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การจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง
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มาตรฐานด้านคุณภาพในปัจจุบัน 

- การประกนัคณุภาพ (Quality Assurance): 
IQA, EQA  

- ISO 9001-2 
-  5 ส. 

- CUPT TQM: TQA, EdPEx 
- กพร.: PMQA, etc. 
- TQF / CU-CAS 
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พระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา  

 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

การศกึษาทกุระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายใน และระบบการประกนั

คณุภาพภายนอก  

ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง  

มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษาและให้ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศกึษาท่ีต้องดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการจดัทํารายงานประจําปีเสนอตอ่

หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยตอ่ สาธารณชนเพ่ือนําไปสูก่าร

พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก  
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มาตรา 49 ให้มีสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาํหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ 

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผลการจัด

การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย

คาํนึงถงึความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาไทย

ตามที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัตนีิ ้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่าง

น้อย 1 ครัง้ในทุก 5 ปี นับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอ

ผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  
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มาตรา 50 ให้สถานศกึษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน

ต่างๆ ที่มีข้อมูลเก่ียวข้องกับสถานศกึษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการ

ของสถานศกึษา รวมทัง้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศกึษาให้

ข้อมูล เพิ่มเตมิในส่วนที่พจิารณาเหน็ว่าเก่ียวข้องกับการปฏบัิตภิารกจิของ

สถานศกึษา ตามคาํร้องขอของสาํนักงานรับรองที่ทาํการประเมนิคุณภาพ

ภายนอกของสถานศกึษานัน้  

มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมนิภายนอกของสถานศกึษาใดไม่ได้ตาม

มาตรฐานที่กาํหนด ให้สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

จัดทาํข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศกึษา

ปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กาํหนด หากมไิด้ดาํเนินการดังกล่าวให้

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษารายงานต่อ

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพ่ือ

ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
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  1การประกันคุณภาพภายใน  

   ซึ่งประกอบด้วยระบบการควบคุมคุณภาพ 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

  2. การประกันคุณภาพภายนอก  

   ซึ่งประกอบด้วยระบบการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก 

                                                  www.onesqa.or.th/2546 

การประกันคุณภาพการศึกษา  
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มคอ.3 
ความเชือ่มโยงระหวา่ง มคอ.2 กบั มคอ.3 

ทบทวน มคอ.1 กบั 2 

การเขียนแผนการสอนรายสปัดาหผ์นวกการ

พฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรู ้

Port Folio  
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มคอ.5 

1 2 3 45 6ทวนสอบ 7 

ประเมินผลสมัฤทธิ์และผลลพัธก์าร

เรยีนรู ้

ระบบการกาํกบัตดิตาม มคอ.3/4 และ

5/6  
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ตอบใหต้รงเกณฑ ์(ไม่ลอกเกณฑ)์ อธิบายส่ิงท่ีดาํเนินการใหก้ระชบั แต่

ละคาํสาํคญัของเกณฑ(์Keyword) ปัญหาท่ีพบตีความกิจกรรมไม่ตอบ

เกณฑ ์หลกัฐานไม่ตรงกบัเกณฑ ์หรือไม่ชดัเจนคลุมเครือ            ลืม

เปล่ียนวนัท่ีจากของเดิม ฯลฯ 

การเรียงเลขหนา้ควรเรียงลาํดบัติดต่อกนัทั้งเล่มและระบุจาํนวนหนา้

ทั้งหมดเช่น หนา้1/130 (เป็นการควบคุมเอกสาร) 

ควรระบุตาํแหน่งท่ีอา้งอิงในเอกสารหลกัฐาน 

เม่ือเขียนเสร็จควรส่งให ้QMR และผูเ้ก่ียวขอ้งไดต้รวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

นาํขอ้มูลลง CHE QA Online ก่อนการตรวจประเมินจริง (นโยบายตรวจ

ผา่น CHE) 

 

เทคนิคการเขียน SAR 

พนัธ์ศกัดิ์  พลสารัมย์,2556. 
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มคอ.7 SAR: Self Assessment Report 

• ระบุช่วงเวลาในการดาํเนินการ 

• ตวับ่งช้ีท่ี1.1 ขอ้ยอ่ย 12 ไม่ตอ้งประเมิน  

• การอยูดู่แลหลกัสูตรของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลา 
• PDCA: วางกรอบ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ ความเช่ือมโยงเป็นลาํดบั 

What & How to 

• กาํหนดเป้าหมาย ค่าคะแนนจากผลการตรวจ 

• เกณฑ ์3 แบบ 

• 5.4 เพิ่มช่องรายงานผลการดาํเนินงานตามเกณฑ ์อา้งอิงจากหมวด 7 ขอ้ 7 ในมคอ.2 

• มคอ.7 หรือ SAR การเซ็นช่ือกาํกบั Format 
• การวางแผนอยา่งเป็นระบบ ระยะเวลาในการประเมิน 

• Improvement Plan 

• TQR: Thai Qualification Regieter 
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ตวับ่งชี้ แนวปฏบิติั/การปฏบิติั เอกสารหลกัฐานท่ีควรมี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

แบบฟอร์มการเตรียม SAR 
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แบบฟอร์มการเตรียม SAR 

ตัวบงชี้และเกณฑ แนวปฏิบัต/ิการปฏิบัต ิ เอกสารหลักฐานท่ีควรมี 
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมี

วุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 

1. มีการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

สายสอน 

2. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

3.  มีการกําหนดแนวทางสงเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาตอของอาจารย 

2(2.2)1  รายชื่ออาจารยท่ี

มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน

สาขาวิชาตางๆตาม

ขอกําหนดในเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตร 

(สกอ.) 

2(2.2)2  หลักฐานแนวทาง

การพัฒนาอาจารยใหไดวุฒิ

ทางการศึกษาปริญญาเอก

ในแผนระยะสั้นและระยะ

ยาว  ซ่ึงรวมถึงการชดเชย

อาจารยวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอกท่ีจะ

เกษียณอายุราชการหรือ

ลาออก 
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 หลกัสูตรดงักล่าวสมควรได้รับการเผยแพร่เป็นหลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQR) 

หรือไม่  พร้อมระบุเหตุผลประกอบ    

 *  เห็นสมควรใหเ้ผยแพร่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  

 ระบุเหตุผล................................................................................................... 

 * ไม่เห็นสมควรใหเ้ผยแพร่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)    

 ระบุเหตุผล............................................................ 

TQR: Thai Qualifications Register 
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1. ประเดน็ที ่1 ระบบ กลไก และความต่อเน่ืองในการประกนัคุณภาพ 

(หลกัสูตรมีความเป็นระบบและต่อเน่ืองอยา่งไร) 

2. ประเดน็ที ่2 ความทนัสมยัของหลกัสูตรสอดคล้องกบัความต้องการของ

สังคม ประเทศ  (หลกัสูตรมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัในประเดน็ใดบา้ง 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและประเทศอยา่งไร โดย

อา้งอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ)์ 

3. ประเดน็ที ่3  ผลลพัธ์การเรียนรู้ (ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ ทกัษะ และ

สมรรถนะเด่นในดา้นใด โดยอา้งอิงหลกัฐาน 

เชิงประจกัษ)์ 

4. ประเดน็ที ่4 อ่ืน ๆ (ท่ีสะทอ้นผลการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร) 

TQR: Thai Qualifications Register 
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การปฏบิติัท่ีด ี
 ระบบแฟ้มขอ้มูลในคอมพิวเตอร์: files, scan 

 ฐานขอ้มูล (Database) 

 แฟ้มเอกสาร: 

 แฟ้มเฉพาะรายตวับ่งช้ี  

 หลกัฐานสาํเนา 

 การเตรียมขอ้มูล: ผูรั้บผดิชอบเขียนส่งให ้QMR/ผูบ้ริหารEdit  หลกัฐานตรงกบัเกณฑ ์ 

ระดบัของการตรวจ 

 การตีความหลกัฐาน: คาํนิยาม แนวทางปฎิบติั (ในคู่มือ) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  

 ระยะเวลา: มค-กพ  ทบทวนวเิคราะห์ผลการประเมินรอบท่ีแลว้ เร่ิมกิจกรรมท่ียงัขาด  

มีค.-เมย. ติดตามผลการดาํเนินกิจกรรม พค. รวบรวมขอ้มูลทั้งหมด จดัทาํ SAR มิย. 

ทดสอบประเมินภายใน ปรับแกไ้ข ติดต่อผูป้ระเมิน มิย.-กค. SAR ฉบบัสมบูรณ์ 
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