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การประเมินตนเอง เป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของ
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพราะการประเมิน
ตนเองเป็นการวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานของตนเองเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ แจ้งให้บคุ ลากรในหน่วยงานรับทราบ และ
เสนอต่อผูบ้ ริหารองค์กร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสาธารณชน
รายงานการประเมินตนเองเป็นเอกสารทีส่ ถาบัน คณะ สำนัก
ศูนย์ ภาควิชา กอง หรือฝ่าย จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลของ
การประเมินตนเอง ภายหลังจากทีไ่ ด้ดำเนินการควบคุมคุณภาพ
การศึกษามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเป็นเอกสารสำคัญใน
กระบวนการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ ภายในและ
ภายนอก

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1. นำเสนอข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างการบริหาร และสถานภาพปัจจุบนั
2. รายงานผลการดำเนิ น งานหรื อ ความก้ า วหน้ า ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ หรือ
ปัจจัยควบคุมคุณภาพทีห่ น่วยงานกำหนด
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รวมทัง้ เสนอจุดแข็ง จุดอ่อน
และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพให้
เข้มแข็งขึน้ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
4. เป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
5. เสนอผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่สสู่ าธารณชน

ขัน้ ตอนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1. ขัน้ เตรียมการ
1.1 คณะ วิทยาลัย สำนัก กำหนดบุคคลหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
1.2 คณะ สถาบัน สำนัก กำหนดแนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองและช่วงเวลาเสนอรายงานการประเมินตนเอง
ซึง่ ควรสอดคล้องกับกำหนดการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
1.3 บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบวางแผน
การปฏิบัติงาน และระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้
ในการเขียนรายงาน
2. ขั้นดำเนินการ
2.1 บุ ค คลหรื อ คณะกรรมการที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การ
ศึกษาหน่วยงานตนเองตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด
2.2 เขียนรายงานตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด
2.3 เสนอรายงานต่อกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงานเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็น
2.4 ปรับปรุงรายงาน
3. ขั้นสุดท้าย
3.1 เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสถาบัน

สาระของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบด้วย
1. ปก
- ระบุวา่ เป็นรายงานการประเมินตนเอง
- ระบุวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อรับการตรวจสอบระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพือ่ รับการตรวจสอบระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพือ่ รับการประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเพื่อรับการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
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- ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดทำ
- ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ทีจ่ ดั ทำ
2. คำนำ
เขียนโดยหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และ
จุดเน้นของการจัดทำรายงานและช่วงเวลาของข้อมูลทีน่ ำเสนอ
3. ส่วนประกอบของสาระ
3.1 ส่วนนำ เป็นการแนะนำหรือนำเสนอสถานภาพของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย
- ชือ่ หน่วยงาน ทีต่ ง้ั ประวัติ ปรัชญา/ปณิธาน วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
- ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และโครงสร้าง
การบริหาร
- วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
- ข้อมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่หน่วยงาน
เน้นในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร นักศึกษา บุคลากร งานวิจัย งานบริการวิชาการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาคาร สถานที่ งบประมาณ
เป็นต้น
3.2 ส่วนสาระ เป็นการนำเสนอข้อมูลระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน
หรือความก้าวหน้าของการควบคุมคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบ ซึง่ กำหนดไว้ 9 องค์ประกอบ ได้แก่
- ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจของ
องค์กร และแผนการดำเนินงาน
- การเรียนการสอน
- กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
- การวิจยั
- การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารและจัดการ
- การเงินและงบประมาณ
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ ควรนำเสนอดัชนี เกณฑ์ และแนวทางการตัดสิน
สำหรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีห่ น่วยงาน
กำหนดไว้ดว้ ย
3.3 ส่วนสรุป
- การวิเคราะห์จดุ แข็งขององค์ประกอบแต่ละด้าน
- การวิเคราะห์จดุ อ่อนขององค์ประกอบแต่ละด้าน

- ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพื ่ อ เสริ ม จุ ด แข็ ง หรื อ
เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
- การปรับปรุงทีไ่ ด้ดำเนินการจากรายงานฉบับก่อน
4. ภาคผนวก
ประกอบด้วยข้อมูล รายละเอียด เพือ่ ทำให้รายงานชัดเจน
ขึน้ ตัวอย่างเช่น
- รายการเอกสารที่อ้างถึงในรายงานและเอกสารอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
- รายชื ่ อ ผู ้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
การประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับหน่วยงานสำนัก สำนักงานอธิการบดี และหน่วย
สนับสนุนวิชาการ ทีม่ ภี ารกิจและงานทีต่ า่ งจากคณะ ภาควิชา
ในส่วนสาระต้องนำเสนอผลการดำเนินงานทีส่ อดคล้องกับภารกิจ
และงานของหน่วนงานนัน้ ๆ เช่น ถ้าไม่ได้จดั การเรียนการสอน
การวิจยั กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ก็ไม่ตอ้ งระบุองค์ประกอบ
ด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา แต่อาจ
ปรับองค์ประกอบเป็นสนับสนุนการเรียนการสอน และเพิ่ม
รายละเอียดของงานในภาระหน้าที่ให้ครอบคลุม การเขียน
รายงานการประเมินตนเองควรเขียนให้สอดคล้องกับภารกิจและ
แนวทางการควบคุมคุณภาพของหน่วยงาน

ปัจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
1. การเห็นความสำคัญและความเข้าใจของผู้บริหารและ
บุคลากรต่อรายงานการประเมินตนเอง
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในเรื่องนโยบาย บุคลากร
งบประมาณ สถานที่
3. ฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั

แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรเขียนให้สน้ั กระชับ
ไม่มีอคติ กรณีที่ข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุชื่อเอกสาร
หมายเลขเอกสาร หรือฐานข้อมูลเพือ่ การสืบค้นไว้ทา้ ยข้อความ
นั้น ๆ และจัดเอกสารหรือฐานข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อให้สะดวก
ต่อการศึกษาและตรวจสอบ
การเขียนรายงานส่วนสาระและส่วนสรุปสามารถเขียนเป็น
เชิงพรรณา หรืออาจจัดทำเป็นตาราง
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