๒๐ 

         ๔.๒.๒ รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีคุณวุฒิ 
                   ปริญญาเอก 

รอยละ ๘๐ 

         ๔.๒.๓ รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีคุณวุฒิ 
                   ปริญญาเอก 

รอยละ  ๑๐๐ 

         ๔.๒.๔ รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ดํารงตําแหนง 
                  ทางวิชาการ 

รอยละ ๔๐ 



 ๕๒

องคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

         ๔.๒.๕ รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ดํารงตําแหนง 
                  ทางวิชาการ 

รอยละ ๖๐ 

         ๔.๒.๖ รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ดํารงตําแหนง 
                  ทางวิชาการ 

รอยละ ๘๐ 

         ๔.๒.๗  ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ ๑๕ 

         ๔.๒.๘  ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท รอยละ ๔๐ 

         ๔.๒.๙  ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก รอยละ ๕๐ 

         ๔.๒.๑๐ จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ 
                   การอางอิงในฐานขอมูล TCI  และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจํา 
                   หลักสูตร  

๒ บทความ 

     ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย ๔ คะแนน 

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

     ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๔ คะแนน 

     ๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๔ คะแนน 

     ๕.๓ การประเมินผูเรียน ๔ คะแนน 

     ๕.๔ ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รอยละ ๑๐๐ 

องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

     ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ๔ คะแนน 

ขอ ๒  เปาหมายของตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
  

องคประกอบ/ตัวบงชีคุ้ณภาพ เปาหมาย 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  

     ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๑ คะแนน 

     ๑.๒ อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ ๓๕ 

     ๑.๓ อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ ๔๕ 

     ๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา นอยกวาหรือ
เทากับรอยละ 

๕ 

     ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  ๖ ขอ 

     ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ๖ ขอ 

     ๑.๗  หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) 
ที่เปนหลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขาม
สถาบัน มีผลลัพธการเรียนรูดานบุคคลผูมีความรู ดานผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและ 
ดานพลเมืองที่เขมแข็ง 

รอยละ ๔๐ 



 ๕๓

องคประกอบ/ตัวบงชีคุ้ณภาพ เปาหมาย 

     ๑.๘  ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๕๑ คะแนน 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย  

     ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ๖ ขอ 

     ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค ๒๕,๐๐๐ บาท 

     ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ ๒๐ 

     ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนําไปใช
ประโยชน 

รอยละ ๔๐ 

องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ  

     ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม  ๖ ขอ 

     ๓.๒ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน  -สวนงานที่เปด
สอน ๑-๗ หลัก 
สูตร ใหมีคา
เปาหมาย ๑ 
ชุมชน  
-สวนงานที่เปด
สอนตั้งแต ๘ 
หลักสูตรเปนตน
ไป ใหมีคา
เปาหมาย ๒ 
ชุมชน 

องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

     ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ขอ 

     ๔.๒  ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบ
สรางสรรค 

๑ วัดหรือชุมชน 

องคประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ  

     ๕.๑ การบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ 
            เอกลักษณของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ 

๖ ขอ 

     ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๖ ขอ 

     ๕.๓  ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศ รอยละ ๗๕ 

     ๕.๔  ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมที่
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๖ ผลงาน 

 
 
 



 ๕๔

 



 ๕๕

 



 ๕๖

 



 ๕๗

 



 ๕๘

 



 ๕๙

 
 

 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบ CHEQA 3D  

 

1.  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 
1.1  เปิดโปรแกรม Web Browser (Internet Explorer หรือ Mozilla หรือ Fire Fox) 
1.2  พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.cheqa.mua.go.th แล้วกดปุ่ ม Enter 

1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าจอ ดังภาพด้านล่าง 

 
1.4 คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ หากต้องการเข้าสู่ระบบ ให้ท าการกรอก Username และ Password ลงไปใน

หน้าจอ 
  เลือกประเภทมหาวิทยาลัย  
  ชื่อมหาวิทยาลัย  
  username และ password 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/


 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูล ส่วนน ำ SAR 

 

 

 

กำรตรวจประเมินตัวบ่งชี ้

 

1. เลือกหัวข้อ 

แสดงผลกำรด ำเนินงำน 



 

เลือกตัวบ่งชีท่ี้ต้องกำรตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจประเมนิตวับ่งชีเ้ชิงปริมาณ  

1.คลกิ + 
แสดงตัวบ่งชีภ้ำยใต้
องค์ประกอบ 

1. คลิกเลือก ตบช 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** เม่ือคณะกรรมกำรกดบันทึกผลกำรประเมินตรวจสอบแล้ว ระบบจะ log ไม่สำมรถกลับไปแก้ไขผลกำร
ประเมินตนเองได้ *** 

แสดงผลกำรประเมินตนเอง 

2. กรอกยืนยัน 
3. บันทึก เพื่อประมวลผล 

4. Ok 

ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 

6. บันทึก 
5. บรรลุ 



 

ตัวบ่งชี�เชิงคณุภาพ 

- ใหต้ิกถกูช่องที�กรรมการพิจารณาแลว้ใหผ้า่น 

- กดบนัทึก 

 

 

- กดบนัทึก จากนั�นตรวจสอบผล 

- ระบกุารบรรลเุป้าหมาย แลว้กดบนัทึก 

 

 



 

 

ตัวบ่งชี�เชิงปรมิาณ 

 

ตัวบ่งชี�ที� ๑  ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 

 ตวับ่งชี �นี �เราไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้เพราะผลการดาํเนินงานมาจากผลการประเมินระดบัหลกัสตูร ทาํไดแ้ค่กด 

“บนัทึก” และ เลือกวา่บรรลเุป้าหมายหรือไม่บรรลเุป้าหมาย เท่านั�น 

 

 

- จากนั�นระบวุ่า บรรลหุรือไม่บรรลเุป้าหมาย (ตอ้งทาํทกุครั�งหลงัการประเมินแต่ละตวับ่งชี �) 

  

 

  



 

 

องคป์ระกอบที� ๑.๒  อาจารยป์ระจาํคณะที�มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 กรอกขอ้มลูตามจรงิ กดบนัทึก จากนั�นระบกุารบรรลหุรือไม่บรรล ุ

 

 

 

องคป์ระกอบที� ๑.๓ อาจารยป์ระจาํคณะที�ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

 ตวัเลขรวมตอ้งเทา่กบัจาํนวน อาจารยป์ระจาํตาํแหน่งวิชาการทั�งหมด 

 

  

ตอ้งเทา่กนั 



 

 

ตวับ่งชี �ที� ๑.๔ จาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

 

 

- วิธีการหาคา่ คือ  เอาจาํนวน        FTES นิสิต  

     จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

 

- กรอกผลในช่องใหต้รงกบักลุ่มของนิสิต   เช่น  ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร ์  สงัคมศาสตร/์มนษุยศาสตร ์

- ในช่อง  สดัส่วนนักศึกษาเต็มตอ่จาํนวนอาจารยป์ระจาํที�เป็นจริง (ช่องบนสดุ) ก็ใหเ้อา  FTES ทั�งหมด

ทกุกลุ่ม  มาหารดว้ย จาํนวนอาจารยท์ั�งหมด 

 

  



 

 

ตัวบ่งชี�ที�  ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์และ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํและนักวิจัย 

 เนื�องจากมหาวิทยาลยัจดัการศกึษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ผลการดาํเนินงานใดๆ

จะมาจากกลุ่มสาขานี �เทา่นั�น   เพราะฉะนั�น เวลากรอกขอ้มลูจะตอ้งระบใุนช่อง กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์ดว้ยใหเ้หมือนกนั 

 

 

- กดบนัทึก ตรวจสอบความถกูตอ้งของคะแนน จากนั�น ระบวุ่าบรรลหุรือไม่บรรล ุ

  

ขอ้มลูตอ้ง

ตรงกนั 



 

 

กรอกข้อเสนอแนะของกรรมการ 

 การใหข้อ้เสนอแนะของกรรมการทาํโดยการ  

- คลิกที� องคป์ระกอบ 

- คลิกที�แท็บ  ข้อสรุปการประเมินจากคณะกรรมการ 

- คลิก  แก้ไข 

 

 

หลงัจากเพิ�มขอ้มลูแลว้กด บนัทึก 

  



 

 

รายงานผลการประเมิน 

- คลิกที�  เมนหูลกั 

- รายงานผลการประเมิน 

 

 

 

 โดยขอ้มลูที�กรรมการจะตอ้งกรอก คือ 

- บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการ 

- บทนาํ > สรุปขอ้มลูพื�นฐานของสถาบนั  

- วิธีการประเมิน > 4.1 การวางแผนและกรรมการประเมิน  4.2 วิธีการตรวจสอบความนา่เชื�อถือ 

- วิธีปฏิบตัิที�ดี/นวตักรรม 

 

 

 

 คลิกที�แกไ้ข กรอกขอ้มลู และกดบนัทึก 



 

  

การเพิ�มรายชื�อกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

การเพิ�มรายชื�อกรรมการผูต้รวจประเมินระดบัสถาบนั คณะ วิทยาเขต วิทยาลยั เป็นอาํนาจหนา้ที�ของ admin 

ระดบัส่วนงาน    

- เขา้ระบบดว้ยรหสั admin ประจาํส่วนงาน (ขอจากสว่นงาน) 

 

 

 

- กาํหนดคณะกรรมการประเมินระดบัคณะ 

 



 

 

- ดาํเนินการเพิ�มรายชื�อ 

 

 

 

 

ขอ้มลูผูต้รวจประเมินที�ไม่มชีื�อในรายการ 

 

๑ คน้ชื�อ 

�. คลิกชื�อ 

�. กาํหนดสถานะ 

�. บนัทึก 

กรณีกรรมการไม่มีชื�อในรายการ 
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